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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penanaman nilai-nilai demokrasi pada generasi 

muda melalui Komunitas Griya Schizofren Solo. Penelitian ini menggunakan metode 

penelitian kualitatif dengan strategi studi kasus dan sumber data penelitian berasal dari 

sumber bahan cetak (kepustakaan) dan sumber narasumber penelitian. Teknik 

pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka, wawancara dan dokumentasi. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penanaman nilai demokrasi melalui Komunitas 

Griya Schizofren dilakukan melalui pembiasaan dalam setiap kegiatannya. Nilai-nilai 

demokrasi yang tertanam meliputi toleransi, kebebasan mengemukakan pendapat, 

menghormati perbedaan pendapat, menjunjung nilai dan martabat kemanusiaan, percaya 

diri, tidak menggantungkan pada orang lain, saling menghargai dan kebersamaan. Nilai 

demokrai sangat penting dalam menumbuhkan kultur demokrasi, untuk itu diperlukan 

komitmen yang kuat bagi setiap warga negara untuk selalu menanamkan nilai-nilai 

demokrasi pada kehidupan sehari-hari.  

 
Kata Kunci : Griya Schizofren, Pkn Kemasyarakatan, Nilai Demokrasi, Generasi Muda 

 

PENDAHULUAN 

Salah satu misi nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia 

adalah tugas yang di emban oleh Pendidikan Kewarganegaraan yakni melalui 

jalan pendidikan berbasis nilai atau value based education. Hal ini bertujuan 

untuk mengembangkan dan meningkatkan potensi seluruh warga negara Indonesia 

menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, aktif, kritis, dan berkeadaban 

(smart, active, critical, and civilitized citizens) (Ubaedillah dkk, 2010 : 4). Selain 

itu, Pendidikan kewarganegaraan ini pada dasarnya memiliki tujuan untuk 

menjadikan warga negara yang demokratis.  

Kultur demokrasi ini merupakan pelaksanaan nilai-nilai demokrasi oleh 

setiap warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 

Sejalan dengan pemaparan dari Wahab dan Sapriya (2011:35), “Pendidikan 

Kewarganegaraan di Indonesia bertujuan untuk menghasilkan warga yang 
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demokrasi, yaitu warga yang cerdas dan memanfaatkan kecerdasannya sebagai 

warga negara untuk kemajuan diri dan lingkungannya”.  

Nilai-nilai demokrasi pada diri warga negara ini merupakan karakter yang 

penting yang  perlu ditanamkan sejak dini, dimanapun, kapanpun, dan oleh siapa 

saja pada diri warga negara, terutama melalui Pendidikan Kewarganegaraan. Hal 

ini ditekankan oleh Margaret Stimmann Branson dalam tulisannya yang berjudul 

The Role of Civic Education  (1998:3), yang memaparkan,  

Democracies are sustained by citizens who have the requisite knowledge, 

skills, and dispositions. Absent a reasoned commitment on the part of its 

citizens to the fundamental values and principles of democracy, a free and 

open society cannot succeed. It is imperative, therefore, that educators, 

policymakers, and members of civil society make the case and ask for the 

support of civic education from all segments of society and fiom the widest 

range of institutions and governments. 

Secara bebas, penjelasan dari Branson di atas dapat diartikan bahwa suatu 

sistem demokrasi di suatu negara ditopang oleh warga negara yang memiliki 

pengetahuan, sikap dan keterampilan yang diperlukan dalam sistem demokrasi. 

Tanpa adanya komitmen yang kuat dari warga negaranya terhadap nilai-nilai 

fundamental dan prinsip-prinsip demokrasi, maka tidak akan tercapai masyarakat 

yang bebas dan terbuka. Oleh karena itu, sangat penting bahwa para pendidik, 

pembuat kebijakan, dan anggota masyarakat sipil untuk meminta dukungan dari 

Pendidikan Kewarganegaraan untuk mewujudkan masyarakat yang demokrasi.  

Namun, pelaksanaan Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia hingga kini 

masih menghadapi berbagai kendala yang mengakibatkan tujuan dari Pendidikan 

Kewarganegaraan belum dapat tercapai secara keseluruhan. Kendala yang 

dihadapi oleh pendidikan kewarganegaraan ini berkaitan dengan pelaksanaan 

Pendidikan Kewarganegaraan yang hanya menekankan pada salah satu aspek 

pendidikan kewarganegaraan saja, belum menyeluruh pada semua aspek yang 

harus dicapai. Hal ini ditunjukkan pada berbagai penelitian yang telah disusun dan 

dihimpun oleh Djahiri dkk (dalam Winataputra, 2012:10) yang memaparkan 

masalah dalam pelaksanaan pendidikan demokrasi melalui Program Pendidikan 

Kewarganegaraan (PMP/PPKN/PKn/Penataran P-4) cenderung baru menekankan 

pada penguasaan aspek pengetahuan kewarganegaraan saja, dan mengembangkan 



Prosiding Seminar Nasional PPKn 2018 
“Seminar Nasional Penguatan Nilai-Nilai Kebangsaan  
Melalui Pendidikan Kewarganegaraan Persekolahan 

dan Kemasyarakatan” 
Laboratorium PPKn FKIP UNS, 7 Juli 2018 

 
 

 3 

aspek sikap dan ketrampilan kewarganegaraan, dan masih bersifat indoktrinatif.  

Selain itu, pelaksanaan Pendidikan Kewarganegaraan masih terpusat pada 

persekolahan, padahal Pendidikan Kewarganegaraan dapat dilaksanakan tidak 

hanya disekolah tetapi juga dalam lingkup masyarakatan melalui Pendidikan 

Kewarganegaraan Kemasyarakatan.  

Salah satu upaya untuk dapat menanamkan sikap dan ketrampilan 

kewarganegaraan yaitu melalui Program Pendidikan Kewarganegaraan 

Kemasayarakatan melalui komunitas-komunitas sosial dapat menanamkan nilai-

nilai demokrasi pada diri generasi muda. Salah satunya yaitu melalui Komunitas 

Griya Schizofren Surakarta. Penelitian ini akan membahas mengenai arah gerak 

pendidikan kewarganegaraan, nilai-nilai demokrasi yang ditanamkan pada 

generasi muda, dan langkah Komunitas Griya Schizofren Surakarta dalam 

menanamkan nilai-nilai demoratis pada generasi muda.  

 

METODE PENELITIAN 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 

menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif ini digunakan untuk 

mengarahkan penulis pada berbagai  realitas sosial, data, dan fakta yang 

sebenarnya terjadi dalam suatu masyarakat. Sementara itu, strategi yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah strategi studi kasus dimana penelitian 

dilakukan oleh peneliti untuk membahas suatu aktivitas atau kegiatan yang 

dilakukan oleh sekelompok orang.  

Studi Kasus yang dilakukan ini berkaitan dengan gerakan-gerakan PKn 

Kemasyarakatan yang ada di sekitar masyarakat yang menanamkan nilai-nilai 

demokrasi bagi generasi muda bangsa, yaitu melalui komunitas Griya Schizofren 

Solo. Sumber data dibutuhkan dalam penelitian ini sebagai bahan analisis peneliti 

terdiri dari sumber kepustakaan dan sumber data yang berasal dari narasumber 

penelitian. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik 

studi pustaka, dokumentasi dan wawancara pada masalah yang terkait dengan 

penelitian yang dikaji.  
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Arah Gerak Pendidikan Kewarganegaraan 

Ketentuan mengenai Pelaksanaan Pendidikan Nasional Indonesia telah 

ditetapkan dalam Undang-Undang RI No. 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas, dalam 

Pasal 3 digariskan dengan tegas bahwa Tujuan Pendidikan Nasional Indonesia 

adalah untuk ”...berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 

beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, 

berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan 

bertanggung jawab”. Pendidikan dirancang tidak hanya membentuk warga yang 

cerdas saja, tetapi juga memiliki kecapakan-kecakapan lainnya sebagai bekal 

dalam menjalani kehidupan kenegaraannya. Pendidikan Kewarganegaraan 

meenjadi salah satu subjek dalam Pendidikan Nasional di Indonesia. Negara 

Republik Indonesia telah menetapkan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan 

menjadi subjek wajib dan terpisah (bersifat sparated) dari mata pelajaran lainnya.  

Mengenai Pendidikan Kewarganegaraan ini Kerr, memaparkan bahwa 

Citizenship or civics education is construed broadly to encompass the preparation 

of young people for their roles and responsibilities as citizens and, in particular, 

the role of education (trough schooling, teaching, and learning) in that 

preparatory processs (Winataputra & Budimansyah, 2012: 4). Senada dengan 

pendapat yang dikemukakan oleh Kerr di atas, Pendidikan Kewarganegaraan di 

Indonesia juga telah dirancang untuk mempersiapkan pemuda Indonesia dalam 

peran dan tanggung jawab mereka sebagai warga negara.  

Pelaksanaan Pendidikan Kewarganegaraan dapat dibedakan ke dalam dua 

golongan besar, yaitu Pendidikan Kewarganegaraan untuk Persekolahan atau 

disebut PKn Persekolahan (Civic Education for School) dan Pendidikan 

Kewarganegaraan untuk masyarakat atau yang sering disebut sebagai PKn 

Kemasyarakatan (Civic Education for Society). Kedua jenis Pendidikan 

Kewarganegaraan ini memiliki tujuan yang sama, yaitu sama-sama untuk 

membentuk warga negara yang baik dan cerdas, dan mampu berpartisipasi aktif 

dan bertanggung jawab dalam kehidupan kenegaraannya.  
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Secara singkat, Pendidikan Kerwargaegaraan Persekolahan merupakan 

Pendidikan Kewarganegaraan sebagai mata pelajaran yang wajib diberikan di 

sekolah-sekolah mulai dari tingkat sekolah dasar sampai perguruan tinggi. 

Sedangkan, Pendidikan Kewarganegaraan Kemasyarakatan merupakan 

pendidikan yang ditujukan kepada masyarakat pada umumnya, tidak terbatas pada 

rentang usia tertentu, yang bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada 

semua elemen masyarakat untuk bertindak sesuai dengan nilai, norma, tatacara 

maupun kaidah hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat dan kehidupan 

bernegara. Pendidikan Kewarganegaraan Kemasyarakatan dapat dilakukan oleh 

setiap orang, baik Pemerintah, Organisasi Sosial LSM, TNI/Polri, dan pihak 

lainnya yang memiliki kecakapan terkait penanaman nilai-nilai Pendidikan 

Kewarganegaraan.  

Pendidikan Kewarganegaraan Kemasyarakatan (PKn Kemasyarakatan) 

menjadi fokus yang dikaji dalam tulisan ini. Sejarah menunjukkan bahwa 

kemunculan PKn Kemasyarakatan ini sejak pada tahun 1907 pada mulanya W.A. 

Dunn berkeinginan untuk merancang suatu pelajaran civics (Pendidikan 

Kewarganegaraan) dengan menghadapkannya pada ruang lingkup lokal, nasional, 

maupun internasional. Kemudian, lahirlah gerakan community civic yang 

bertujuan untuk menjawab permasalahan dalam Pendidikan Kewarganegaraan 

yang awalnya hanya mencangkup pembelajaran mengenai konstitusi dan 

pemerintahan saja, tanpa memperhatikan kehidupan dalam lingkungan sosial 

dalam masyarakat (Ubaedillah dkk, 2010 : 5). 

Pendidikan Kewarganegaraan Kemasyarakatan ini memiliki kajian yang 

lebih luas dibandingkan dengan Pendidikan Kewarganegaraan Persekolahan, yaitu 

berkaitan dengan setiap aspek dalam kehidupan komunitas atau masyarakat yang 

lebih luas, yang akan mengajarkan dan menanamkan nilai-nilai luhur pada warga 

negara. Salah satu hal yang penting dalam kajian PKn Kemasyarakatan adalan 

Keterlibatan warganegara (Civic Engagement). PKn Kemasyarakatan ini menjadi 

salah satu alternatif yang dapat ditempuh dalam membentuk warga negara yang 

baik yang memiliki kesadaran untuk hidup bernegara yang diberikan kepada 

setiap warga negara. PKn Kemasyarakatan dapat dijalankan melalui komunitas-
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komunitas tertentu yang dapat mengubah perilaku-perilaku warga negara 

mengarah pada menjadi warga negara yang baik. ditanamkan adalah nilai-nilai 

demokrasi.  

 

Penanaman Nilai-Nilai Demokrasi 

 Kehidupan demokrasi di suatu negara menjadi salah satu penentu 

keberhasilan pemerintahan demokrasi di negaranya. Bahmuller dalam 

Winataputra (2000), menyebutkan beberapa faktor yang mempengaruhi 

perkembangan demokrasi di suatu negara. Faktor-faktor tersebut adalah “…the 

degree of economic development; …a sense of national identity; …historical 

experience and elements of civic culture”, ketiga faktor ini berarti bahwa 

demokrasi disuatu negara dipengaruhi oleh adanya tingkat perkembangan 

ekonomi warga negara, kesadaran akan identitas nasional, dan adanya pengalaman 

sejarah serta budaya kewarganegaraan. Satu dari ketiga faktor tersebut adalah 

adanya budaya kewarganegaraan.  

 Budaya kewarganegaraan merupakan kebaikan kewarganegaraan (civic 

virtue) yang mencakup keterlibatan aktif warga negara, hubungan 

kesejajaran/egaliter, saling percaya dan toleransi, kehidupan yang saling bekerja 

sama, adanya solidaritas, dan semangat kemasyarakatan (Winataputra,2000).  

Budaya demokrasi dikembangkan melalui penanaman nilai-nilai demokrasi pada 

warga negara.  

Selain itu, dalam kehidupan demokrasi terdapat partisipasi warga negara 

dalam membangun negaranya. Adanya partisipasi warga negara dalam masyarakat 

demokratis ini harus didasarkan pada penguasaan penerimaan informasi yang 

baik, refleksi secara kritis, dan pada pemahaman dan penerimaan hak dan 

tanggung jawabnya sebagai bagian dari keanggotaannya sebagai warga negara. 

Hal ini selaras dengan yang dikemukakan oleh Branson (1998:4), “Citizen 

participation in a democratic society must be based on informed, critical 

reflection, and on the understanding and acceptance of the rights and 

responsibilities that go with that membership”. Selain itu, partisipasi warga 

negara tidak hanya sebagai elemen berharga dari kewarganegaraan demokratis 
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dan pengambilan keputusan yang demokratis, tetapi juga menekankan pada 

karakteristik masyarakat, khususnya dalam proses pembangunan nasional. Hal ini 

dikemukakan oleh Rusnaini, “democracy, in principle, emphasizes on the 

characteristics of the community, particularly in the nation development 

process”. 

Oleh sebab itu, maka Pendidikan kewarganegaraan dalam masyarakat 

demokratis secara pasti perlu untuk memajukan pemahaman tentang cita-cita 

demokrasi dan komitmen yang beralasan terhadap nilai-nilai dan prinsip-prinsip 

demokrasi. Pengembangan nilai-nilai demokrasi ini tidak hanya dapat 

dikembangkan melalui PKn Persekolahan saja, melainkan dapat juga ditanam dan 

dibiasakan dalam kegiatan-kegiatan yang ada dalam komunitas tertentu yang 

termasuk dalam PKn Kemasyarakatan.  

 Nilai-nilai demokrasi yang dimaksud adalah berkenaan dengan perilaku-

perilaku demokrasi yang dilaksanakan oleh warga negara. Perilaku ini selalu 

berdasarkan pada nilai-nilai demokrasi yang pada akhirnya membentuk budaya 

atau kultur demokrasi. Perilaku demokrasi ini dikembangkan tidak hanya pada 

warga negaranya saja, melainkan juga pada seluruh pejabat negara.  

 Henry B. Mayo dalam Winarno (2011:98) memaparkan terdapat delapan 

nilai-nilai demokrasi yaitu menyelesaikan pertikaian-pertikaian secara damai dan 

sukarela, menjamin terjadinya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat 

yang selalu berubah, pergantian penguasa dengan teratur, penggunaan paksaan 

sesedikit mungkin, pengakuan dan penghormatan terhadap nilai keanekarahaman, 

menegakkan keadilan, memajukan ilmu pengetahuan, dan pengakuan dan 

penghormatan terhadap kebabasan.  

 Selain nilai demokrasi yang dipaparkan Henry di atas, Zamroni juga 

menyebutkan nilai-nilai demokrasi seperti : 

1. Toleransi 

2. Kebebasan mengemukakan pendapat 

3. Menghormati perbedaan pendapat 

4. Memahami keanekaragaman dalam masyarakat 

5. Terbuka dan komunikasi 

6. Menjunjung nilai dan martabat kemanusiaan 

7. Percaya diri 
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8. Tidak menggantungkan pada orang lain 

9. Saling menghargai 

10. Mampu mengekang diri 

11. Kebersamaan, dan  

12. Keseimbangan (Winarno, 2011:98). 

Nilai-nilai demokrasi seperti yang dipaparkan di atas merupakan nilai-nilai 

yang terandung dalam kehidupan demokrasi di suatu negara yang harus dimiliki 

oleh setiap warga negaranya. Nilai-nilai demokrasi ini merupakan nilai yang 

dibutuhkan untuk mengembangkan dan mempertahankan pemerintahan yang 

demokratis. Untuk itu, nilai-nilai ini harus terus ditanamkan dan dibiasakan dalam 

kehidupan warga negara agar menjadi budaya demokrasi.  

 

GRIYA SCHIZOFREN: Menanamkan Nilai-Nilai Demokrasi pada Generasi 

Muda melalui Komunitas Sosial Kemanusiaan 

Komunitas merupakan sekelompok orang yang saling berinteraksi dalam 

suatu lingkup tertentu (masyarakat/peguyuban). Komunitas sosial dalam 

masyarakat merupakan salah satu bentuk dari gerakan Pendidikan 

Kewarganegaraan Kemasyarakatan. Teori kewarganegaraan yang mendasari 

adanya suatu komunitas dalam suatu masyarakat adalah Teori Komunitarianisme. 

Teori ini menekankan pada peranserta atau partisipasi aktif warga negara dalam 

suatu komunitas tertentu. Peran serta warga negara dalam suatu komunitas 

tertentu ini bertujuan untuk mengadakan suatu kerjasama antara satu dan lainnya 

dalam rangka mencapai suatu tujuan yang diharapkan.  

 Kalidjernih (2009:20) menjelaskan bahwa perhatian utama 

komunitarianisme adalah partisipasi warga negara dalam komunitas. Selanjutnya 

ia menambahkan bahwa banyak tokoh pendukung komunitarianisme ini yang 

cenderung menitikberatkan pada pentingnya tradisi moral partikularistik dan 

menginginkan pada pencapaian nilai-nilai kolektis, sebagai suatu prinsip orde 

sosial. Melalui komunitas sosial ini, nilai-nilai demokrasi dapat dikembangkan 

dan dibentuk. Salah satu komunitas sosial yang menanamkan nilai-nilai demokrasi 

adalah Komunitas Griya Schizofren Solo.  
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 Komunitas Griya Schizofren merupakan suatu komunitas yang terdiri dari 

pemuda-pemuda yang peduli terhadap orang dengan gangguan jiwa atau ODMK 

(Orang dengan Masalah Kejiwaan). Nama Schizofren ini sendiri merupakan 

singkatan dari kata Social, Humanity, and Friendly sebagai cerminan dari 

kegiatan-kegiatan dalam komunitas ini. Secara rinci, dari ketiga kata tersebut 

dijelaskan sebagai Sc untuk Social yang berarti suatu kegiatan sosial, Hi untuk 

Humanity yang berarti kemanusiaan, dan Zofren untuk Zone Frienship yang 

berarti kawasan persahabatan. Secara umum, Griya Schizofren ini berarti sebuah 

gerakan sosial kemanusiaan dengan prinsip persahabatan. Komunitas Griya 

Schizofren ini memiliki tujuan untuk memanusiakan penderita gangguan jiwa 

khususnya skizofrenia, dengan memberikan pendekatan dan penanganan yang 

tepat. Hal ini dijelaskan oleh Triana Rahmawati pendiri dan penggagas komunitas 

Griya Schizofren ini.  

 Griya Schizofren ini ada awalnya merupakan suatu kegiatan dari hasil 

Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) yang lolos untuk didanai dari Universitas 

Sebelas Maret (UNS) Surakarta.berawal dari program inilah kemudian Griya 

Schizofren muncul dan terus berkembang hingga sekarang. Kepedulian pada 

orang yang memiliki gangguan kejiwaan merupakan fokus utama yang 

dikampayekan oleh komunitas ini. Griya Schizofren mendorong gemerasi muda 

untuk mengubah anggapan dan stigma buruk tentang mereka yang memiliki 

gangguan kesehatan jiwa. Bahwa setiap orang membutuhkan perhatian dari orang 

lain.  

 Komunitas yang didirikan pada tanggal 10 Oktober 2014 ini memiliki 

fokus kegiatan pada aspek kesehatan dan pengembangan anak muda. Relawan 

dalam komunitas ini merupakan mahasiswa-mahasiswa dari UNS Surakarta. 

Kegiatan-kegiatan dalam komunitas ini seringkali menjalin kerjasama dengan 

Griya PMI Peduli Surakarta untuk mengurusi orang-orang dengan gangguan 

kesehatan jiwa. Jadi, Griya Schizofren ini menjalankan suatu gerakan 

kemanusiaan dengan membantu PMI Surakarta. 

Kegiatan-keiatan yang dilakukan oleh komunitas ini banyak mengusung 

kegiatan-kegiatan sosial kemanusiaan bagi para lansia dan penderita gangguan 
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jiwa. Kegiatan yang dilakukan seperti. Terapi engan bernyanyi bersama (Music 

for Schizophrenia, Terapi menggambar, Terapi rohani (dengan ibadah), Festival 

Jiwa, Rice Festival, Perayaan HUT RI dengan para OMDK dan Lansia, 

Peringatan Hari Kartini dengan para OMDK, World Mental Health Day, dan lain 

sebagainya.   

Selain kegiatan yang berkenaan dengan sosial kemanusiaan Griya 

Schizofren juga mengadakan berbagai kegiatan yang menunjang dan 

mengembangkan potensi dan bakat para volunteer atau relawannya, seperti Solo 

Social Camp, Inspiring Class : Explore The World, Griya Schizofren Acoustic, 

Workshop for Humanity, dan sebagainya yang menghadirkan para tokoh 

narasumber untuk menjadi pembicara dalam kegiatan tersebut. Hingga ini aan 

dapat meningkatkan potensi para volunteer yang notabene adalah para generasi 

muda. Selain itu, kegiatan ini juga mengajarkan akan kemandirian, karena untuk 

mendanai berbagai aktivitas yang ada komunitas ini mengembangkan usaha 

seperti pembuatan kerajinan bros, dompet, pouch, tas, tempat minum, gelas dan 

lain sebagainya.  

Berdasarkan berbagai kegiatan yang dilaksanakan dalam komunitas Griya 

Schizofren ini secara tidak langsung dapat ditemukan bahwa terdapat penanaman 

nilai-nilai demokrasi pada generasi muda. Nilai-nilai demokrasi ini tercermin 

dalam berbagai kegiatan kemanusiaan yang dilakukan pada lansia dan penderita 

OMDK. Pada dasarnya Lansia dan OMDK juga merupakan anggota dari warga 

negara Indoesia yang memiliki hak untuk dijamin kehidupannya oleh negara. 

Selain itu, mereka sangat memerlukan kepedulian dari orang lain untuk dapat 

melanjutkan kehidupannya. Melalui Griya Schizofren inilah mereka yang kurang 

beruntung mendapatkan penanganan dan kepedulian yang baik dari para 

mahasiswa sebagai generasi muda. Afi Ketua 1 Griya Schizofren 

mengungkapkan, “Di Griya Schizofren kita sama-sama belajar bahwa 

kebahagiaan bukan hanya soal uang, tapi bagaimana rasanya bahagia membantu 

orang lain, berempati, dan memahami sebuah perbedaan, dan saling berbagai rasa 

dan raga untuk menciptakan lingkungan yang lebih positif karena berbagi adalah 

salah satu menikmati syukur”. 
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Karakter dan nilai-nilai terbentuk dan terpatri bagi para volunteer yang 

dengan sabar dan ikhlas mau membantu dan peduli kepada mereka. Secara rinci 

beberapa nilai-nilai demokrasi yang tertanam dalam generasi muda yang 

bergabung dalam komunitas ini seperti : 

1. Toleransi 

Nilai  toleransi didapatkan oleh pemuda melalui interaksinya dengan 

sesama anggota. Karena dalam komunitas ini terdiri dari berbagai macam 

latarbelakang individu yang berbeda-beda. Namun, tidak menjadikan 

perbedaan yang ada menjadi penghalang. Salah satu contohnya adalah adanya 

pemuda bernama Kak Made yang beragama Hindu, namun tak pernah lupa 

untuk mengingatkan para lansia dan OMDK dalam untuk selalu mengaji dan 

melaksanakan ibadah sholat.  

2. Kebebasan mengemukakan pendapat 

Kebebasan mengemukaan pendapat tercermin dalam berbagai 

kegiatan musyawarah  yang diadakan sebelum merancang suatu kegiatan di 

Griya Schizofren, setiap pemuda diajarkan untuk dapat mengemukakan 

pendapatnya didalam rapat/musyawarah.  

3. Menghormati perbedaan pendapat 

Menghormati perbedaan pendapat juga ditanamkan dalam kegiatan 

musyawarah. Setiap pendapat tidak selalu sama antaa satu dengan lainnya. 

Untuk itum melalui kegiatan ini para pemuda diajarakan bagaimana bersikap 

ketika menghadapi perbedaan pendapat.  

4. Menjunjung nilai dan martabat kemanusiaan 

Kemanusiaan merupakan hal yang utama yang dijunjung dalam setiap 

kegiatan yang ada. Komunitas ini merupakan sebuah gerakan sosial 

kemanusiaan dengan prinsip persahabatan, memanusiakan manusia terutama 

para lansia dan penderita OMDK yang mendapat pandangan dan stigma 

buruh pada masyarakat. Padahal mereka merupakan salah satu bagian warga 

negara yang wajib dijamin haknya. Oleh karena itu, melalui kegiatan yang 

ada nilai-nilai kemanusiaan tertanam pada pemuda yang mengikuti kegiatan 

Griya Schizofren ini. Chintami Budi Pertiwi Ketua 2 Griya Schizofren 
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memaparkan, “Griya Schizofren adalah tempat menaruh cipta, rasa dan karsa. 

Di dalamnya kita bisa menyelamdalami apa itu arti kemanusiaan dan saling 

memanusiakan. Mari mengasuh rasa dan pikiran secara bersama”.  

5. Percaya diri 

Berbagai kegiatan yang menunjang potensi pada pemuda yang 

tergabung seperti adanya Solo Social Camp, Inspiring Class : Explore The 

World, Griya schizofren acoustic, Workshop for Humanity. Kegiatan-kegiatan 

ini mengembangkan potensi para pemuda, sehingga pada akhirnya 

meningkatkan kepercayaan diri nya dalam mencapai segala sesuatu.  

6. Tidak menggantungkan pada orang lain 

Kemandirian ditanamkan melalui berbagai usaha yang dirintis dalam 

Griya Schizofren untuk menggalang dana dalam keberhasilan setiap kegiatan 

kemanusiaan yang diadakan.  

7. Saling menghargai dan Kebersamaan 

Sikap saling menghargai dan kebersamaan tertanam dalam diri 

pemuda yang dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan berama-sama. Pemuda 

saling berkerjasama dan membantu dalam mensukseskan kegiatan yang 

dilaksanakan di Komunitas Griya Schizofren.  

 Berdasarkan pemaparan di atas, maka terdapat nilai-nilai demokrasi yang 

tertanam pada generasi muda dalam Komunitas Griya Schizofren ini. Para 

pemuda sebagai generasi muda mendapatkan bekal yang baik untuk dapat 

mengembangkan budaya demokrasi di Indonesia, sehingga pada akhirnya tercipta 

kehidupan dan pemerintahan demokrasi yang baik di Indonesia. Griya Schizofren 

menurut Tria Rahmawati sebagai Founder dari Griya Schizofren mengungkapkan 

bahwa “Cinta itu tidak terbatas pada sesuatu yang bisa diucapkan, tapi lebih pada 

sesuatu yang bisa dirasakan, ia adalah hati nurani. Selamat bersahabat dengan 

nurani untuk menebar mimpi”. 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan pemaparan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa arah gerak 

Pendidikan Kewarganegaraan tidak hanya melalui Pendidikan Kewarganegaraan 
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Persekolahan saja, melainkan dapat melalui Pendidikan Kewarganegaraan 

Kemasyarakatan yaitu salah satunya melalui Komunitas dalam rangka 

menanamkan nilai-nilai demokrasi pada generasi muda. Nilai-nilai demokrasi 

berkenaan dengan perilaku-perilaku demokrasi yang dilaksanakan oleh warga 

negara pada akhirnya membentuk budaya atau kultur demokrasi, Nilai demokrasi 

dapat ditanamkan melalui komunitas sosial, salah satunya yaitu Komunitas Griya 

Schizofren. Penanaman nilai demokrasi melalui Komunitas Griya Schizofren 

dilakukan melalui pembiasaan dalam setiap kegiatannya. Nilai-nilai demokrasi 

yang tertanam meliputi toleransi, kebebasan mengemukakan pendapat, 

menghormati perbedaan pendapat, menjunjung nilai dan martabat kemanusiaan, 

percaya diri, tidak menggantungkan pada orang lain, saling menghargai dan 

kebersamaan. 
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