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ABSTRAK 

Zakhir, Achmad Dzulfikar, 2017. Hubungan Alienasi Politik dengan Partisipasi 

Politik Dalam Pemilihan Umum Raya Kampus Pada Mahasiswa Fakultas Bahasa 

dan Seni UNNES. Skripsi. Jurusan Psikologi Fakultas Ilmu Pendidikan 

Universitas Negeri Semarang. 

Kata Kunci: Alienasi Politik, Partisipasi Politik 

       Keberadaan alienasi politik pada mahasiswa menjadi sebuah penghambat 

partisipasi politik pada mahasiswa. Salah satunya adalah PEMIRA KM UNNES 

yang memprihatinkan bila diambil rata-rata mahasiswa yang tidak menggunakan 

hak pilih sekitar 75,7% dalam jangka waktu 2 tahun periode terakhir. Tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat alienasi politik dan tingkat 

partisipasi politik pada mahasiswa Fakultas Bahasa dan Seni UNNES. Selain itu, 

penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui hubungan alienasi politik dengan 

partisipasi politik dalam pemilihan umum kampus raya pada mahasiswa Fakultas 

Bahasa dan Seni UNNES. 

        Jenis dari penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Desain penelitian dari 

penelitian ini adalah penelitian korelasional. Subjek penelitian ini adalah 

mahasiswa Fakultas Bahasa dan Seni UNNES dengan teknik pengambilan sampel 

yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan a two stage sampling cluster 

atau sampel wilayah dengan dua tahapan 648 subjek. Metode pengumpulan data 

dalam penelitian ini menggunakan skala Likert. Teknik uji validitas  dalam 

penelitian ini yang digunakan adalah teknik korelasi product moment dari Karl 

Person dan pengujian reliabilitas terhadap aitem-aitem yang valid dalam 

penelitian ini menggunakan teknik Alpha Cronbach dengan menggunakan 

bantuan program pengolahan data. Metode analisis statistik yang digunakan 

penelitian ini menggunakan teknik korelasi product moment dari Karl Pearson, 

yang dilakukan dengan menggunakan bantuan program pengolahan data.  

        Hasil penelitian ini menunjukan bahwa gambaran umum partisipasi politik 

pada mahasiswa Fakultas Bahasa dan Seni UNNES pada kategori sedang 

cenderung rendah. Sedangkan, gambaran umum partisipasi politik pada 

mahasiswa Fakultas Bahasa dan Seni UNNES pada kategori sedang cenderung 

tinggi.  Koefisien korelasi rxy = -0,237 dengan p = 0,000 (p<0,05). Hasil tersebut 

menunjukan bahwa hipotesis yang diajukan diterima, bahwa mahasiswa Fakultas 

Bahasa dan Seni UNNES yang merasakan teralienasi (terasing) dengan kegiatan-

kegiatan yang berlabelkan politik maka ada kemungkinan tidak akan ikut untuk 

berpartisipasi dalam dunia politik seperti student government, PEMIRA KM 

UNNES. Sebaliknya, mahasiswa Fakultas Bahasa dan Seni UNNES yang ikut 

untuk berpartisipasi dalam dunia politik seperti student government, PEMIRA 

KM UNNES, dan kegiatan-kegiatan partisipasi politik lainnya maka ada 

kemungkinan tidak akan merasakan teralienasi (terasing) dengan kegiatan-

kegiatan yang berlabelkan politik. 

 



viii 
 

DAFTAR ISI 

Halaman 

HALAMAN JUDUL ........................................................................................   i  

PERNYATAAN ...............................................................................................   ii  

PENGESAHAN ...............................................................................................   iii  

MOTTO DAN PERUNTUKKAN ...................................................................   iv 

KATA PENGANTAR .....................................................................................   v 

ABSTRAK ....  .  ................................................................................................  vii 

DAFTAR ISI .  ..................................................................................................  viii 

DAFTAR TABEL ............................................................................................   xiii  

DAFTAR GAMBAR  ......................................................................................  xvi 

DAFTAR LAMPIRAN  ...................................................................................  xviii  

BAB 

1. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang ........................................................................................   1  

1.2 Rumusan Masalah ...................................................................................   15  

1.3 Tujuan Penelitian ....................................................................................   16  

1.4. Manfaat Penelitian ..................................................................................   16  

1.4.1. Manfaat Teoretis .....................................................................................   16  

1.4.2. Manfaat Praktis .......................................................................................    16 

 

 



ix 
 

2. LANDASAN TEORI 

2.1 Partisipasi Politik .....................................................................................    18  

2.1.1 Pengertian Partisipasi Politik ..................................................................    18 

2.1.2 Dimensi Partisipasi Politik .....................................................................    19  

2.1.3 Bentuk-Bentuk Partisipasi Politik...........................................................    24 

2.1.4 Faktor yang mempengaruhi Partisipasi Politik .......................................    28 

2.2 Alienasi  Politik ........................................................................................    34 

2.2.1 Definisi Alienasi Politik .........................................................................    34 

2.2.2 Dimensi Alienasi Politik .........................................................................    35 

2.2.3 Bahaya Alienasi Politik ..........................................................................    37 

2.3 Hubungan Alienasi Politik dengan Partisipasi Politik Dalam Pemilihan 

Umum Raya Kampus Pada Mahasiswa   Fakultas Bahasa dan Seni 

UNNES  ..................................................................................................    37  

2.4 Kerangka Berpikir ......................................................................................    39 

2.5 Hipotesiss  ..................................................................................................    40 

3. METODE PENELITIAN 

3.1  Jenis dan Desain Penelitian .......................................................................    41 

3.2 Variabel Penelitian ....................................................................................    41 

3.2.1 Identifikasi Variabel Penelitian ...............................................................    41 

3.2.2 Definisi Operasional................................................................................    42 

3.2.2.1 Partisipasi Politik.................................................................................    42 

3.2.2.2 Alienasi Politik .....................................................................................    43 

3.2.2.3 Hubungan Antar Variabel ....................................................................    43 

3.3 Populasi dan Sampel Penelitian .................................................................    44 



x 
 

3.3.1 Populasi  ..................................................................................................    44 

3.3.2 Sampel   ..................................................................................................    45 

3.4 Metode Pengumpulan Data ........................................................................    50 

3.4.1 Instrumen Penelitian................................................................................    50 

3.5 Validitas   ..................................................................................................    54   

3.6 Reliabilitas .................................................................................................    55  

3.7 Uji Coba Instrumen ....................................................................................    56 

3.7.1 Hasil Uji Coba Validitas .........................................................................    57 

3.7.2 Hasil Uji Coba Realibilitas......................................................................    61 

3.8 Metode Analisis Data .................................................................................    62 

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1. Persiapan Penelitian ..................................................................................    63 

4.1.1 Orientasi Kancah Penelitian ....................................................................    63 

4.1.2 Proses Perjanjian .....................................................................................    65 

4.1.3 Penentuan Subjek Penelitian ...................................................................    65 

4.2 Penyusunan Instrumen Penelitian ..............................................................    66 

4.3 Pelaksanaan Penelitian ...............................................................................    68 

4.3.1 Pengumpulan Data Penelitian .................................................................    68  

4.3.2 Pemberian Skoring ..................................................................................    70 

4.4 Hasil Penelitian ..........................................................................................    71 

4.4.1 Analisis Deskriptif ..................................................................................    71 

4.4.2 Gambaran Partisipasi Politik Pada Mahasiswa Fakultas Bahasa dan 

Seni UNNES ...........................................................................................    72 

 



xi 
 

4.4.2.1 Gambaran Umum Partisipasi Politik Pada Mahasiswa Fakultas 

Bahasa dan Seni UNNES ...................................................................    73 

4.4.2.1 Gambaran Spesifik Partisipasi Politik Pada Mahasiswa Fakultas 

Bahasa dan Seni UNNES ...................................................................    75  

4.4.2.2.1 Gambaran Spesifik Partisipasi Politik Berdasarkan Dimensi Ikut 

Pemilihan Umum .............................................................................  75 

4.4.2.2.2 Gambaran Spesifik Partisipasi Politik Berdasarkan Dimensi Ikut 

Serta dalam Kegiatan-Kegiatan Terkait dengan Kampanye 

Pemilihan Umum .............................................................................    77 

4.4.2.2.3 Gambaran Spesifik Partisipasi Politik Berdasarkan Dimensi Aksi-

Aksi Politik Damai ...........................................................................  79 

4.4.2.2.4 Gambatan Spesifik Partisipasi Politik Berdasarkan Dimensi Aksi-

Aksi dengan Menggunakan Kekerasan ...........................................  81 

4.4.3 Gambaran Alienasi Politik Pada Mahasiswa Fakultas Bahasa dan Seni 

UNNES  ..................................................................................................  85 

4.4.3.1  Gambaran Umum Alienasi Politik Pada Mahasiswa Fakultas 

Bahasa dan Seni UNNES .................................................................  85 

4.4.3.2 Gambaran Spesifik Alienasi Politik Pada Mahasiswa Fakultas 

Bahasa dan Seni UNNES .................................................................  88 

4.4.3.2.1 Gambaran Spesifik Alienasi Politik Berdasarkan Dimensi Rasa 

Ketidakbergunaan dan Ketidakberdayaan (Political 

Powerlessness) ................................................................................  88    

4.4.3.2.2 Gambaran Spesifik Alienasi Politik Berdasarkan Dimensi 

Ketidakbermaknaan Politik (Political Meaninglessness)................  91 

4.4.3.2.4  Gambaran Spesifik Alienasi Politik Berdasarkan Dimensi 

Semakin Tidak Jelasnya Norma-norma Politik (Perceived 

Political Normlessnes) .....................................................................  93 

4.4.3.2.4 Gambatan Spesifik Alienasi Politik Berdasarkan Dimensi Adanya 

Perasaan Keterasingan dan Keterisolasian Dari Proses-proses 

Politik (Political Isolation and Self eestragement)  .........................   95 

4.4 Hasil Penelitian ..........................................................................................   100 

4.4.1 Hasil Uji Asumsi .....................................................................................   100 

4.4.1.1 Hasil Uji Normalitas ............................................................................   100 



xii 
 

4.4.1.2 Hasil Uji Linieritas ..............................................................................   101 

4.4.2 Hasil Uji Hipotesiss ................................................................................   102 

4.6 Pembahasan ................................................................................................   104 

4.6.1 Pembahasan Analisis Deskriptif Partisipasi Politik ................................   104 

4.6.2 Pembahasan Analisis Deskriptif Alienasi Politik ...................................   106 

4.6.3 Pembahasan Analisis Inferensial Hubungan Alienasi Politik dengan 

Partisipasi Politik .............................................................................................   109 

 

4.7 Keterbasan Penelitian .................................................................................   111 

5. PENUTUP  ..................................................................................................   113 

5.1 Kesimpulan ................................................................................................   113 

5.2 Saran  .....  ....................................................................................................   114 

DAFTAR PUSTAKA ......................................................................................   115 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xiii 
 

DAFTAR TABEL 

 

Tabel                                                                                                            Halaman 

1.1  Angka Partisipasi Politik dari PEMILU ke PEMILU di Indonesia ..........  4 

1.2  Jumlah Angka Partisipasi Politik dalam PEMIRA KM UNNES..............  5 

1.3 Hasil Studi Pendahuluan Pertama dengan Menggunakan Partisipasi 

Politik ........................................................................................................  7 

1.4 Hasil Studi Pendahuluan Kedua dengan Menggunakan Angket Faktor 

Partsipasi Politik .......................................................................................  13 

3.1 Jumlah Populasi Penelitian ........................................................................  45 

3.2 Keseluruhan Subjek Penelitian Hasil Sampling Tahap Pertama................  48 

3.3 Keseluruhan Subjek Penelitian Hasil Sampling Tahap Kedua ..................  49 

3.4 Skor Jawaban .............................................................................................  50 

3.5 Blue Print Skala Partisipasi Politik ............................................................  51 

3.6 Blue Print Skala Alienasi Politik ...............................................................  53 

3.7 Hasil Uji Coba Validitas Partisipasi Politik ...............................................  56 

3.8 Hasil Uji Coba Validitas Alienasi Politik ..................................................  59 

3.9 Hasil Uji Coba Reliabilitas Partisipasi Politik ...........................................  61 

3.10 Hasil Uji Coba Realibilitas Alienasi Politik.............................................  61 

3.11 Interpretasasi Reliabilitas .........................................................................  62 

4.1 Penggolongan Kriteria Analisis Berdasarkan Mean Teoritik ....................  72 

4.2 Statistik Deskriptif Partisipasi Politik Pada Mahasiswa Fakultas Bahasa 

dan Seni UNNES ......................................................................................  73  

4.3 Gambaran Umum Partisipasi Politik Pada Mahasiswa Fakultas Bahasa 

Seni Unnnes  .............................................................................................   74 



xiv 
 

4.4  Statistik Deskriptif Partisipasi Politik Berdasarkan Dimensi Ikut 

PEMILU (Voter Turnout) .......................................................................  75 

4.5  Gambaran Partisipasi Politik Berdasarkan Dimensi Ikut PEMILU 

(Voter Turnout) .......................................................................................   76  

4.6   Statistik Deskriptif Partisipasi Politik Berdasarkan Dimensi Ikut Serta 

dalam Kegiatan-Kegiatan Terkait dengan Kampanye PEMILU ............   77 

4.7   Gambarann Partisipasi Politik Berdasarkan Dimensi Ikut Serta dalam 

Kegiatan-Kegiatan Terkait dengan Kampanye PEMILU .......................   78 

4.8   Statistik Deskriptif Partisipasi Politik Berdasarkan Dimensi Aksi-Aksi 

Politik Damai ..........................................................................................   80 

4.9   Gambaran Partisipasi Politik Berdasarkan Dimensi Aksi-Aksi Politik 

Damai………. .........................................................................................   80 

4.10  Statistik Deskriptif Partisipasi Politik Berdasarkan Dimensi Aksi-Aksi 

Politik dengan Menggunakan Kekerasan ...............................................  82 

4.11 Gambaran Partisipasi Politik Berdasarkan Dimensi Aksi-Aksi Politik 

dengan Menggunakan Kekerasan ...........................................................  82 

4.12 Ringkasan Deskriptif Spesifik Partisipasi Politik Pada Mahasiswa 

Fakultas Bahasa dan Seni UNNES .........................................................  83 

4.13  Perbandingan Mean empiris Tiap Dimensi Partisipasi Politik ...............  84 

4.14  Statistik Deskriptif Alienasi Politik Pada Mahasiswa Fakultas    

Bahasa dan Seni UNNES........................................................................   86  

4.15 Gambaran Umum Alienasi Politik Pada Mahasiswa Fakultas Bahasa 

dan Seni UNNES ....................................................................................   87 

4.16 Statistik Deskriptif Alienasi Politik Berdasarkan Dimensi 

Berkembangnya Rasa Ketidakberdayaan dalam Kehidupan Politik 

(Political Powerlessness)........................................................................   89 

4.17 Gambaran Umum Alienasi Politik Berdasarkan Dimensi 

Berkembangnya Rasa Ketidakberdayaan dalam Kehidupan Politik 

(Political Powerlessness)........................................................................   90 

4.18 Statistik Deskriptif Alienasi Politik Berdasarkan Dimensi Mulai 

Dirasaakan Ketidakbermaknaan Politik (Political Meaninglessness) ....   91 

4.19 Gambaran Alienasi Politik Berdasarkan Dimensi Mulai Dirasaakan 

Ketidakbermaknaan Politik (Political Meaninglessness) .......................   92 



xv 
 

4.20 Statistik Deskriptif Alienasi Politik Berdasarkan Dimensi Semakin 

Tidak Jelasnya Norma-Norma Politik (Perceived Political 

Normlessness) .........................................................................................   93 

4.21 Gambaran Alienasi Politik Berdasarkan Dimensi Semakin Tidak 

Jelasnya Norma-Norma Politik (Perceived Political Normlessness) .....   94 

4.22 Statistik Deskriptif Alienasi Politik Berdasarkan Dimensi Adanya 

Perasaan Keterasingan dan Keterisolasian dari Proses-Proses Politik 

(Political Isolation and Self estragement) ..............................................   96 

4.23 Gambaran Alienasi Politik Berdasarkan Dimensi Adanya Perasaan 

Keterasingan dan Keterisolasian dari Proses-Proses Politik (Political 

Isolation and Self estragement) ..............................................................   97 

4.24 Ringkasan Deskriptif Spesifik Alienasi Politik Pada Mahasiswa 

Fakultas Bahasa dan Seni UNNES .........................................................  98 

4.25  Perbandingan Mean empiris Tiap Dimensi Alienasi Politik  ..................   99 

4.26  Uji Normalitas Partisipasi Politik dan Alienasi Politik ...........................   101 

4.27  Uji Lieneritas Partisipasi Politik dan Alienasi Politik ............................   102 

4.28  Hasil Uji Hipotesiss ................................................................................   103 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xvi 
 

DAFTAR GAMBAR 

 

Gambar                                                                                                        Halaman 

2.1   Piramida Partisiapsi Politik ......................................................................  27 

2.2   Kerangka Berpikir ....................................................................................  39 

3.1   Hubungan Antar Variabel ........................................................................  44 

3.2 Ilustrasi Teknik Sampling  Penelitian Tahap Pertama dan Tahap 

Kedua……….. ..........................................................................................  48 

4.1 Diagram Gambaran Umum Partisipasi Politik Pada Mahasiswa Fakultas 

Bahasa dan Seni UNNES ..........................................................................  74 

4.2 Diagram Gambaran Spesifik Partisipasi Politik Berdasarkan Dimensi 

Ikut PEMILU (Voter Turnout) ..................................................................  77 

4.3 Diagram Gambaran Spesifik Partisipasi Politik Berdasarkan Dimensi 

Aksi-Aksi Politik Damai………. ..............................................................  79 

4.4 Diagram Gambaran Spesifik Partisipasi Politik Berdasarkan Dimensi 

Aksi-Aksi Politik dengan Menggunakan Kekerasan ................................  81 

4.5 Diagram Gambaran Spesifik Partisipasi Politik Berdasarkan Dimensi 

Aksi-Aksi Politik dengan Menggunakan Kekerasan ................................  83 

4.6  Diagram Gambaran Ringkasan Deskriptif Spesifik Partisipasi Politik.....  84  

4.7  Diagram Gambaran Umum Alienasi Politik Pada Mahasiswa Fakultas 

Bahasa dan Seni UNNES ..........................................................................  87 

4.8 Diagram Gambaran Spesifik Alienasi Politik Berdasarkan Dimensi 

Berkembangnya Rasa Ketidakberdayaan dalam Kehidupan Politik 

(Political Powerlessness)………… ..........................................................  90 

4.9 Diagram Gambaran Spesifik Alienasi Politik Berdasarkan Dimensi 

Mulai Dirasakan Ketidakbermaknaan Politik (Political 

Meaninglessness) ......................................................................................  92 

 

 



xvii 
 

4.10 Diagram Gambaran Spesifik Alienasi Politik Berdasarkan Dimensi 

Semakin Tidak Jelasnya Norma-Norma Politik (Perceived Political 

Normlessness) .........................................................................................  95 

4.11 Diagram Gambaran Spesifik Alienasi Politik Berdasarkan Dimensi   

Adanya Perasaan Keterasingan dan Keterisolasian dari Proses-Proses 

Politik (Political Isolation and Self estragement) ..................................  97 

4.12  Diagram Ringkasan Deskriptif Spesifik Alienasi Politik........................  99 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xviii 
 

DAFTAR LAMPIRAN 

Lampiran ........................................................................................................  118 

1. Studi Pendahuluan ......................................................................................  119  

2. Skala Try Out .............................................................................................  124 

3. Tabulasi Try Out ........................................................................................  132 

4. Hasil Uji Validitas dan Realibiitas Try Out ...............................................  138 

5. Skala Penelitian ..........................................................................................  149 

6. Tabulasi Hasil Penelitian............................................................................  153 

7. Hasil Analisis Data Penelitian ....................................................................  175                                                                     

 

 



 
 

1 
 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Partisipasi politik adalah kegiatan yang dilakukan oleh warga negara 

dengan cara individu atau kelompok untuk berperan aktif dalam kehidupan politik 

di suatu negara. Syarbaini dkk (2011:123) menjelaskan partisipasi politik adalah 

kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam 

kehidupan politik. Bentuk partisipasi politik terlihat dari bentuk-bentuknya, 

partisipasi aktif dalam keikutsertaan pemilihan umum, keikutsertaan dalam 

organsasi atau partai politik, ikut aksi-aksi politik, serta kegiatan politik lainya 

yang menyangkut kehidupan politik.  Menurut Rush dan Philip (1983:118) 

bentuk-bentuk partisipasi politik  merupakan hierarki atau tingkatan-tingkatan 

seperti apatis total, voting (pemberian suara), partisipasi dalam diskusi politik 

informal minat umum dalam politik, partisipasi dalam rapat umum, demonstrasi, 

dan sebagainya keanggotaan pasif suatu organisasi semu politik (quasipolitical), 

keanggotaan aktif suatu organisasi semu politik (quasipolitical), keanggotaan 

pasif suatu organisasi politik, keanggotaan aktif suatu organisasi politik, mencari 

jabatan politik atau administratif, dan menduduki jabatan politik atau 

administratif. 

 Bentuk partisipasi politik yang menyangkut seluruh elemen warga negara 

adalah pemilihan umum (PEMILU). Syarbaini (2011:141) menjelaskan bahwa 

PEMILU adalah suatu cara memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk di 
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lembaga perwakilan rakyat, serta salah satu pelayanan hak-hak asasi warga negara 

dalam bidang politik. Penyelenggaraan PEMILU juga mencakup beberapa bentuk-

bentuk partisipasi politik seperti keikutsertaan partai politik yang menjadikan 

syarat individu dalam mencalonkan diri dalam PEMILU dan adanya kegiatan 

kampanye yang menjadi ajang promosi para kandidat PEMILU.  

Salah satu bentuk partisipasi politik yang terlihat juga adanya aksi politik pada 

tahun 1998 yang dilakukan oleh sebagian elemen masyarakat seperti gerakan 

mahasiswa dan gerakan rakyat pro-demokrasi yang bertujuan untuk 

mempengaruhi kebijakan pemerintah yang merugikan rakyat pada masa itu.  

Upaya yang dilakukan dengan mengadakan aksi demonstrasi besar-besaran guna 

menuntut pemerintah untuk dapat menghasilkan kebijakan-kebijakan yang 

demokratis. Demokrasi adalah bentuk kepemerintahan negara yang menuntut 

kebebasan untuk berpartisipasi dan persamaan untuk menciptakan perdamaian 

dalam negara. Penjelasan lebih lanjut oleh Beetham dan Boyle (dalam Syarbaini 

dkk, 2011:43) bahwa demokrasi merupakan khazanah pembuatan keputusan 

kolektif, mengenai kemajuan pada prinsip-prinsip kontrol rakyat dalam 

pengambilan keputusan. 

Penjelasan lebih lanjut oleh Budiardjo (2008:134) menjelaskan 

perkembangan demokrasi di Indonesia masa Republik Indonesia IV pada tahun 

1998 (masa reformasi) yang memunculkan bangsa Indonesia bersepakat untuk 

kembali ke proses-proses pendemokrasian sistem politik Indonesia sehingga 

kebebasan rakyat terbentuk, kedaulatan rakyat dapat ditegakan, dan pengawasan 

terhadap lembaga eksekutif dapat dilakukan oleh lembaga wakil rakyat (DPR). 
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 Pasca gerakan aksi yang dilakukan di tahun 1998 ini juga mempengaruhi 

terhadap bentuk partisipasi politik lainnya seperti kegiatan pemilihan umum 

(PEMILU). Adanya perubahan UUD 1945 khususnya pada kelembagaan negara, 

seperti dalam PEMILU mengalami penambahan pada jabatan yang akan dipilih, 

yaitu seperti Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Pemilihan Gubernur atau 

Kepala Daerah. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 tahun 

2011 tentang penyelenggaraan pemilihan umum BAB 1 Ketetentuan Umum Pasal 

1 bagian 3 menjelaskan bahwa penyelenggaraan PEMILU adalah lembaga 

menyelenggarakan PEMILU yang  terdiri atas Komisi Pemilihan Umum dan 

Badan Pengawas PEMILU untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, 

Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh 

rakyat, serta untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota secara demokratis 

(www.dpr.go.id). 

Keberadaan PEMILU dapat mengakomodasi cita-cita warga negara dalam 

mencapai kehidupan berbangsa dan bernegara yang jauh lebih baik dengan 

harapan penyelenggaraan PEMILU dapat terus meningkat. Namun kenyataanya, 

dinamika dalam penyelenggaraan PEMILU berikut tabel angka partisipasi politik 

dari PEMILU Presiden RI ke PEMILU Presiden RI di Indonesia: 
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Tabel. 1.1 :Angka Partisipasi Politik dari PEMILU Presiden RI ke PEMILU 

Presiden RI di Indonesia 

 

 

 

 

(Sumber:www.merdeka.com, 2015) 

 

             Berdasarkan tabel di atas mengenai angka partisipasi politik dari PEMILU 

Presiden RI ke PEMILU Presiden RI di Indonesia dapat disimpulkan, bahwa 

angka partisipasi PEMILU Presiden RI mulai tahun 1955 sampai 1997 dapat 

dikatakan relatif stabil dengan rata-rata 94,64%, sedangkan adanya penurunan dan 

terjadi kenaikan sedikit angka partisipasi pada tahun 2004 sampai 2014. Maka 

fenomena ini menunjukan adanya partisipasi politik yang rendah pada 

keikutsertaan dalam kegiatan PEMILU Presiden RI. 

Pembelajaran partisipasi politik juga digunakan dalam dunia pendidikan 

terutama dalam perguruan tinggi (kampus) negeri maupun swasta yang 

menerapkan student government (kepemerintahan pada mahasiswa), sebagai 

media dan sarana pembelajaran kehidupan demokrasi. Universitas Negeri 

Semarang (UNNES) adalah bagian salah satu perguruan tinggi negeri di Indonesia 

yang menerapkan student government (kepemerintahan pada mahasiswa). Bentuk 

No. Tahun 

PEMILU 

Presiden RI 

Angka 

Partisipasi 

Angka Golput 

1. 1955 91,4% 8,6% 

2. 1972 96,6% 3,6% 

3. 1977 96,5% 3,5% 

4. 1982 96,5% 3,5% 

5. 1992 95,1% 4,9% 

6. 1997 93,6% 6.4% 

7. 1999 92,8% 7,2% 

8. 2004 79,76% 20,24% 

9. 2009 56% 44% 

10. 2014 56,73% 43,27% 

http://www.merdeka.com/
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partisipasi politik yang digunakan juga menyerupai ditingkat negara salah satunya 

seperti kegiatan pemilihan umum. 

 PEMIRA KM UNNES (Pemilihan Umum Raya Keluarga Mahasiswa  

Universitas Negeri Semarang) yaitu kegiatan pemilihan umum untuk dipilih atau 

memilih pemimpin dalam wilayah lembaga kemahasiswaan eksekutif atau 

legislatif di UNNES. Menurut Undang-Undang Keluarga Mahasiswa nomor 3 

Tahun 2014 tentang PEMIRA KM UNNES, bahwa pemilihan langsung untuk 

ketua organisasi internal kampus dari tingkat Universitas hingga Jurusan atau 

Prodi melalui PEMIRA. Berdasarkan fakta yang di temukan penulis melalui studi 

pendahuluan mengenai PEMIRA KM UNNES ini akan dijelaskan melalui data. 

Berikut tabel angka partispasi politik mahasiswa UNNES dalam PEMIRA KM 

UNNES dari tahun 2015 dan 2016. 

Tabel 1.2 Jumlah Angka Partisipasi Politik dalam PEMIRA KM UNNES 

2015 dan 2016 

No. Nama 

Fakultas 

Tahun 2015 Tahun 2016 

Total 

Mahasiswa 

(Pemilih) 

Hadir 

Dalam 

PEMIRA 

KM 

UNNES  

Tidak 

Hadir 

Dalam 

PEMIRA 

KM 

UNNES  

Total 

Mahasiswa 

(Pemilih) 

Hadir 

Dalam 

PEMIRA 

KM 

UNNES  

Tidak 

Hadir 

Dalam 

PEMIRA 

KM 

UNNES  

1. FIP 4669 1677 2992 

(15,5%) 

  4961 1936 3025 

(14,4%) 

2. FBS 5186 1042 4144 

(21,4%) 

5747 1464 4283 

(20,4%) 

3. FIS 2879 1019 1860 

(9,6%) 

3066 1229 1837 

(8,7%) 

4. FMIPA 4021 1327 2694 

(14,0%) 

3684 2084 1600 

(7,7%) 
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(Sumber:BAAK UNNES, 2016 dan KPUR PEMIRA UNNES, 2016) 

 

   Berdasarkan tabel angka partispasi politik mahasiswa UNNES dalam 

PEMIRA KM UNNES dari tahun 2015 dan 2016 diatas dapat disimpulkan bahwa 

ditemukan fenomena menurunnya sekitar 0,3%  pada tingkat angka partisipasi 

yang hadir dalam PEMIRA KM UNNES pada tahun 2015 sampai 2016. Dinamika 

pemilih PEMIRA KM UNNES ini memprihatinkan bila diambil rata-rata 

mahasiswa yang tidak menggunakan hak pilih sekitar 75,7% data ini didapatkan 

berdasarkan pengurangan presntase total yang memiliki hak pilih dengan total 

yang menggunakan hak pilih pada PEMIRA KM UNNES tahun 2015 dan tahun 

2016 lalu dibagi dua. Bila melihat presentase pemilih yang tidak hadir dalam 

PEMIRA KM UNNES angka tertinggi adalah Fakultas Bahasa dan Seni sebesar 

4144 mahasiswa di tahun 2015 dan 4283 mahasiswa di tahun 2016, karena itu 

populasi penelitian ini adalah mahasiswa Fakultas Bahasa dan Seni UNNES. 

Untuk mengetahui dinamika mahasiswa UNNES yang tidak menggunakan 

hak pilihnya saat PEMIRA KM UNNES penulis melakukan studi pendahuluan 

awal dengan memberikan angket partisipasi politik kepada 13 mahasiswa aktif 

5. FIK 1495 449 1046 

(5,4%) 

3901 780 3121 

(14,9%) 

6. FT 3364 2169 1195 

(6,2%) 

4043 1294 2749 

(13,1%) 

7. FE 3667 1570 2097 

(10,8%) 

4575 1178 3397 

(16,2%) 

8. FH 3901 603 3298 

(17,1%) 

1689 748 941 

(4,5%) 

Total  26303  9506 

(34,4%) 

19326 

(75,6%) 

 

31394 

 

10713 

(34,1%) 

20953 

(75,9%) 
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dari berbagai fakultas di UNNES yang dilakukan pada tanggal 2 Maret 2016 dan 

responden diperbolehkan tidak mengisi dua dari pertanyaan dalam angket dan 

khusus untuk dimensi partisipasi politik pertama terdapat kolom jawaban terbuka 

mengenai alasan responden yang memilih jawaban tidak pernah mengikuti atau 

berpartisipasi dalam PEMIRA KM UNNES, diperoleh data sebagai berikut: 

Tabel. 1.3 :Hasil Studi Pendahuluan Pertama dengan Menggunakan  

Angket Partisipasi Politik 

 

 No. Dimensi Partisipasi 

Politik 

Pernah Tidak 

Pernah 

Presentase 

Pernah Tidak 

Pernah 

 

1. 

 

Ikut PEMILU atau voter 

turnout  (Mengikuti 

PEMIRA KM UNNES) 

 

 

 

 

 

 

5 

 

  

 

 

38,5% 

a. Mengikuti 1 kali 2 15,4% 

b. Mengikuti 2 kali 3 23,1% 

c. Mengikuti >2 kali 3 23,1% 

  2. Ikut serta dalam 

kegiatan-kegiatan terkait 

dengan kampanye 

PEMILU. (Mengikuti 

Kampanye) 
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58,3% 

a. Menyebarkan 

jarkoman (baik media 

sosial maupun pamflet 

atau spanduk) untuk 

memilih calon 

presiden mahasiswa 

sesuai pilihan 

 

2 

 

16,7% 

 

b. Menjadi tim sukses 

pasangan calon 

1 8,3% 

c. Mengajak orang lain 

untuk memilih calon 

Presiden Mahasiswa 

(PRESMA) atau Ketua 

BEM KM pilihan 

2 16,7% 
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Berdasarkan hasil studi pendahuluan pertama di atas, dalam dimensi 

partisipasi politik yang pertama mengenai ikut PEMILU atau voter turnout , 

didapatkan angka presentase tertinggi sebesar 61,5% dari total bagi mahasiswa 

yang mengikuti atau berpatisipasi dalam PEMIRA KM UNNES yang terbagi 

menjadi 3 kategori dari pernah mengikuti 1 kali, 2 kali dan lebih dari 2 kali, 

sedangkan angka  presentase terendah sebesar 38,5% bagi mahasiswa UNNES 

yang tidak pernah mengikuti atau tidak berpartisipasi dalam PEMIRA KM 

UNNES dengan alasan karena lebih memilih melakukan kepentingan pribadi, 

ketidaktertarikan pada PEMIRA KM UNNES, kesolidaritasan calon yang ada 

dalam PEMIRA KM UNNES, ketidakbergunaan PEMIRA KM UNNES dalam 

kehidupan mahasiswa di kampus.  

Selanjutnya, dimensi partisipasi politik yang kedua mengenai ikut serta 

dalam kegiatan kampanye, didapatkan angka presentase tertinggi sebesar 58,3%  

bagi mahasiswa yang tidak pernah mengikuti atau tidak berpartisipasi dalam 

kampanye PEMIRA KM UNNES, sedangkan angka presentase terendah sebesar 

 

3. 

 

Aksi-aksi politik 

damai:menanndatangani 

petisi, mengontak pejabat 

publik. Aksi-aksi politik 

dengan menggunakan 

kekerasan (Melakukan 

Aksi-Aksi Politik). 
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66,7% 

a. Menandatangani 

spanduk damai dan 

mengajak kedua belah 

pihak damai 

 

 

3 

 

25% 

b. Mengadakan atau 

mengikuti demonstrasi  

 

0 

0% 

c. Pemboikotan dan 

merusak fasilatas 

1 8,3% 
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41,7% bagi mahasiswa yang mengikuti atau berpartisipasi dalam kampanye 

PEMIRA KM UNNES. Hasil dari dimensi partisipasi politik kedua ini terbagi 

menjadi tiga bagian dari menyebarkan jarkoman (baik media sosial maupun 

pamflet atau spanduk) untuk memilih calon Presiden Mahasiswa (PRESMA) 

sesuai pilihan, menjadi tim sukses pasangan calon, dan mengajak orang lain untuk 

memilih calon PRESMA atau Ketua BEM KM pilihan. 

Hasil dari dimensi partisipasi politik yang ketiga mengenai aksi-aksi 

politik baik secara damai maupun kekerasan, didapatkan angka presentase 

tertinggi sebesar 66,7%  bagi  mahasiswa yang  tidak pernah mengikuti atau 

berpatisipasi dalam aksi-aksi politik baik secara damai maupun kekerasan dalam 

PEMIRA KM UNNES, sedangkan angka presentase terendah sebesar 33,3% bagi 

mahasiswa yang mengikuti atau berpartisipasi dalam aksi-aksi politik baik secara 

damai maupun kekerasan dalam PEMIRA KM UNNES. Hasil dari dimensi 

partisipasi politik yang ketiga ini terbagi menjadi tiga bagian yaitu pertama adalah 

menandatangani spanduk damai dan mengajak kedua belah pihak damai, kedua 

adalah mengadakan atau mengikuti demonstrasi dan ketiga adalah pemboikotan 

dan merusak fasilatas. Kesimpulan dalam studi pendahuluan awal adalah 

menunjukan kurangnya partisipasi politik yang dilakukan mahasiswa, karena ada 

faktor yang mempengaruhi mahasiswa untuk tidak berpartisipasi seperti lebih 

memilih melakukan kepentingan pribadi, ketidaktertarikan pada PEMIRA KM 

UNNES, kesolidaritasan calon yang ada dalam PEMIRA KM UNNES, 

ketidakbergunaan PEMIRA KM UNNES dalam kehidupan mahasiswa di kampus. 
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Kecenderungan  kurangnya partisipasi dengan melalui studi pendahuluan 

ini diperkuat oleh empat penelitian terkait mengenai faktor-faktor yang 

mempengaruhi kurangnya tingkat partisipasi pada masyarakat. Pertama, penelitian 

yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI) menjelaskan bahwa 

mayoritas rakyat Indonesia sudah tidak percaya bahwa politisi di lembaga 

legislatif, yudikatif, maupun eksekutif memiliki komitmen baik dalam membuat 

kebijakan maupun berprilaku. Lembaga survei ini menyatakan 37,5 % publik 

yang percaya dengan komitmen moralitas publik para politisi. Peneliti lembaga 

survei ini  menyatakan mayoritas yaitu sebesar 51,5 % tidak percaya, survei ini 

dilakukan di 33 provinsi pada bulan Juli 2013. LSI melihat ada tiga penyebab 

menurunya kepercayaan terhadap politisi yaitu publik menilai tidak banyak 

politisi yang bisa dijadikan teladan bagi masyarakat, kuatnya persepsi publik 

bahwa politisi yang hipokrit yaitu bertindak tidak sesuai dengan ucapannya, dan 

publik melihat semakin lebarnya jarak antara klaim keyakinan dan ajaran agama 

dengan para politisi (Susila dan Sukmawati, 2013). 

Penelitian yang terkait kedua, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Eveline 

dan Angeline (2015) menjelaskan bahwa banyak faktor yang menjadikan tingkat 

partisipasi mengalami penurunan, antara lain jenuh dengan penyelenggaraan 

PEMILU yang tinggi, ketidakpuasan atas kinerja sistem politik yang tidak 

memberikan perbaikan kualitas hidup, kesalahan administratif penyelenggaraan 

PEMILU, adanya paham keagaamaan anti demokrasi, dan melemahnya kesadaran 

masyarakat tentang pentingnya PEMILU sebagai instrumen transformasi sosial.  
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Hasil penelitian yang terkait ketiga, penelitian yang dilakukan Wahyudi 

dkk (2013) menjelaskan bahwa ada hubungan yang positif antara kepercayaan 

politik dan kepuasan demokrasi dengan tingkat partisipasi politik. Artinya 

semakin tinggi kepercayaan politik dan kepuasan demokrasi, maka semakin tinggi 

tingkat partisipasi politik. Sementara kepuasan demokrasi tidak berhubungan 

langsung dengan partisipasi politik tetapi melalui kepercayaan politik. Perasaan 

kepuasaan demokrasi kurang dirasakan oleh para pemilih pemula sehingga 

timbulnya ketidaktertarikan dalam dunia politik. Penelitian yang diatas memiliki 

kesinambungan terhadap penelitian yang terkait keempat yaitu penelitian yang 

dilakukan Erbas (2014) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa pemilih muda 

tidak memiliki ketertarikan dalam dunia politik. Untuk meningkatkan 

ketertarikannya perlu diberikan arahan informasi dan motivasi tentang politik. 

Sehingga mereka sebagai pemilih menganggap penting bahwa mengikuti 

pemilihan adalah kepentingan dalam hidup bermasyarakat.  

Berdasakan faktor yang mempengaruhi kurangnya partisipasi politik yang 

telah dijelaskan di atas baik secara studi pendahuluan dan penelitian yang terkait, 

masih terdapat faktor yang mempengaruhi kurangnya partisipasi politik yaitu 

keberadaan golongan putih (GOLPUT). Menjelang PEMILU tahun 1977 timbul 

suatu gerakan diantara beberapa generasi muda, terutama mahasiswa, untuk 

memboikot PEMILU karena dianggap kurang memenuhi syarat yang diperlukan 

untuk melaksanakan PEMILU secara demokratis. GOLPUT adalah sebuah 

gerakan moral yang dicetuskan pada 3 Juni 1971 di  Balai Budaya. GOLPUT 

berbeda dengan suara yang tidak sah, karena secara teoritis GOLPUT tidak 
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termasuk kategori yang sah, bahwa angka kegiatan GOLPUT cukup meningkat 

jika pada PEMILU 1977 mencapai angka 3,5 % dibandingkan dengan tahun 1971 

yang mencapai angka 0,7% (Budiarjo, 2008:479-480). 

Secara Teoritik, kenaikan jumlah GOLPUT berawal dari meluasanya 

perasaan alienasi politik bahwa PEMILU tidak terkait dengan kepentingan 

pragmatis pemilih. Efikasi politik yang rendah terhadap proses-proses politik, 

termasuk masalah PEMILU, membuat mereka merasa bahwa pilihan suara merka 

tidak akan mengubah keadaan. Rendahnya efikasi politik lebih menjangkiti 

segmen pemilih pemuda. Pemilih pemuda secara umum terbagi menjadi dua, yaitu 

pertama kelompok apatis atau apolitis. Kelompok ini mengalami alienasi dari 

sistem proses politik yang ada. Kedua, kelompok pemuda yang rasional atau kritis 

(sumber:www.uinjkt.ac.id, 2009). 

Keterkaitan GOLPUT dan alienasi sebagai faktor yang mempengaruhi 

kurangnya partisipasi politik, dilakukan kembali studi pendahuluan tambahan 

untuk memperkuat latar belakang mengenai alienasi politik dalam penelitian ini. 

Studi pendahuluan kedua ini dilakukan pada tanggal 4 April 2016 dengan 

menggunakan angket faktor yang mempengaruhi kurangnya partisipasi politik 

dalam penyelenggaraan PEMIRA KM UNNES yang dibagikan kepada 13 

mahasiswa UNNES, diperoleh data sebagai berikut: 
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 Tabel. 1.4 :Hasil Studi Pendahuluan Kedua dengan Menggunakan  

Angket Faktor yang Mempengaruhi Kurangnya Partisipasi Politik 

 

Indikator Nomor 

Aitem 

Pertanyaan  

Aitem 

Pertanyaan 

Jumlah 

Pilihan 

Jawaban 

Presentase 

Ketakutan 

akan 

konsekuensi 

negatif dari 

aktivitas 

politik 

 

1. Merasa calon 

Presiden 

Mahasiswa atau 

Ketua BEM KM 

tidak ada yang 

pantas 

1 5,9% 

2. Calon yang 

kurang membaur 

kepada 

mahasiswa, hanya 

saat PEMIRA 

KM atau 

pemilihan 

Presiden 

Mahasiswa  atau 

Ketua BEM KM 

saja baru dekat 

6 35,3% 

3. Kecewa terhadap 

Presiden 

Mahasiswa atau 

Ketua BEM KM 

sebelumnya 

0 0% 

Kehidupan 

politik 

merupakan 

kesia-sian 

 

4. Tidak akan 

berpengaruh 

dengan kehidupan 

saya dikampus 

1 5,9% 

5. Tidak minat 

dengan dunia 

politik 

 

3 17,6% 

Tidak adanya 

perangsang 

untuk 

berpartisiapsi 

dalam dunia 

politik 

 

6. Lebih memilih 

urusan pribadi, 

seperti mengurus 

bisnis pribadi, 

istirahat, atau 

mengerjakan 

tugas 

0 0% 
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7. Kurangnya 

sosialisasi dari 

panitia pelaksana 

PEMIRA KM 

lansung kepada 

saya secara 

pribadi 

6 35,3% 

 

     

 Berdasarkan hasil studi pendahuluan kedua, menunjukan bahwa adanya 

indikasi alienasi politik pada aitem nomor 2 dan 7 memiliki angka sama dan 

tertinggi yaitu 35%. Studi pendahuluan kedua ini mahasiswa berhak memilih  

maksimal 2 pilihan jawaban, maka disimpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi 

kurangnya partisipasi dalam PEMIRA KM UNNES disebabkan adanya jarak yang 

terjadi pada mahasiswa dengan calon atau panitia penyelenggara PEMIRA KM 

UNNES. Menurut Muluk (2010:26) alienasi politik dirasakan rakyat banyak 

ketika ada suatu “jarak” yang sangat lebar antara proses politik yang terjadi di 

tingkat elit dengan perilaku dan tindak-tanduk politis di atas bawah. Artinya, 

rakyat mulai tidak mengerti, tidak percaya, tidak mampu berbuat untuk mengubah 

keadaan, mulai apatis dan semakin “merasa asing” ditengah hiruk pikuk politik.  

Fromm (dalam Paramita dkk, 2012) merumuskan alienasi sebagai suatu 

cara berada (modus kehidupan) pada manusia dalam mengayati dirinya, sebagai 

suatu yang asing. Manusia telah berpisah dari dirinya sendiri sehingga tidak lagi 

mengahayati dirinya sendiri sebagai pusat dunianya, pencipta tindakannya sendiri, 

sebaliknya tindakan atau akibat dari hal tersebut telah berbalik menjadi sesuatu 

yang dipatuhinya. Penelitian ini menekankan pada alienasi politik, berarti individu 

yang menarik diri atau terpisah dengan kehidupan politik, seperti tidak mengikuti 

PEMILU atau PEMIRA karena tidak tertarik. 
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Penjelesan lebih lanjut mengenai alienasi politik oleh Soutwell (2012:72), 

bahwa konsep alienasi mengacu pada sikap dan pandangan negatif individu 

terhadap dunia politik, seperti para pemimpin atau lembaga-lembaga politik. 

Menurut Munjani dkk (2012:24) warga yang apatis atau teralienasi ini cenderung 

absen dalam PEMILU, karena dianggap tidak berguna bagi kebaikan bersama, 

dan hanya menguntungkan segelintir elit atau partai.  

 Merasa keterasingan  atau teralienasi merupakan faktor yang memicu 

rendahnya partisipasi politik seperti PEMILU. Penelitian Tampleton (dalam 

Muluk, 2010:27) menujukkan hubungan yang sangat kuat antara alienasi politik 

dan tingkat partisipasi politik. Kondisi alienasi politik yang tinggi cenderung 

mangakibatkan proses penarikan diri (withdrawal) terhadap aktivitas politik. 

Untuk mengetahui keterkaitan dan kondisi alienasi politik dengan partisipasi 

politik pada mahasiswa Fakultas Bahasa dan Seni UNNES lebih mendalam, 

penulis bermaksud mengadakan penelitian mengenai “hubungan alienasi politik 

dengan partisipasi politik dalam pemilihan umum raya kampus pada mahasiswa 

Fakultas Bahasa dan Seni UNNES”.  

 

1.2 Rumusan Masalah  

         Berdasarkan latar belakang tersebut, maka perumusan masalah pada 

penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana tingkat partisipasi politik pada mahasiswa Fakultas Bahasa dan 

Seni UNNES? 
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2. Bagaimana tingkat alienasi politik pada mahasiswa Fakultas Bahasa dan Seni 

UNNES? 

3. Apakah ada hubungan antara alienasi politik dengan partisipasi politik pada 

mahasiswa Fakultas Bahasa dan Seni UNNES? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan  sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui secara deskriptif tingkat partisipasi politik yang terjadi pada 

mahasiswa Fakultas Bahasa dan Seni UNNES. 

2. Untuk mengetahui secara deskriptif tingkat alienasi politik pada mahasiswa  

Fakultas Bahasa dan Seni UNNES. 

3. Untuk mengetahui hubungan alienasi politik dengan partsipasi politik pada 

mahasiswa  Fakultas Bahasa dan Seni UNNES 

 

1.4  Manfaat Penelitian 

Penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut: 

1.4.1 Manfaat teoritis 

        Dari penelitian ini diharapkan dapat menambah kajian ilmu pengetahuan 

yaitu mengenai hubungan alienasi politik dengan partsipasi politik dalam 

pemilihan umum raya kampus pada mahasiswa, dan sebagai penambahan 

wawasan pada ilmu Psikologi Politik dan ilmu Psikologi Sosial. 

1.4.1 Manfaat praktis 

 Bagi mahasiswa dapat dijadikan tambahan informasi dan referensi 

mengenai hubungan alienasi politik dengan partsipasi politik pada mahasiswa. 
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Bagi para aktivis kampus penelitian ini dapat membantu sebagai dasar untuk 

meningkatkan partisipasi mahasiswa ketika mengadakan PEMILU dikampus. 

Bagi pemerintah, penelitian ini bisa membantu sebagai meningkatkan partisipasi 

politik dengan menggunakan metode sosialisasi pada masyarakat untuk mengenai 

kehidupan politik. 
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BAB 2 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Partisipasi Politik 

2.1.1 Pengertian Partisipasi Politik 

         Menurut Ife dan Tesoriero (2008:295) partisipasi adalah sebuah konsep 

sentral, dan prinsip dasar dari pengembangan masyarakat karena diantara banyak 

hal terkait erat dengan gagasan hak asasi manusia. Sedangkan, penjelasan lebih 

lanjut mengenai partisipasi politik oleh Janda dkk (1992:228) bahwa partisipasi 

politik merupakan kegiatan masyarakat yang mempengaruhi atau dorongan 

terhadap kepemerintahan dan dunia politik. Partsipasi ini dilakukan berdasarakan 

kesadaran akan tanggung jawab mereka terhadap kehidupan bernegara sebagai 

suatu bangsa dalam suatu negara. Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang 

atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik 

(Syarbaini dkk, 2011:123).   

           Menurut Budiarjo (2008:368) partisipasi politik merupakan bagian dari 

penyelenggara kekuasaan politik yang absah oleh rakyat. Surbakti (2013:180) 

menjelaskan bahwa partisipasi politik adalah keikutsertaan warga negara biasa 

dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau mempengaruhi 

hidupnya pada proses input dan output politik, sedangkan partisipasi pasif 

merupakan kegiatan yang berorientasi pada proses output. Sedangkan menurut 

Matulessy (2013) partisipasi dalam gerakan mahasiswa adalah keikutsertaan 
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mahasiswa dalam sebuah organisasi gerakan mahasiswa yang ditandai dengan 

aktivitas dalam bidang politik. 

Atas dasar pendapat para ahli tentang definisi partisipasi politik diatas, 

maka disimpulkan bahwa partisipasi politik dalam penelitian ini adalah kegiatan 

atau keikutsertaan individu dalam berperan aktif di bidang politik. 

2.1.2 Dimensi Partisipasi Politik 

Menurut Nimmo (1989:145) menjelaskan mengenai orang yang 

mengambil bagian dalam politik dengan berbagai cara dalam tiga dimensi seperti 

berikut: 

1. Gaya berpartisipasi adalah gaya mengacu kepada baik apa yang dilakukan 

maupun bagaimana melakakunya. Adapun yang termasuk dalam gaya 

partisipasi sebagai berikut: 

a. Langsung atau wakilan 

Orang yang melibatkan diri sendiri (aktual) dengan hubungan yang 

dilakukan terus menerus dengan figure politik dengan cara menelepon, 

mengirim surat, dan mengunjungi kantor pemerintah, yang lain bertindak 

terhadap politikus, tetapi tidak bersama mereka, misalnya mereka 

memberikan suara untuk memilih pejabat pemerintah yang belum pernah 

dilihat atau ditemuinya. 

b. Kentara atau tak kentara 

Seseorang mengutarakan opini politik, hal itu bisa meningkatkan 

kemungkinan diperolehnya keuntungan material (seperti jika mendukung 
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seorang kandidat politik dengan imbalan diangkat untuk menduduki jabatan 

dalam pemerintahan).  

c. Individual atau kolektif 

Bahwa tekanan dalam sosialisasi masa kanak-kanak, terutama dalam kelas-

kelas pertama sekolah dasar, adalah pada gaya partisipasi individual 

(memberikan suara mengirim surat kepada pejabat). Bukan pada memasuki 

kelompok terorganisasi atau pada demonstrasi untuk memberikan tekanan 

kolektif kepada pembuatan kebijakan. 

d. Sistematik atau acak  

Beberapa individu berpartisipasi dalam politik untuk mencapai tujuan 

tertentu, mereka bertindak bukan karena dorongan hati, melainkan 

berdasarkan perhitungan, pikiran perasaan, dan usul mereka untuk 

melakukan sesuatu bersifat konsisten, tidak berkontradisi, dan tindakan 

mereka kesinambungan dan teguh, bukan sewaktu-waktu atau dengan 

intensitas yang berubah-berubah. 

e. Terbuka atau tersembunyi 

Orang yang mengungkapakan opini politik dengan terang-terangan dan 

tanpa ragu-ragu, dan yang menggunakan berbagai alat yang dapat diamati 

untuk melakukannya bergaya partisipasi terbuka. 

f. Berkomitmen atau tak berkomitmen 

Warga negara berbeda-beda dalam intensitas partisipasi politiknya. Orang 

yang sangat mendukung tujuan, kandidat, kebijakan, atau program bertindak 

dengan semangat dan antusias; ciri yang tidak terdapat pada orang yang 
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memandang PEMILU hanya sebagai memilih satu orang dengan orang lain 

yang tidak ada bedanya.  

g. Derita atau kesenangan 

Seseorang bisa menaruh perhatian politik dan melibatkan deritanya karena 

kegiatan politik itu sendiri merupakan kegiatan yang menyenangkan, yang 

lain ingin mencapai sesuatu yang lebih jauh dari poitik melalui partisiapsi. 

2. Motif partisipasi adalah berbagai faktor meningkatkan atau menekan partisipasi 

politik, sebagai berikut: 

a. Sengaja atau tak sengaja 

Beberapa warga negara mencari informasi dan berhasrat menjadi 

berpengaruh mempengaruhi suara legislator, atau mengarahkan 

kebijaksanaan pejabat pemerintahan. 

b. Rasional atau emosional 

Orang yang berhasrat, mencapai tujuan tertentu, yang dengan teliti 

mempertimbangkan alat alternatif untuk mencapai tujuan itu, dan kemudian 

memilih yang palingan menguntungkan di pandang dari segi pengorbanan 

dan hasilnya disebut bermotivasi rasional.  

c. Kebutuhan psikologis atau sosial 

Bahwa kadang-kadang orang memproyeksikan kebutuhan psikologis 

mereka pada objek-objek politik misalnya, dalam mendukung pemimpin 

pada karena kebutuhan yang mendalam untuk tunduk kepada otoritas, atau 

ketika memproyeksikan ketidakcukupannya pada berbagai kelas “musuh” 
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politik yang dipersepsi-minoritas, negara asing, atau politikus dari partai 

oposisi.   

d. Diarahkan dari dalam atau dari luar 

Perbedaan partisipasi politik yang memotivasi batiniah dan motivasi sosial 

untuk berpartisipasi politik. 

e. Berpikir atau tanpa berpikir 

Setiap orang berbeda dalam tingkat kesadaranya ketika menyusun tindakan 

politik. Perilaku yang dipikirkan meliputi interpretasi aktif dari tindakan 

seseorang dari perkiraan konseksuensi tindakan itu terhadap dirinya dan 

orang lain. 

3. Konsekuensi partisipasi seseorang dalam politik adalah pembahasan mengnai 

segi partisipasi politik yang dipikirkan dan interpretatif dibandingkan dengan 

jenis yang kurang dipikirkan dan lebih tanpa disadari menimbulkan pertanyaan 

tentang apa konsuekuensi partisipasi bagi peran seseorang dalam politik pada 

umumnya, sebagai berikut: 

a. Fungsional atau disfungsional 

Tidak setiap bentuk partisipasi mengajukan tujuan seseorang. Jika misalnya 

tujuan seorang warga negara adalah melaksanakan kewajiban. 

Kewarganegaraan yang dipersepsi, maka pemberian suara merupakan cara 

fungsional untuk melakukannya. 

b. Sinambung atau terputus 

Jika partisipasi politik seseorang membantu meneruskan situasi, program, 

pemerintah atau keadaan yang berlaku, maka konsekuensinya sinambung. 
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Jika partisipasi itu mengganggu kesinambungan kekuatan yang ada, 

merusak rutin dan ritual, dan mengancam stabilitas maka partisipasi itu 

mempunyai konsekuensi yang terputus. 

c. Mendukung atau menuntut 

Melalui beberapa tipe tindakan, orang mengajukan dukungan mereka 

terhadap rezim politik yang ada dengan memberikan suara, membayar 

pajak, mematuhi hukum, menyanyikan lagu kebangsaan, berikrar setia 

kepada bendera, dan sebagainya. Melalui tindakan yang lain mereka 

mengajukan tuntutan kepada pejabat pemerintahan, mengajukan petisi 

kepada anggota kongres dengan surat, kunjungan dan telepon, lobbying atau 

menarik kembali dukungan financial dari kampanye kandidat. 

Menurut Verba dan Kim (dalam Teorall dkk, 2007:345) partisipasi politik 

terdapat 4 dimensi yaitu pertama, ikut pemilihan umum (voter turnout). Kedua 

adalah ikut serta dalam kegiatan-kegiatan terkait dengan kampanye pemilihan 

umum. Ketiga adalah aksi-aksi politik damai: menandatangani petisi, mengontak 

pejabat publik. Keempat adalah aksi-aksi politik dengan menggunakan kekerasan: 

merusak sarana publik (gedung, jalan, dan sebagainya) untuk memprotes 

keputusan politik tertentu, bentrok dengan petugas keamanan, pengeboman, dan 

lain-lain. 

Penjelasan lebih lanjut oleh Teorell dkk (2007:355) menyarankan dalam 

partisipasi politik elektoral atau seperti PEMILU perlu diperluas dimensinya. Ada 

perkembangan dimensi menjadi lima dimensi yaitu pertama partisipasi dalam 

pemilihan umum (PEMILU). Kedua adalah partisipasi konsumen yang meliputi 
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antara lain kegiatan menyumbang untuk amal, bersekongkol untuk menolak kerja 

sama dalam bidang politik atau memboikot, dan konsumsi politik. Ketiga adalah 

kegiatan kepartaian seperti menjadi anggota partai, aktif dalam pekerjaan sukarela 

untuk/atau menyumbangkan uang kepada partai politik. Keempat adalah kegiatan 

protes yang meliputi tindakan seperti pengambilan bagian dalam demonstrasi, 

pemogokan dan kegiatan protes lainya. Kelima adalah aktivitas kontak seperti 

menguhubungi organisasi, politisi, dan PNS. 

              Atas dasar pendapat ahli diatas sebagai dasar pengembangan instrumen 

penelitian ini menggunakan empat dimensi Verba dan Kim dengan alasan karena 

keempat dimensinya sesuai dengan kesimpulan peneliti mengenai pengertian 

partisipasi politik dan sesuai dengan kebutuhan peneliti. Berikut keempat dimensi 

partisipasi politik, pertama adalah ikut pemilihan umum (voter turnout). Kedua 

adalah ikut serta dalam kegiatan-kegiatan terkait dengan kampanye pemilihan 

umum. Ketiga adalah aksi-aksi politik damai dan keeempat adalah aksi-aksi 

politik dengan menggunakan kekerasan.  

2.1.3 Bentuk-Bentuk Partisipasi Politik 

Terdapat bentuk-bentuk yang menjadi penampakan dalam partisiapsi 

politik. Menurut Rush dan Philip (1983:118) mengidentifikasi bentuk-bentuk 

partisipasi politik seperti; menduduki jabatan politik atau administratif, mencari 

jabatan politik atau administratif, menjadi anggota aktif dalam suatu organisasi 

politik, menjadi anggota pasif dalam suatu organisasi politik, menjadi anggota 

aktif dalam suatu organisasi semi-politik, menjadi anggota pasif dalam suatu 

organisasi semi-politik, partisipasi dalam rapat umum, demontrasi, dan 
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sebagainya, partisipasi dalam diskusi politik informal, dan partisipasi dalam 

pemungutan suara 

Menurut Rush dan Philip (1983:118) bentuk-bentuk partisipasi politik  

merupakan sebuah hierarki atau tingkatan-tingkatan seperti apatis total, voting 

(pemberian suara), partisipasi dalam diskusi politik informal minat umum dalam 

politik, partisipasi dalam rapat umum, demonstrasi, dan sebagainya keanggotaan 

pasif suatu organisasi semu politik (quasipolitical), keanggotaan aktif suatu 

organisasi semu politik (quasipolitical), keanggotaan pasif suatu organisasi 

politik, keanggotaan aktif suatu organisasi politik, mencari jabatan politik atau 

administratif, dan menduduki jabatan politik atau administratif. 

Penjelasan mengenai perbedaan partisipasi politik oleh Janda dkk (1992:228):  

     “We find the following distinction useful in analyzing political 

political participation conventional participation is relativity routine 

behavior that uses the institutional channels of representative 

government, especially campaigning for candidates and voting in 

elections. Unconventional participation is relatively uncommon 

behavior that challenges or defies government channels or the 

dominant culture (and thus is personally stressful to participants and 

their opponents. 

 

Menurut Huntington dan Neslon (dalam Efriza, 2012:173), bentuk-bentuk 

partisipasi politik meliputi : 

1) Kegiatan pemilihan, mencakup suara juga sumbangan-sumbangan untuk 

kampanye, bekerja dalam suatu pemilihan, mencari dukungan bagi seorang 

calon atau setiap tindakan yang bertujuan memengaruhi hasil proses pemilihan. 

2) Lobbying, mencakup upaya-upaya perorangan atau kelompok untuk 

menghubungi pejabat-pejabat pemerintah dan pemimpin-pemimpin politik 
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dengan maksud mempengaruhi keputusan-keputusan mereka mengenai 

persoalan-persoalan yang menyangkut sejumlah besar orang. 

3) Kegiatan organisasi yang menyankut partisipasi sebagai anggota atau pejabat 

dalam suatu organisasi yang tujuannya yang utama dan eksplisit adalah 

mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah. 

4) Mencari koneksi (contacting) merupakan tindakan perorangan yang ditujukan 

terhadap pejabat-pejabat pemerintah dan biasanya dengan maksud memperoleh 

manfaat bagi hanya satu orang atau segelintir orang. 

5) Tindakan kekerasan (voilence) juga dapat merupakan suatu bentuk partisipasi 

politik, dan untuk keperluan analisis ada manfaatnya untuk mendefinisikannya 

sebagai satu katagori tersendiri: artinya sebagai upaya mempengaruhi 

pengambilan keputusan pemerintah dengan jalan menimbulkan kerugian fisik 

terhadap orang-orang atau harta benda. 

Sementara itu Milbarth dan Goel (dalam Efriza, 2012:175) membedakan 

partisipasi menjadi empat katagori, yaitu 

1. Apatis, artinya orang yang tidak berpartisipasi dan menarik diri dari proses 

politik. 

2. Spektator, artinya orang yang setidak-tidaknya pernah ikut memilih dalam 

Pemilu. 

3. Gladiator, artinya mereka yang secara aktif terlibat dalam proses politik yakni 

komunikator, spesialis, mengadakan tatap muka, aktivis partai dan pekerja 

kampanye dan aktivis masyarakat. 
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4. Pengritik, yakni orang-orang yang berpartisipasi dalam bentuk yang tidak 

konvensional. 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa didalam Partisipasi politik 

memiliki bentuk-bentuk Partisipasi politik yaitu kegiatan pemilihan, lobbying, 

kegiatan organisasi, mencari koneksi dan tindakan kekerasan. Pada Piramida 

partisipasi yang disampaikan oleh Roth dan Wilson (dalam Budiardjo, 2008:373) 

yang menjelaskan bahwa masyarakat terbagi dalam empat kategori seperti 

piramida dibawah ini: 

 

 

 

Gambar 2.1 Piramida Partisipasi Politik  

Aktivis adalah pejabat publik atau calon pejabat publik seperti fungsionaris partai 

politik pemimpin kelompok kepentingan. Partisipan adalah orang yang bekerja 

atau terlibat dan mendukung sebagai partisipan aktif yang termasuk dalam 

kelompok kepentingan dan tindakan-tindakan yang bersifat politis, penonton 

adalah orang yang menghadiri reli-reli politik seperti pemilih, anggota dalam 

kelompok kepentingan, telibat dalam diskusi politik dan pemerhati dalam 

pembangunan politik. Sedangkan, apolitis adalah orang yang tidak peduli terhadap 

kehidupan politik seperti apatis, anomi dan alienasi. 

             Atas pendapat para ahli diatas tentang bentuk-bentuk partisipasi politik, 

maka dapat disimpulkan dalam penelitian ini bahwa bentuk-bentuk partisipasi 

politik meliputi yang pertama, aktivis yaitu individu yang menjabat sebagai ketua 

Aktivis 

Partisipan

Penonton

Apolitis
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atau menjadi angggota dewan, serta mencalonkan diri sebagai kandidat. Kedua, 

partisipan individu yang menjadi fungsionaris atau anggota dan menjadi tim 

sukses keberhasilan kandidat pilihannya. Ketiga, penonton adalah individu yang 

biasa ikut memilih dan berdiskusi mengenai politik. Keempat, apolitis adalah 

individu yang tidak memiliki minat atau kurang peduli terhadap kehidupan 

politik. Kesimpulan bentuk-bentuk partisipasi politik di atas akan digunakan 

sebagai penguat dalam pengembangan instrumen penelitian. 

2.1.3 Faktor yang mempengaruhi Partisipasi Politik 

     Menurut Tim Peneliti Patria Institute Blitar (2014:13) menjelaskan faktor 

partisipasi politik sebagai berikut: 

a. Faktor Sosial Ekonomi 

       Setidaknya ada empat indikator yang dapat digunakan dalam mengukur 

variabel status sosial ekonomi yaitu tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, 

pekerjaan, dan pengaruh keluarga. Ada beberapa alasan mengapa tingkat status 

sosial-ekonomi berkorelasi dengan kehadiran atau ketidakhadiran pemilih 

diantaranya: 

1. Pekerjaan 

           Pekerjaan-pekerjaan tertentu lebih memungkinkan untuk partisipasi 

warga. Para pemilih yang bekerja di lembaga-lembaga pemerintahan 

cenderung lebih tinggi tingkat kehadiran dalam PEMILU dibanding para 

pemilih yang bekerja pada lembaga-lembaga yang tidak mempunyai kaitan 

langsung dengan kebijakan-kebijakan pemerintah.  
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2. Tingkat pendidikan  

Dapat dikatakan turut mempengaruhi perilaku partisipasi politik 

masyarakat. Faktor pendidikan merupakan hal yang sangat penting untuk 

diperhatikan, sebab pendidikan merupakan faktor yang dapat meningkatkan 

kemampuan seseorang dalam menganalisa teori serta mampu untuk 

menentukan keputusan dalam persoalan-persoalan untuk mencapai tujuan 

menjadi faktor yang penting bagi masyarakat sebagai pelaku partisipasi aktif 

dalam pemilihan.  

3. Pengaruh Keluarga 

Keluarga juga memberikan pengaruh dalam hal tidak ikut memilih 

pada PEMILU, kuatnya pengaruh pimpinan keluarga (ayah) dalam 

menentukan pilihan politik keluarga. Secara umum apabila kepala keluarga 

tidak ikut memilih akan memberikan pengaruh kepada anggota keluarga 

lainnya untuk tidak ikut memilih. 

b. Faktor Psikologis 

Faktor psikologis pada dasarnya dikelompokkan dalam dua kategori.  

Pertama, berkaitan dengan ciri-ciri kepribadian seseorang. Kedua, berkaitan 

dengan orientasi kepribadian. Penjelasan pertama melihat bahwa perilaku tidak 

partisipatif dalam politik disebabkan oleh kepribadian yang tidak toleran, 

otoriter, tak acuh, perasaan khawatir, kurang mempunyai tanggung jawab 

secara pribadi, dan semacamnya. Orang yang mempunyai kepribadian yang 

tidak toleran atau tak acuh cenderung untuk tidak memilih. Sebab, apa yang 

diperjuangkan kandidat atau partai politik tidak selalu sejalan dengan 
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kepentingan perorangan secara langsung, betapa pun mungkin hal itu 

menyangkut kepentingan umum yang lebih luas. Dalam konteks semacam ini, 

para pemilih yang mempunyai kepribadian tidak toleran atau tak acuh 

cenderung menarik diri dari percaturan politik langsung, karena tidak 

berhubungan dengan kepentingannya.  

    Ciri-ciri kepribadian ini umumnya diperoleh sejak lahirbahkan lebih 

bersifat keturunan dan muncul secara konsisten dalam setiap perilaku.  Faktor 

lain yang dapat digunakan untuk menandai ciri kepribadian ini adalah 

kefektifan personal (personal effectiveness), yaitu kemampuan atau 

ketidakmampuan seseorang untuk memimpin lingkungan di sekitarnya.  

Misalnya, seberapa jauh seseorang merasa mampu memimpin teman-teman 

sepermainan, organisasi-organisasi sosial, profesi atau okupasi di mana mereka 

bekerja, dan sebagainya. Sementara itu, penjelasan kedua lebih 

menitikberatkan faktor orientasi kepribadian. Penjelasan kedua ini melihat 

bahwa perilaku tidak partisipatif dalam politik disebabkan oleh orientasi 

kepribadian pemilih, yang secara konseptual menunjukkan karakteristik apatis, 

anomi, dan alienasi. 

c. Faktor Pilihan Rasional  

               Faktor pilihan rasional melihat kegiatan memilih sebagai produk 

kalkulasi untung dan rugi, yang dipertimbangkan tidak hanya biaya memilih 

dan kemungkinan suaranya dapat mempengaruhi hasil yang diharapkan, tetapi 

juga perbedaan dari alternatif berupa pilihan yang ada. Pertimbangan ini 

digunakan pemilih dan kandidat yang hendak mencalonkan diri untuk terpilih 
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sebagai wakil rakyat atau pejabat pemerintah.  Bagi pemilih, pertimbangan 

untung dan rugi digunakan untuk membuat keputusan tentang partai dan 

kandidat yang dipilih, terutama untuk membuat keputusan apakah ikut memilih 

atau tidak ikut memilih. 

  Pada kenyataannya, ada sebagian pemilih yang mengubah pilihan 

politiknya dari satu PEMILU ke PEMILU lainnya. Hal ini disebabkan oleh 

ketergantungan pada peristiwa-peristiwa politik tertentu yang bisa saja 

mengubah preferensi pilihan politik seseorang. Hal ini berarti ada variabel-

variabel lain yang ikut menentukan dalam mempengaruhi perilaku politik 

seseorang. Ada faktor-faktor situasional yang ikut berperan dalam 

mempengaruhi pilihan politik seseorang dalam PEMILU.  

          Faktor-faktor situasional, bisa berupa isu-isu politik atau kandidat yang 

dicalonkan, seperti ketidakpercayaan dengan pemilihan yang bisa membawa 

perubahan yang lebih baik. Ketidakpercayaan masalah akan bisa diselesaikan 

jika pemimpin baru terpilih dan sebagainya. Pemilih yang tidak percaya 

dengan pemilihan akan menciptakan keadaan lebih baik, cenderung untuk tidak 

ikut memilih.  

Menurut Millbart (dalam Maran, 2001:156-157) menjelaskan faktor 

mempengaruhi yang mendorong partisipasi politik dijelaskan sebagai berikut; 

1. Perangsang, seperti minat untuk berpartisipasi dipengaruhi, misalnya seperti 

mengikuti diskusi-diskusi politik melalui massa media atau melalui diskusi 

informal. 



32 
 

 

2. Faktor karakteristik pribadi seseorang, bahwa orang-orang yang berwatak 

sosial, yang mempunyai kepedulian besar terhadap problem (masalah) sosial, 

politik, ekonomi, dan lain-lainya, biasanya mau terlihat dalam aktivitas politik. 

3. Faktor karakteristik sosial seseorang atau lingkungan sosial seseorang, baik 

menyangkut sosial ekonomi, kelompok ras, etnis, dan agama seseorang. Bahwa 

lingkungan sosial seseorang akan mempengaruhi persepsi, sikap, dan perilaku 

seseorang dalam politik. 

4. Faktor situasi dan lingkungan politik, bahwa lingkungan politik yang kondusif 

akan membuat seseorang dengan senang hati untuk berpartisipasi politik. 

Menurut Surbakti (2013:169) mengemukakan mengapa orang tidak mau 

berpartisipasi dalam kehidupan politik, terdapat empat faktor yang mempengaruhi 

perilaku politik seorang aktor politik, yaitu: 

1. Lingkungan sosial tak langsung, seperti sistem politik, sistem ekonomi, 

budaya, dan media massa.  

2. Lingkungan sosial politik yang mempengaruhi dan membentuk kepribadian 

aktor, seperti keluarga, agama, sekolah, kelompok pergaulan dan persepsi 

masyarakat.  

3. Struktur kepribadian yang tercermin dalam sikap individu. 

4. Faktor lingkungan sosial politik langsung berupa situasi yaitu keadaan yang 

mempengaruhi aktor secara langsung ketika hendak melakukan suatu kegiatan 

seperti kehadiran orang lain, suasana kelompok, dan ancaman dengan segala 

bentuknya.  
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 Menurut Efriza (2012:203) menjelasakan mengenai ketiga faktor yang 

mempengaruhi tinggi rendahnya kadar partisipasi politik di negara-negara 

berkembang, yaitu tingkat pendidikan, tingkat kehidupan ekonomi dan fasilitas-

fasilitas yang dapat memungkinkan berlangsungnya partisipasi politik, seperti 

adanya suatu sistem komunikasi yang lancar dalam masyarakat dan sistem politik. 

Penjelasan lebih lanjut oleh Frank Lindenfied (dalam Maran, 2001:156) adalah 

kepuasan finansial, bahwa stress ekonomi yang rendah menyebabkan seseorang 

teralienasi dari kehidupan politik dan hal ini tidak terjadi bagi orang yang 

memiliki kemapanan dalam ekonomi. 

             Menurut Morris Rosenberg (dalam Maran, 2001:156) yang menjelaskan 

faktor yang mempengaruhi rendahnya partisipasi politik, sebagai berikut: 

1. Karena ketakutan akan konsekuensi negatif dari aktivitas politik dan 

beranggapan bahwa aktivitas politik merupakan ancaman terhadap 

kehidupannya 

2. Karena beranggapan berpartisipasi dalam kehidupan politk merupakan kesia-

siaan. Dijelaskan bahwa partisipasi politiknya tidak akan memengaruhi proses 

politik. 

3. Karena tidak adanya perangsang untuk berpartisipasi politik dan tidak 

menghargai gagasan-gagasan politik. 

           Atas dasar pendapat ahli diatas tentang faktor yang mempengaruhi, maka 

dapat disimpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi kurangnya atau 

meningkatnya partisipasi politik adalah adanya dorongan dalam diri individu (niat 

atau ketakutan untuk berpartisipasi dalam politik) dan karakteristik individu baik 
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secara pribadi, tingkat pendidikan, tingkat kehidupan ekonomi, sosial, situasi dan 

lingkungan. Kesimpulan ini menjelaskan faktor yang mempengaruhi kurangnya 

partisipasi politk munculnya alienasi atau keterasingan dengan kehidupan politik. 

 

2.2 Alienasi Politik 

2.2.1 Pengertian Alienasi Politik 

           Menurut Reber dan Reber (2010:31) Alienation adalah perasaan tentang 

keterasingan atau keterpisahan dari orang lain, dan kurangnya hubungan yang 

hangat dengan orang lain. Muluk (2010:26) menjelaskan dalam bahasa yang lebih 

sederhana, alienasi dapat dikatakan sebagai “merasa asing” di tengah hiruk-pikuk 

politik. Penjelasan lebih lanjut oleh Lane (dalam Maran, 2001: 155) bahwa 

alienasi adalah perasaan keterasingan seseorang dari kehidupan politik dan 

pemerintah masyarakat. Orang-orang tipe ini cenderung melihat peraturan-

peraturan yang ada sebagai tidak adil dan hanya cenderung menguntungkan para 

penguasa.  

      Menurut Mejos (2007) alienasi adalah masalah personal yang akan 

membantu untuk berbuat menghilang dari semua orang. Alienasi politik adalah 

sebagai bentuk kehilangan keterhubungan (loss of a relationship), kehilangan rasa 

partisipatif (loss of participation), dan kehilangan kemampuan mengendalikan 

(loss of control) dalam kaitanya dengan proses sosial politik (Yinger dalam 

Muluk, 2010:26). Alienasi politik merupakan perasaan individu yang beranggapan 

dirinya asing dengan kehidupan yang birokratif dan politis. Apabila alienasi ini 

memuncak, mungkin akan menimbulkan alternatif aksi politik, seperti melalui 
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kerusuhan, kekacauan, demonstrasi dan semacamnya (Tim Peneliti Patria Institute 

Blitar, 2014:13). Atas dasar pendapat para ahli tentang alienasi politik, maka 

dapat disimpulkan bahwa alienasi politik dalam penelitian ini adalah bentuk 

hubungan pribadi individu yang merasa asing dengan kehidupan politik. 

2.2.2 Dimensi Alienasi Politik 

            Seeman (1959:783) menjelaskan makna dari alienasi dengan identifikasi 

lima alternatif, yaitu seperti ketidakberdayaan, ketidakbermaknaan, ketidakjelasan 

norma, isolasi, dan keterasingan. Penjelasan lebih lanjut tentang dimensi alienasi 

politik oleh Finiter (dalam Muluk, 2010:26-27) yang telah mengkonstruk suatu 

skala yang secara spesifik di desain untuk mengukur alienasi politik dari Seeman, 

konstruk-konstruk tersebut yaitu:  

1. Mulai berkembangnya rasa ketidakberdayaan (powerlessness) dalam 

masyarakat. Artinya sebagai rakyat mulai sangsi apakah kita mampu berbuat 

sesuatu untuk mengubah realitas sosial politik. 

2. Mulai dirasakan adanya suatu ketidakbermakanaan politik (political 

meaninglessness), dalam artian semua keputusan-keputusan dan proses-proses 

menjadi sesuatu yang ”absurd” dan akhirnya makin sukar diramalkan. 

3. Semakin tidak jelasnya norma-norma politik yang dianut (perceived political 

normlessness). Artinya, minimal pada taraf persepsi, kita semakin yakin bahwa 

norma-norma dan aturan yang mengatur tata kehidupan politik kita semakin 

tidak jelas. 

4. Ada perasaan keterasingan dan keterisolasian dari proses-proses politik 

(political isolation and self –eestragement). Reaksi paling ekstrem dari 
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keterarsingan ini adalah proses menarik diri, rasa skeptis, apatis, dan tidak mau 

tahu dengan segala hal-hal yang menyangkut kepentingan politik bersama. 

         Penjelasan lebih lanjut mengenai dimensi alienasi yang diungkapkan oleh 

Soutwell (2012:72) yang mematahkan konsep besar tentang alienasi dalam 

menentukan dimensi keterasingan dengan mengindentifikasi dengan cara yang 

berbeda terhadap alienasi politik seperti efikasi internal dan efikasi eksternal atau  

tanggapan terhadap pemerintah dan kepercayaan. 

         Atas dasar pendapat ahli diatas tentang dimensi alienasi politik dapat 

disimpulkan, maka dimensi alienasi politik dalam penelitian ini yang pertama 

adalah timbulnya rasa ketidakbergunaan atau ketidakberdayaan dalam kehidupan 

politik (political powerlessness), seperti kebijakan pemerintah terhadap warga. 

Kedua adalah ketidakbermaknaan norma (political meaninglessness) individu 

dalam program-program pemerintah yang tidak sesuai dengan kehidupan 

berbangsa dan bernegara. Ketiga adalah aturan-aturan mengenai kehidupan 

berbangsa dan bernegara yang tidak jelas (perceived political normlessness). 

Keempat, adalah individu terisolasi dan merasa asing dari proses-proses 

kehidupan politik yang yang terjadi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara 

(political isolation and self –eestragement). Dimensi alienasi politik diatas 

menjadi dasar pengembangan instrumen penelitian ini. 
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2.2.3 Bahaya Alienasi Politik 

          Menurut Muluk (2010:27) ada beberapa bahaya yang melihat dibalik gejala 

alienasi politik:  

1. Sukarnya mendorong tingkat partisipasi politik yang lebih tinggi dan 

konstruktif. 

2. Meningkatnya ketidakpercayaan politik (political untrust). Akan menjadi 

anteseden dalam berpartisipasi politik dan anteseden untuk tindakan politik 

menyimpang di luar aturan konvensional. Gejala-gejala “parlemen jalanan”, 

aksi boikot, merupakan cerminan perasaan ketidakpercayaan. 

3. Dukungan terhadap keberlanjutan (political support & political sustaintability) 

bisa terancam. Sistem politik pada suatu negara akan hilang dan akan menjadi 

masalah yang serius dalam negara tersebut. 

            Atas dasar pendapat ahli diatas tentang bahaya alienasi politik, maka dapat 

disimpulkan bahwa ahaya alienasi politik ini juga dapat mempengaruhi kehidupan 

politik pada individu. Bahaya alienasi politik ini menjadi dasar penguatan dalam 

pengembangan instrumen alienasi politik. 

 

2.3 Hubungan Alienasi Politik dengan Partisipasi Politik Dalam 

Pemilihan Umum 

Berdasarkan penjealasan para ahli di atas, alienasi politik adalah sebagai 

bentuk kehilangan keterhubungan (loss of a relationship), kehilangan rasa 

partisipatif (loss of participation), dan kehilangan kemampuan mengendalikan 

(loss of control) dalam kaitanya dengan proses sosial politik (Yinger dalam 
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Muluk, 2010:26). Keberadaan alienasi politik yang memuncak, mungkin akan 

menimbulkan alternatif aksi politik, seperti melalui kerusuhan, kekacauan, 

demonstrasi dan semacamnya (Tim Peneliti Patria Institute Blitar, 2014:13). 

Alienasi politik seperti ini merupakan bentuk partisipasi politik yaitu apolitis. 

Menurut Roth dan Wilson (dalam Budiardjo, 2008:373) apolitis adalah 

orang yang tidak peduli terhadap kehidupan politik seperti apatis, anomi dan 

alienasi. Bentuk partisiapasi politik apolitis seperti alienasi ini merupakan faktor 

yang mempengaruhi menurunya partisipasi politik. Hal ini terkait dengan penjelasan 

faktor yang mempengaruhi menurunya partisipasi politik oleh Frank Lindenfied 

(dalam Maran, 2001:156) adalah kepuasan finansial, bahwa stress ekonomi yang 

rendah menyebabkan seseorang teralienasi dari kehidupan politik dan hal ini tidak 

terjadi bagi orang yang memiliki kemapanan dalam ekonomi. 

 Menurut Tim Peneliti Patria Institute Blitar (2014:13) bahwa  perilaku tidak 

partisipatif dalam politik disebabkan oleh orientasi kepribadian pemilih (individu) yang 

secara konseptual menunjukkan karakteristik apatis, anomi, dan alienasi. Sedangkan, 

pengertian Janda dkk (1992:228) partisipasi politik merupakan kegiatan 

masyarakat yang mempengaruhi atau dorongan terhadap kepemerintahan dan 

dunia politik. 
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2.4 Kerangka Berpikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Gambar 2.3 Kerangka Berpikir 

 

Rendah 

Munculnya alienasi politik 

Dimensi alienasi politik: 

1. Berkembangnya rasa 

ketidakberdayaan dalam 

kehidupan politik (political 

powerlessness) 

2. Mulaidirasakan 

ketidakbermaknaan politik 

(political meaninglessness), 

dengan indikator sebagai berikut 

3. Semakin tidak jelasnya norma-

norma politik (perceived political 

normlessness) 

4. Adanya perasaan keterasingan dan 

keterisolasian dari proses-proses 

politik (political isolation and 

self-estragement) 

 

 

Partisipasi politik rendah 

Fenomena rendahnya partisipasi politik: 

1. Pada PEMIRA KM UNNES dari tahun 

2015 dan 2016 ditemukan fenomena 

menurunnya sekitar 0,3%  pada tingkat 

angka partisipasi yang hadir  
2. Dalam studi pendahuluan kedua 

mahasiswa berhak memilih  

maksimal 2 pilihan jawaban, maka 

disimpulkan bahwa faktor yang 

mempengaruhi kurangnya partisipasi 

dalam PEMIRA KM UNNES 

disebabkan adanya jarak yang terjadi 

pada mahasiswa dengan calon atau 

panitia penyelenggara PEMIRA KM 

UNNES. 

 

 

Alienasi politik memicu menurunya partisipasi 

politik, sebagai berikut faktor-faktor yang 

mempengaruhi: 

1. Frank Lindenfied (dalam Maran, 2001: 156) 

adalah kepuasan finansial, bahwa stress 

ekonomi yang rendah menyebabkan 

seseorang teralienasi dari kehidupan politik 

dan hal ini tidak terjadi bagi orang yang 

memiliki kemapanan dalam ekonomi. 

2. Menurut Tim Peneliti Patria Institute Blitar 

(2014: 13) faktor psikologis  dielaskan 

bahwa perilaku tidak partisipatif dalam 

politik disebabkan oleh orientasi kepribadian 

pemilih, yang secara konseptual 

menunjukkan karakteristik apatis, anomi, dan 

alienasi. 
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2.5 Hipotesis 

           Berdasarkan penjelasan kerangka berpikir di atas hipotesis yang diajukan 

dalam penelitian ini adalah ada hubungan alienasi politik dengan partisipasi 

politik dalam pemilihan umum raya kampus pada mahasiswa Fakultas Bahasa dan 

Seni UNNES.  
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BAB 5 

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

       Berdasarkan pengujian hipotesis dan hasil analisis penelitian, maka dapat 

disimpulkan bahwa : 

1. Tingkat partisipasi politik mahasiswa Fakultas Bahasa dan Seni UNNES 

berada dalam kategori sedang. Dimensi partisipasi politik yang mendapatkan 

kategori tinggi yaitu dimensi ikut pemilihan umum, memunculkan hasil temuan 

yang perlu diperhatikan dalam penelitian ini, karena temuan ini berbanding 

terbalik dengan jumlah ketidakhadiran pemilih mahasiswa Fakultas Bahasa dan 

Seni UNNES pada PEMIRA KM UNNES. Sedangkan, dimensi partisipasi 

politik yang mendapatkan kategori sedang cenderung kearah rendah yaitu 

dimensi aksi-aksi politik yang menggunakan kekerasan. 

2. Tingkat alienasi politik mahasiswa Fakultas Bahasa dan Seni UNNES berada 

dalam kategori sedang. Artinya, keberadaan alienasi politik menjadi ini 

memunculkan keraguan dan sikap yang akan mempengaruhi partisipasi politik. 

Dimensi alienasi politik yang mendapatkan kategori sedang cendurung kearah 

tinggi adalah berkembangnya rasa ketidakberdayaan dalam kehidupan politik 

(political powerlessness). Sedangkan, dimensi alienasi politik yang 

mendapatkan kategori sedang cenderung rendah adanya perasaan keterasingan 

dan keterisolasian dari proses-proses politik (political isolation and self 

estragement). 
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3. Ada hubungan negatif antara alienasi politik dengan partisipasi politik pada 

mahasiswa Fakultas Bahasa dan Seni UNNES. 

  

5.2 Saran 

1. Bagi  Subjek Penelitian 

       Berdasarkan hasil penelitian, diharapkan subyek penelitian  dapat 

mengurangi perasaan teralienasi (merasa terasing) terhadap dunia politik dengan 

memepertahankan partisipasi politik seperti terlibat langsung dalam kegiatan-

kegiatan student government, PEMIRA KM UNNES, dan kegiatan-kegiatan 

partisipasi politik lainya, agar kehadiran perasaan teralienasi (merasa terasing) 

dapat dihindari. Besar harapan, subyek penelitian dapat meningkatkan kembali 

semangat agent of change, bahwa mahasiswa dapat menjadi generasi muda yang 

dapat memberikan perubahan terutama melalui peran aktif dalam dunia politik 

guna kehidupan berbangsa dan bernegara yang jauh lebih baik. 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Dianjurkan bagi peneliti selanjutnya, untuk studi pendahuluan dapat 

dilakukan sesuai subjek yang akan diteliti dan jika ingin menggunakan variabel 

alienasi politik  untuk mempertimbangkan karakteristik subyek penelitian, yang 

lebih beragam dan lebih luas. Serta dapat mempertimbangkan dan menggunakan 

dengan metodologi eksperimen. 
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