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  Pemilihan Umum merupakan salah satu bentuk partisipasi politik sebagai 

perwujudan dari kedaulatan rakyat. Saat pemilihan umum, rakyat menjadi pihak 

yang paling menentukan bagi proses politik di suatu wilayah dengan memberikan 

suara langsung. Masyarakat memiliki peranan dalam pemilihan Presiden dan 

Wakil Presiden 2014 sebagai pemilih. Desa Bumijawa merupakan Desa yang 

minim mendapatkan pendidikan politik maupun aktivitas partai politik maupun 

pemerintah. Hal ini menyebabkan kurangnya kesadaran partisipasi politik 

masyarakat yang ditunjukkan dengan ketidakhadiran masyarakat dalam kegiatan 

kampanye maupun pemungutan suara. 

  Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana 

bentuk partisipasi politik masyarakat di Desa Bumijawa Kecamatan Bumijawa 

Kabupaten Tegal pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2014, (2) faktor-

faktor yang mempengaruhi partisipasi politik di Desa Bumijawa Kecamatan 

Bumijawa Kabupaten Tegal pada pemilihan Presiden 2014. Tujuan dari penelitian 

ini adalah untuk mengetahui bentuk-bentuk partisipasi politik masyarakat di Desa 

Bumijawa Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal pada pemilihan Presiden 2014 

dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik di 

Desa Bumijawa Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal pada Pemilihan Presiden 

2014. 

  Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan teknik analisis data yang 

digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Data yang digunakan adalah data primer dan 

sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, dan 

dokumentasi. 

  Simpulan penelitian ini adalah masyarakat Desa Bumijawa melaksanakan 

partisipasi politik dalam bentuk sebagai berikut: (1) diskusi politik, (2) kegiatan 

kampanye, (3) memahami berbagai persoalan politik dan sosial dengan mengikuti 

perkembangan berita melalui media sosial dan media massa, (4) pemberian suara, 

(5) menaati pemerintah, menerima, dan melaksanakan keputusan pemerintah. 

Faktor pendorong partisipasi politik masyarakat di Desa Bumijawa Kecamatan 

Bumijawa Kabupaten Tegal pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2014 

adalah: (1) penerimaan terhadap perangsang politik, (2) karakteristik pribadi, (3) 

lingkungan politik yang kondusif. Adapun faktor penghambat partisipasi politik 

masyarakat adalah: (1) berdomisili di luar Desa Bumijawa, (2) kesibukan 

pekerjaan, (3) kesibukan sebagai pelajar, (4) kepercayaan terhadap pasangan calon 

rendah, (5) tidak mendapatkan uang untuk memilih. 
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  Saran yang dapat disampaikan oleh peneliti untuk meningkatkan 

partisipasi politik masyarakat di Desa Bumijawa adalah: (1) Perhatian sejak dini 

yang bisa dimulai dari lingkungan keluarga dan lingkungan tempat tinggal dengan 

memperkenalkan sejak dini pentingnya berpartisipasi politik untuk kemajuan serta 

perubahan bangsa dan negara, (2) pemerintah desa, KPUD Kabupaten Tegal, dan 

partai politik  supaya mengupayakan untuk melaksanakan sosialisasi tentang 

pemilihan umum agar dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk 

berpartisipasi politik dalam pemilihan umum. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Partai Politik adalah sarana untuk menyalurkan aspirasi masyarakat 

dan untuk mendapatkan posisi/kedudukan yang diinginkan. Hal ini sejalan 

dengan pendapat Rudianto dan Sudjijono (2003:7) secara umum 

mendefinisikan bahwa partai politik adalah suatu institusi (kelembagaan) 

sosial yang terorganisasi, tempat keberadaan orang-orang atau golongan-

golongan yang sepandangan (sealiran) politik, berusaha untuk memperoleh 

serta menggunakan dan mempertahankan kekuasaan politik supaya dapat 

mempengaruhi kebijakan umum (mengikat masyarakat) dalam kehidupan 

kenegaraan. 

Dalam proses memajukan kehidupan pemerintahan dan kehidupan 

politik negara yang juga berperan adalah seluruh masyarakat yang menjadi 

warga negara Indonesia. Firman Subagyo (2009:77) menyatakan bahwa, 

Partai Politik merupakan tiang dari demokrasi di masa modern, demokrasi 

dengan sistem keterlibatan atau partisipasi rakyat dalam pengambilan 

kebijakan publik harus didelegasikan dalam bentuk pembentukan partai 

politik. Efisiensi kerja demokrasi dibutuhkan agar aspirasi masyarakat 

benar-benar tersalurkan. Partai politik merupakan wahana efisiensi kerja 

demokrasi dalam masyarakat modern yang plural.  

Di dalam kehidupan politik, demokrasi memberikan kesempatan 

bagi rakyat untuk berperan dalam penyelenggaraan pemerintah melalui 
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partai politik. Rakyat diberi kesempatan mendirikan partai politik 

untuk bertarung secara jujur memperebutkan kekuasaan melalui pemilu, 

karena demokrasi memberi peran yang besar bagi partai politik untuk 

menjadi penyelengara negara, maka partai poltik harus didukung 

keberadaannya, karena melalui orang-orang yang ada didalam partai 

politik (politikus), inilah kemajuan dan kesejahteraan bangsa 

dipertaruhkan. 

Terjadinya krisis kepercayaan dalam berbagai bidang kehidupan 

masyarakat yang meliputi aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, 

pertahanan keamanan disebabkan lemahnya pengembangan moral dan 

etika elite politik yang berlandaskan Pancasila. Kekurang pahaman etika 

berdemokrasi sehingga mengakibatkan terjadinya persaingan di antara elit 

politik yang tidak sehat yang sering diakhiri dengan konflik antar 

kelompok dan kebebasan individu yang tanpa batas. Hal ini mengarah 

kepada anarkis, lemahnya wawasan kebangsaan sehingga mengakibatkan 

menonjolnya kepentingan pribadi daripada kelompok, lemahnya 

sumberdaya manusia, sehingga menjadikan lemahnya kualitas 

kepemimpinan politik.  

             Partisipasi Politik diterapkan kepada setiap orang dari semua 

tingkat sistem politik. Di negara-negara yang menganut paham demokrasi 

gagasan mengenai partisipasi rakyat mempunyai dasar ideologis bahwa 

rakyat berhak menentukan siapa-siapa yang menjadi pemimpin yang 

nantinya menentukan kebijakan umum. 
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 Partisipasi Politik merupakan kegiatan warga negara biasa dalam 

mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksana kebijaksanaan umum dan 

dalam ikut menentukan pemimpin pemerintahan dan memilih wakil rakyat 

dalam pemilihan umum. Dalam hal ini partai politik mempunyai fungsi 

untuk membuka kesempatan, mendorong, dan mengajak para anggota dan 

anggota masyarakat yang lain untuk menggunakan partai politik sebagai 

saluran kegiatan mempengaruhi proses politik. Jadi, partai politik 

merupakan wadah partisipasi partai politik. Fungsi ini lebih tinggi porsinya 

dalam sistem politik demokrasi. 

            Surbakti (2007:118) menyatakan bahwa, partisipasi politik 

memiliki pengertian keikutsertaan warga negara biasa dalam menentukan 

segala keputusan yang menyangkut atau mempengaruhi hidupnya. Salah 

satu bentuk partisipasi politik yang sangat penting dilakukan oleh warga 

negara adalah keikutsertaan dalam pemilihan umum, pemilihan umum 

merupakan salah satu bentuk dari partisipasi politik yang sangat penting, 

karena keikutsertaan tersebut mempengaruhi kehidupan masyarakat. 

            Kesadaran politik menjadi faktor yang penting dalam partisipasi 

politik masyarakat, artinya sebagai hal yang berhubungan pengetahuan dan 

kesadaran akan hak dan kewajiban yang berkaitan dengan lingkungan 

masyarakat dan kegiatan politik menjadi ukuran dan kadar seseorang 

dalam proses partisipasi politik. Kesadaran politik yang tinggi seharusnya 

dapat menumbuhkan partisipasi politik yang tinggi baik dalam pemilihan 

Presiden dan Wakil Presiden maupun dalam Pemilu legislatif. Pemilihan 
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Presiden langsung merupakan salah satu bentuk partisipasi politik sebagai 

perwujudan dari kedaulatan rakyat, karena pada saat pemilu itulah, rakyat 

menjadi pihak yang menentukan bagi proses politik di suatu wilayah 

dengan memberikan suara secara langsung dalam bilik suara.  

            Pada Masyarakat Desa Bumijawa Kabupaten Tegal itu sendiri 

terjadi mobilitas sosial yang dialami oleh sebagian masyarakat Bumijawa 

serta tingginya tingkat urbanisasi dari daerah ke kota khususnya Kota 

Jakarta, yang tentunya akan mempengaruhi pada partisipasi masyarakat 

dalam pemilihan umum itu sendiri. Desa Bumijawa termasuk salah satu 

Desa di Kabupaten Tegal yang minim sekali mendapat pendidikan politik, 

masyarakat dalam menjalankan perannya sebagai pelaksana demokrasi, 

kurang memahami pentingnya partisipasi politik dalam menjalankan 

pemerintahan. Hal ini menyebabkan kurangnya kesadaran berpolitik 

bahkan apatisme yang ditunjukan masyarakat dengan ketidak hadiran 

dalam pemungutan suara. Dari sudut kualitas, tentu saja masyarakat perlu 

dipersiapkan untuk menjalankan haknya sebagai pemilih, sehingga mereka 

paham betul untuk melaksanakan haknya secara baik dan benar. 

Kondisi partisipasi pemilih di Kabupaten Tegal pada Pemilu Tahun 

2014 angka Golput masih terbilang tinggi walaupun mengalami penurunan 

dari Pemilu Tahun 2009, namun tidak signifikan. Jumlah Pemilih yang 

menggunakan hak pilihnya di TPS 751.036 ( 63,7%) , sedangkan jumlah 

pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya atau Golput 427.076 dari 
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jumlah total Daftar pemilih tetap 1.178.172, artinya angka Golput 

mencapai 36,3%.(Data KPU Kabupaten Tegal) 

Penyebab pemilih di wilayah Kabupaten Tegal tidak menggunakan 

hak pilihnya dalam Pemilu Legislatif Tahun 2014 adalah 83% pemilih 

bekerja di luar kota atau merantau, 8,5% pemilih sibuk dengan pekerjaan, 

2,1% pemilih lupa, 2,1% pemilih tidak mempunyai pilihan ( tidak ada 

partai atau calon yang dianggap pantas ), 2,1% pemilih sakit, dan 2,1% 

pemilih sedang menempuh pendidikan diluar kota. Sebanyak 98% pemilih 

di wilayah Kabupaten Tegal yang tidak menggunakan hak pilihnya masuk 

dalam golput teknis, sedangkan 2% masuk kategori golput politis.(Data 

KPU Kabupaten Tegal) 

Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa penggunaan hak 

pilih pada pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 di 

beberapa kecamatan di Kabupaten Tegal tergolong cukup tinggi termasuk 

di dalamnya adalah Kecamatan Bumijawa yang terdapat jumlah suara sah 

42.396 dan jumlah suara tidak sah sebanyak 735 suara dari jumlah data 

pemilih sebanyak 73.148 dengan jumlah penggunaan hak pilih dalam DPT 

sebanyak 43.131 pemilih. Dari data tersebut, masih dijumpai sebanyak 

30.017 atau 21,9% suara tidak dipergunakan dalam pemilihan Presiden 

dan wakil Presiden 2014. Hasil ini lebih baik jika melihat hasil perolehan 

jumlah suara yang digunakan pada Pilpres sebelumnya pada tahun 2009. 

Pada Pilpres tahun 2009, dijumpai angka penggunaan hak pilih sebanyak 

40.628 pemilih dari jumlah pemilih sebanyak 68.214 dengan suara sah 
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sebanyak 37.042 dan suara tidak sah sebanyak 3.586. Pada Pilpres tahun 

2009 dijumpai sebanyak 27.586 atau 41.4% suara tidak dipergunakan pada 

Pilpres tahun 2009. Dan dapat disimpulkan bahwa perolehan prosentase 

partisipasi masyarakat pada Pilpres 2014 di Kecamatan Bumijawa 

Kabupaten Tegal mengalami peningkatan, dari 59.6% pada Pilpres 2009, 

menjadi 79.1% pada Pilpres tahun 2014. (Data KPU Kabupaten Tegal) 

Untuk mengetahui bagaimana bentuk partisipasi politik dan faktor-

faktor yang mempengaruhi partisipasi politik dalam pemilihan Presiden 

tahun 2014, maka perlu diadakan penelitian terhadap hal tersebut. Adapun 

penelitian akan menggali mengenai bentuk partisipasi politik apa saja yang 

dilaksanakan oleh Masyarakat di Desa Bumijawa  Kecamatan Bumijawa 

Kabupaten Tegal, serta faktor-faktor yang mempengaruhi baik faktor 

pendorong maupun penghambat dalam tingkat kepercayaan terhadap partai 

politik serta partisipasi politik masyarakat di Desa Bumijawa Kecamatan 

Bumijawa Kabupaten Tegal. Penelitian ini akan dilaksanakan di Desa 

Bumijawa Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal. 

             Berdasarkan permasalahan yang diuraikan di atas, maka peneliti 

terdorong untuk melakukan penelitian mengenai “Partisipasi Politik 

Masyarakat di Desa Bumijawa Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal 

Pada Pemilihan Presiden 2014”. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan, maka dapat ditarik 

rumusan permasalahan sebegai berikut : 

1. Bagaimana bentuk partisipasi politik masyarakat di Desa Bumijawa 

Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal pada pemilihan Presiden 

2014? 

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik di Desa 

Bumijawa Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal pada Pilpres 2014? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pada judul serta rumusan masalah diatas, maka tujuan 

dari penelitian ini sebagai berikut : 

1. Mengetahui bentuk partisipasi politik masyarakat di Desa Bumijawa 

Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal pada pemilihan Presiden 

2014. 

2. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik di 

Desa Bumijawa Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal pada Pilpres 

2014. 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik 

secara teoritis maupun praktis sebagai berikut. 

1. Manfaat Teoritis 

a. Penelitian ini merupakan ide, pikiran dan gagasan peneliti untuk 

menambah wawasan serta pengetahuan bagi peneliti tentang 
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partisipasi politik masyarakat di Desa Bumijawa Kecamatan 

Bumijawa Kabupaten Tegal Pada Pilpres 2014. 

b. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi 

maupun pertimbangan yang relevan bagi penelitian berikutnya 

dan bisa menambah pustaka ilmu pengetahuan bagi masyarakat. 

c. Hasil penelitian ini juga bernilai signifikan bagi upaya 

pembaharuan strategi politik dalam pemilihan umum dan 

memberikan informasi dan pertimbangan untuk lebih memahami 

persoalan partisipasi politik masyarakat. 

2. Manfaat Praktis 

a. Memberikan pemikiran bagi pemerintah Desa Bumijawa 

Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal tentang upaya 

meningkatkan partisipasi politik dalam pemilihan umum. 

b. Memberikan gambaran partisipasi politik di Desa Bumijawa 

Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal pada Pilpres 2014. 

E. Batasan Istilah 

Judul dalam penelitian ini adalah “Partisipasi Politik Masyarakat di 

Desa Bumijawa Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal Pada Pemilihan 

Presiden 2014”. Untuk memahami penelitian ini, maka diperlukan batasan 

operasional agar orang lain yang berkepentingan dalam penelitian ini 

mempunyai persepsi yang sama dengan peneliti. Batasan operasional yang 

perlu ditegaskan adalah. 
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1. Partisipasi Politik 

Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau masyarakat 

untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain 

dengan jalan memilih pimpinan negara dan, secara langsung atau tidak 

langsung, di Desa Bumijawa Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal 

partisipasi politik mencakup tindakan memberikan suara dalam 

pemilihan umum. 

2. Masyarakat 

Masyarakat adalah kelompok orang yang memiliki hubungan 

antar individu melalui hubungan yang tetap, atau kelompok sosial 

yang besar yang berbagi wilayah dan subjek yang sama kepada 

otoritas dan budaya yang sama. Umumnya, istilah masyarakat 

digunakan untuk mengacu sekelompok orang yang hidup bersama 

dalam satu komunitas yang teratur. Dalam hal ini masyarakat adalah 

sebagai pemilih pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 

2014 di Desa Bumijawa Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal. 

3. Pemilihan Presiden (Pilpres) 

Pemilihan Presiden (Pilpres) adalah proses memilih pemimpin 

Negara yaitu Indonesia. Dalam hal ini peneliti memberikan batasan 

pemilihan Presiden tersebut menyangkut dengan pemilihan Presiden 

di Indonesia Tahun 2014. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A Partisipasi Politik 

1. Pengertian Partisipasi Politik 

        Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang 

untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan 

jalan memilih pimpinan negara dan, secara langsung atau tidak langsung, 

memengaruhi kebijakan pemerintah. Kegiatan ini mencakup tindakan 

seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menjadi anggota partai 

atau salah satu gerakan sosial. 

  Imawan (2003:4-5) mengungkapkan bahwa partisipasi adalah ciri 

terpenting demokrasi. Artinya tidak ada partisipasi berarti tidak ada 

demokrasi. Tanpa adanya partisipasi mustahil produk-produk kebijakan 

yang dikeluarkan pemerintah dapat memenuhi rasa keadilan warga 

negaranya. Partisipasi politik sangat erat kaitannya dengan pemilihan 

umum karena partisipasi politik adalah penentu keberhasilan pelaksanaan 

demokrasi. Terkadang tiga macam aspek dalam partisipasi, yang pertama 

yaitu adanya kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk 

mengungkapkan pandangan dan kepentingannya dalam proses perumusan 

kebijakan, yang kedua yaitu adanya kesempatan untuk memperjuangkan 

pandangan dan kepentingannya tersebut baik secara individu maupun 

bersama-sama, yang ketiga yaitu adanya perlakuan yang sama terutama 
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dari pemerintah yang berkuasa, terhadap pandangan dan kepentingan yang 

diperjuangkan oleh warga negaranya. 

      Di negara-negara demokrasi partisipasi politik sangat penting, 

karena memang tanpa adanya suatu partisipasi politik maka akan sulit bagi 

pemerintah untuk membuat kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan dan 

mewujudkan keadilan di masyarakat. Partisipasi politik di negata 

demokrasi bertolak dari paham bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat, 

yang dilaksanakan melalui kegiatan bersama untuk menetapkan tujuan-

tujuan serta masa depan masyarakat itu dan untuk menentukan orang-

orang yang akan memegang tampuk pimpinan. Jadi, partisipasi politik 

merupakan pengejawantahan dari penyelenggaraan kekuasaan politik yang 

absah oleh rakyat.  

      Anggota masyarakat yang berpartisipasi dalam proses politik, 

misalnya melalui pemberian suara atau kegiatan lain, terdorong oleh 

keyakinan bahwa melalui kegiatan bersama itu kepentingan mereka akan 

tersalur atau sekurang-kurangnya diperhatikan, dan bahwa mereka sedikit 

banyak dapat memengaruhi tindakan dari mereka yang berwenang untuk 

membuat keputusan yang mengikat. Dengan kata lain, mereka percaya 

bahwa kegiatan mereka mempunyai efek politik. 

      Dari penjelasan tersebut, jelaslah bahwa partisipasi politik erat 

sekali kaitannya dengan kesadaran politik, karena semakin sadar bahwa 

dirinya diperintah, orang kemudian menuntut diberikan hak bersuara 

dalam penyelenggaraan pemerintah. Di negara-negara demokrasi 
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umumnya dianggap bahwa lebih banyak partisipasi masyarakat, lebih baik. 

Dalam alam pikiran ini tingginya tingkat partisipasi masyarakat 

menunjukan bahwa warga mengikuti dan memahami masalah politik dan 

ingin melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan itu. 

      Sebaliknya, tingkat partisipasi yang rendah pada umumnya 

dianggap sebagai tanda yang kurang baik, karena dapat ditafsirkan bahwa 

banyak warga tidak menaruh perhatian terhadap masalah kenegaraan. 

Dikhawatirkan bahwa jika berbagi pendapat dalam masyarakat tidak 

dikemukakan, pimpinan negara akan cenderung melayani kepentingan 

beberapa kelompok saja. Pada umumnya partisipasi yang rendah dianggap 

menunjukan legitimasi yang rendah pula. 

     Dari beberapa pengertian tentang partisipasi tersebut dapat 

disimpulkan bahwa partisipasi adalah keikutsertaan sebagai wujud dari 

dorongan mental dari dalam diri untuk bersama-sama mencapai suatu 

tujuan. Dalam sebuah partisipasi harus mengandung tiga aspek yaitu 

adanya kesempatan untuk mengungkapkan pandangan dan kepentingan 

setiap warga negara, adanya kesempatan untuk memperjuangkan 

pandangan dan kepentingan setiap warga negaranya dalam hal kebebasan 

mengungkapkan pandangan dan kepentingannya. 

      Teori tentang definisi politik dikemukakan oleh para tokoh. 

Budiardjo yang memahami politik sebagai bermacam-macam kegiatan 

dalam suatu sistem politik atau negara yang menyangkut proses 

menentukan tujuan sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu. 
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Pemahaman tentang politik ini tidak jauh berbeda dengan Easton yang 

menyatakan bahwa politik adalah bermacam-macam kegiatan yang 

mempengaruhi kebijakan dari pihak berwenang yang diterima oleh suatu 

masyarakat dan mempengaruhi cara-cara untuk melaksanakan kebijakan 

itu. Dari kedua pemahaman tersebut, politik dapat dikatakan sebagai 

bermacam-macam kegiatan dalam suatu negara untuk mempengaruhi 

kebijakan yang diambil oleh pemerintah, selain itu kegiatan-kegiatan 

politik juga dapat mempengaruhi implementasi dari kebijakan yang telah 

diputuskan. 

     Sedangkan Weber (dalam Amal, 1987:5) mendefinisikan “politik 

sebagai usaha untuk ikut ambil bagian dalam kekuasaan atau usaha untuk 

mempengaruhi pembagian kekuasaan baik diantara negara-negara atau 

kelompok-kelompok di dalam suatu negara”, Jadi politik merupakan usaha 

untuk ikut serta dalam mendapatkan kekuasaan dalam suatu negara, atau 

hanya mempengaruhi dalam pembagian kekuasaan tersebut. 

     Axford dan Browning (dalam Handoyo 2008:57) mendefinisikan 

“politik sebagai proses dengan mana kelompok-kelompok membuat 

keputusan-keputusan kolektif”.Dari definisi tersebut dapat dikatakan 

bahwa politik merupakan suatu proses, proses tersebut dilakukan oleh 

kelompok-kelompok dalam suatu masyarakat untuk mencapai keinginan 

bersama atau tujuan kelompok tersebut. 

     Dari beberapa definisi tentang politik, dapat disimpulkan bahwa 

politik merupakan suatu peristiwa, kegiatan, usaha atau proses yang 
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melibatkan pemerintah dan masyarakat dalam suatu negara dalam 

membuat kebijakan atau keputusan untuk mewujudkan kesejahteraan dan 

kelangsungan hidup masyarakat, bangsa, dan negara. Setelah kebijakan 

atau keputusan diambil, keterlibatan masyarakat juga dapat mempengaruhi 

implementasi dari kebijakan yang telah diputuskan. 

     Huntingon dan Nelson (1994:4) mendefinisikan tentang partisipasi, 

partisipasi politik merupakan kegiatan yang dilakukan oleh warga negara 

biasa yang bukan pejabat. Tujuan partisipasi politik untuk mempengaruhi 

pemerintahan dalam mengambil keputusan. Partisipasi politik dapat secara 

spontan atau secara sinambung, secara damai atau dengan kekerasan, 

illegal atau legal, efektif atau tidak efektif, kemudian Huntingon dan 

Nelson (1994:6-9) juga mengungkapkan tentang konsep partisipasi politik, 

Konsep partisipasi politik ini mengharuskan beberapa hal yang harus 

terkandung dalam partisipasi politik. Partisipasi politik mencakup 

kegiatan-kegiatan nyata yang bisa dilihat dengan kasat mata, berupa 

perilaku politik yang nyata bukan sikap-sikap. Kemudian kegiatan tersebut 

dilakukan oleh warga negara biasa bukan pejabat.  

       Fokus dari kegiatan partisipasi politik adalah pejabat umum. 

Partisipasi politik dimaksudkan untuk mempengaruhi pemerintah dalam 

membuat suatu kebijakan, kegiatan tersebut sebagai partisipasi politik baik 

kegiatan tersebut menimbulkan efek maupun tidak menimbulkan efek. 

Kegiatan yang dimaksudkan dalam partisipasi politik adalah kegiatan yang 

dimaksudkan untuk mempengaruhi kebijakan yang dibuat oleh orang lain 
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diluar diri si pelaku. Jadi dapat dijelaskan bahwa partisipasi politik dapat 

dikatakan sebagai kegiatan nyata atau dapat dilihat dengan kasat mata 

yang dilakukan oleh warga negara untuk mempengaruhi keputusan 

pemerintah, kegiatan tersebut termasuk dalam partisipasi politik baik 

menimbulkan efek maupun tidak bagi keputusan pemerintah, tujuan 

kegiatan tersebut harus dimaksudkan untuk mempengaruhi kebijakan 

pemerintah bukan hanya oleh yang melakukan partisipasi namun di luar 

yang melakukan partisipasi juga harus bertujuan untuk mempengaruhi 

keputusan pemerintah. 

      Prihatmako (2008:46) bahwa partisipasi politik adalah 

keikutsertaan warga negara biasa dalam mempengaruhi proses pembuatan 

dan pelaksanaan keputusan politik. Dikatakan bahwa partisipasi politik 

menyoal hubungan antara kesadaran politik dan kepercayaan kepada 

pemerintahan. Dari kedua definisi tersebut, dapat dikatakan bahwa 

partisipasi politik berarti keikutsertaan warga negara biasa atau warga 

negara yang tidak mempunyai kewenangan dalam mempengaruhi proses 

pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik. 

      Budiardjo (2008:367) menyatakan bahwa partisipasi politik adalah 

kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif 

dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pemimpin negara dan 

secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah. 

Dari pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa partisipasi politik juga 

merupakan aktivitas secara aktif seseorang dalam pembuatan keputusan 
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politik dalam kehidupan politik baik secara langsung maupun tidak 

langsung. Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara 

dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, mengadakan hubungan 

atau lobbying dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, menjadi 

anggota partai atau satu gerakan sosial dengan direct action dan 

sebagainya. Partisipasi politik juga dikemukakan oleh Jalbi (dalam 

Handoyo, 2008:206) bahwa partisipasi politik adalah aktivitas yang 

dengannya individu dapat memainkan peran dalam kehidupan politik 

masyarakatnya, sehingga ia mempunyai kesempatan untuk memberi andil 

dalam menggariskan tujuan-tujuan umum kehidupan masyarakat tersebut 

dan dalam menentukan sarana terbaik untuk mewujudkannya. 

       McClosky (dalam Budiardjo, 2008:367) juga mengemukakan 

tentang definisi mengenai partisipasi politik, pertisipasi politik diartikan 

sebagai kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana 

mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara 

langsung mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, baik secara 

langsung maupun tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan 

umum. Pendapat ini sesuai dengan definisi Setiadi dan Kolip (2013:128-

129) bahwa partisipasi politik dipahami sebagai kegiatan seseorang atau 

kelompok orang ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu 

dengan cara memilih pimpinan dan secara langsung atau tidak langsung 

mempengaruhi kebijakan pemerintah. Partisipasi politik merupakan 

kehendak sukarela masyarakat baik individu maupun kelompok dalam 
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mewujudkan kepentingan umum. Jadi kegiatan-kegiatan partisipasi politik 

merupakan kegiatan yang sukarela dalam pengambilan bagian oleh 

masyarakat untuk ikut serta secara langsung maupun tidak langsung dalam 

pembentukan kebijakan umum. 

       Partisipasi politik harus berupa kegiatan-kegiatan nyata, Kegiatan-

kegiatan nyata yang dimaksud disini adalah kegiatan yang bisa diamati 

secara kasat mata, bukan sikap-sikap atau orientasi. Kemudian suatu 

partisipasi politik juga harus bersifat sukarela. Bersifat sukarela 

maksudnya kegiatan yang dilakukan didorong oleh dirinya sendiri atau 

kesadaran sendiri, bukan digerakan oleh pihak lain, seperti bayang-bayang 

pihak pemerintah. Desakan manipulasi jika pemicunya adalah pihak lain, 

kecenderungannya bukan partisipasi politik melainkan mobilisasi politik. 

Jika pemicunya kesadaran diri hal tersebut merupakan partisipasi dalam 

pengertian otonom. 

        Partisipasi politik memiliki tujuan ikut serta dalam kehidupan 

politik. Tujuan tersebut adalah ikut serta dalam kehidupan politik sebagai 

penggerak untuk mendapatkan kesukarelaan dalam berpartisipasi. Bila 

tidak demikian orang yang terlibat dalam kehidupan politik akan terlibat 

dalam keterpaksaan Partisipasi politik memiliki tingkatan-tingkatan 

partisipasi, yaitu keterlibatan individu-individu berbanding lurus dengan 

bentuk-bentuk partisipasi yang tersedia dalam sistem dan struktur politik 

yang ada. Dari yang paling bawah sampai yang paling sempit. Jadi 

seseorang dikatakan berpartisipasi politik jika dilakukan oleh warga negara 
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biasa, kemudian kegiatan-kegiatan yang dilakukan adalah nyata atau dapat 

dilihat secara kasat mata, kemudian kegiatan tersebut dilakukan secara 

sukarela dan juga memiliki tingkatan-tingkatan partisipasi. 

         Amal (1987:152) menyebutkan “kultur politik partisipan adalah 

kultur dalam mana anggota-anggota dari sistem politik secara eksplisit 

berorientasi kepada sistem politik dalam semua aspeknya”. Walaupun 

perasaan-perasaan dan evaluasi-evaluasi mereka dapat berupa penerimaan 

hingga penolakan, anggota-anggota individual dari masyarakat selalu 

memegang peranan “aktifis”. Dari pengertian tersebut dapat diambil 

kesimpulan bahwa dalam partisipasi politik masyarakat selalu berperan 

sebagai “aktifis” baik masyarakat menerima ataupun menolak suatu 

kebijakan pemerintah. 

2. Bentuk- Bentuk Partisipasi Politik 

           Huntingon dan Nelson (1994:16-17) menyebutkan jenis-jenis 

partisipasi yaitu: a) kegiatan pemilihan mencakup ikut dalam pemungutan 

suara, kegiatan kegiatan kampanye, bekerja dalam suatu pemilihan, 

mencari dukungan bagi seseorang, b) lobbying, mencakup upaya-upaya 

perorangan atau kelompok untuk menghubungi pejabat-pejabat 

pemerintahan dan pemimpin-pemimpin politik dengan maksud 

mempengaruhi. Contoh yang jelas adalah kegiatan yang ditujukan untuk 

menimbulkan dukungan lagi, atau oposisi terhadap, suatu usul legislatif 

atau keputusan administrasi tertentu, c) kegiatan organisasi, menyangkut 

partisipasi sebagai anggota atau pejabat dalam suatu organisasi yang 
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tujuan utamanya adalah mempengaruhi pengambilan keputusan 

pemerintah, d) mencari koneksi, merupakan tindakan perorangan yang 

ditujukan kepada pejabat-pejabat pemerintahan dan biasanya dengan 

maksud memperoleh manfaat bagi hanya satu orang atau segelintir orang, 

e) tindak kekerasan, juga dapat merupakan satu bentuk partisipasi politik, 

dilakukan dengan jalan menimbulkan kerugian fisik terhadap orang-orang 

atau harta benda dengan tujuan untuk mempengaruhi pengambilan 

keputusan oleh pemerintah. 

       Partisipasi politik dapat terwujud dapat terwujud dalam berbagai 

bentuk seperti ikut serta dalam kegiatan kampanye, memberikan suara 

pada saat pemungutan suara, demonstrasi dan lain sebagainya. Studi-studi 

tentang partisipasi politik dapat menggunakan skema-skema klasifikasi 

yang agak berbeda-beda. 

       Bentuk-bentuk partisipasi politik (dalam Sahid, 2011:182-183) 

jika dilihat dari jumlah pelaku, dapat dibedakan menjadi partisipasi 

individual dan partisipasi kolektif. Partisipasi individual yaitu partisipasi 

yang dilakukan oleh orang perorangan secara individual, misalnya menulis 

surat berisi tuntutan atau keluhan kepada pemerintah. Kemudian 

partisipasi kolektif yaitu kegiatan politik yang dilakukan oleh sejumlah 

warga negara secara serentak yang dimaksud untuk mempengaruhi 

penguasa. Selanjutnya partisipasi kolektif dibedakan menjadi dua yaitu; a) 

partisipasi kolektif yang konvensional seperti pemberian suara, diskusi 

politik, kegiatan kampanye, dan membentuk organisasi, b) partisipasi 
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kolektif nonkonvensional, seperti pengajuan petisi, demonstrasi, 

konfrontasi, pemogokan, tindakan kekerasan, pemberontakan dan revolusi 

untuk menggulingkan pemerintahan yang berkuasa. 

      Kemudian mengeenai kegiatan kampanye politik uang atau money 

politic yang sering kali dikategorikan sebagai bentuk partisipasi politik 

tersebut dijelaskan oleh Lilleker dan Negrine (dalam Firmanzah, 

2008:271) bahwa kegiatan kampanye politik merupakan periode yang 

diberikan oleh panitia pemilu kepada semua kontestan, baik partai politik 

atau perorangan, untuk memaparkan program-program kerja dan 

mempengaruhi opini publik sekaligus memobilisasi masyarakat agar 

memberikan suara kepada mereka sewaku pencoblosan. Kegiatan 

kampanye dalam kaitan ini silihat sebagai suatu aktivitas pengumpulan 

massa, parade, orasi politik, pemasangan atribut partai dan pengiklanan 

partai. Periode waktu sudah ditentukan oleh panitia. Masing-masing 

peserta diwajibkan mengikuti aturan-aturan resmi selama periode kegiatan 

kampanye ini diakhiri dengan pemungutan suara untuk menentukan siapa 

yang akan mendapatkan dukungan terbanyak untuk disahkan sebagai 

pemenang Pemilu. 

        Menurut Surbakti (2007:142) partisipasi politik sebagai kegiatan 

dibedakan menjadi dua yaitu partisipasi aktif dan partisipasi pasif. Yang 

termasuk dalam kategori partisipasi aktif ialah mengajukan usul mengenai 

suatu kebijakan umum, mengajukan alternatif kebijakan umum yang 

berlainan dengan kebijakan yang dibuat pemerintah, mengajukan kritik 
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dan perbaikan untuk meluruskan kebijakan, membayar pajak dan memilih 

pemimpin pemerintah. Sebaliknya kegiatan yang termasuk dalam 

partisipasi pasif adalah kegiatan yang menaati pemerintah, menerima dan 

melaksanakan saja setiap keputusan pemerintah.  

Tabel 1. Bentu partisipasi politik menurut Surbakti 

Partisipasi aktif Partisipasi pasif 

1. Mengajukan usul mengenai 

suatu kebijakan umum 

2. Mengajukan alternatif 

kebijakan umum yang 

berlainan dengan kebijakan 

yang dibuat pemerintah 

3. Mengajukan kritik dan 

perbaikan untuk meluruskan 

kebijakan 

4. Membayar pajak dan 

memilih pemimpin 

pemerintah 

 

 

 

 

Kegiatan yang menaati pemerintah, 

menerima dan melaksanakan saja 

setiap keputusan pemerintah 

 

Jadi partisipasi aktif berarti kegiatan yang berorientasi pada proses 

input dan output politik, sedangkan partisipasi pasif merupakan kegiatan 

yang berorientasi pada output politik. Sejumlah anggota masyarakat yang 

tidak termasuk dalam kategori partisipasi pasif maupun partisipasi aktif 

disebut apatis atau golongan putih (golput). 

         Milbrath dan Goel (dalam Sahid, 2011:181) membedakan 

partisipasi politik dalam beberapa kategori berdasarkan kadar dan jenis 

aktivitasnya yang pertama yaitu apatis (masa bodoh), apatis adalah 

seseorang yang menarik diri dari aktivitas politik. Orang yang apatis 

biasanya acuh dengan kegiatan politik yang ada di sekitarnya. Kemudian 

spektator, yaitu orang yang pernah ikut dalam pemilihan umum. Jika 

seseorang pernah mengikuti pemilihan umum walaupun hanya satu kali 
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maka dikategorikan sebagai spektator. Gladiator yaitu orang-orang yang 

secara aktif terlibat dalam proses politik, yakni sebagai komunikator 

dengan tugas khusus mengadakan kontrak tatap muka, aktivis partai dan 

pekerja kegiatan kampanye, serta aktivis masyarakat. Pengkritik, yaitu 

orang-orang yang berpartisipasi dalam bentuk yang tidak konvensional. 

         Kemudian Rush dan Althoff (2005:122) mengidentifikasi 

bentuk-bentuk partisipasi politik menjadi beberapa bentuk yaitu 

menduduki jabatan politik atau administrasi, mencari jabatan politik atau 

administrasi, menjadi anggota aktif dalam suatu organisasi politik, menjadi 

anggota pasif dalam suatu organisasi politik, menjadi anggota dalam suatu 

organisasi semi politik (quasi polittical), menjadi anggota pasif dalam 

suatu organisasi politik (quast polittical), partisipasi dalam rapat umum, 

demonstrasi, dan sebagainya, partisipasi dalam diskusi politik informal 

minat umum dalam politik, partisipasi dalam pemberian suara, Bentuk 

partisipasi politik seseorang tampak dalam aktivitas-aktivitas politiknya. 

Bentuk partisipasi politik yang paling umum dikenal adalah pemungutan 

suara, entah untuk memilih calon wakil rakyat atau untuk memilih kepala 

negara (Maran, 2001:1448). Jadi pemungutan suara sering kali dianggap 

sebagai bentuk partisipasi politik yang paling mudah untuk dilaksanakan, 

dibandingkan dengan aktivitas politik lain. Masyarakat menganggap 

pemungutan suara sebagai hal utama atau partisipasi politik yang utama 

yang biasa dilaksanakan oleh masyarakat. Kemudian. 
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        Perludem (2014:5) juga menjelaskan beberapa jenis atau tipe 

pemilih yaitu rasional, kritis, tradisional, skeptis, dan pragmatis. Jika 

terdapat pemilih yang sangat mementingkan kemampuan calon yang akan 

dipilih maka orang tersebut dikategorikan sebagai pemilih rasional. Tipe 

pemilih yang kritis yang menjadikan aspek ideologi sebagai penilaian 

penting selain penilaian atas policy-problem solving yang ditawarkan. 

Kemudian pemilih yang tradisional sangat mementingkan ideologi, sangat 

tidak terlalu mementingkan program kerja atau solusi yang ditawarkan 

kontestan, akan menilai dan melihat kekokohan seseorang . Pemilih 

skeptis, tipe pemilih ini menggunakan metode acak atau random. Jadi 

sangat tidak objektif dan sama sekali tidak cerdas. Tipe pemilih pragmatis, 

tipe pemilih ini mencari keuntungan dari calon. 

            Tetapi Partisipasi politik tidak terlepas hanya terbatas pada 

pemberian suara. Dikemukakan oleh Ruslan (dalam Handoyo, 2008:212) 

Partisipasi politik tidak terbatas pada pemberian suara dan pencalonan 

dalam pemilu tetapi bentuk-bentuk partisipasi politik lebih bervariasi dari 

hal tersebut. Bentuk partisipasi politik lainnya adalah: a) memahami 

berbagai persoalan politik dan sosial dengan cara mengikuti berita-berita 

politik baik internal maupun eksternal melalui media massa, seminar, 

symposium, konggres, dan diskusi informal dengan orang lain, b) ikut 

serta dalam kegiatan kampanye politik misalnya kegiatan kampanye 

penyanderaan masyarakat tentang berbagai peristiwa politik, c) ikut serta 

dalam berbagai aksi atau demonstrasi politik yang bertujuan untuk 
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memberi pengaruh terhadap keputusan publik, d) memberikan kontribusi 

nyata dalam berbagai berbagai kegiatan, seperti perbaikan lingkungan atau 

pelayanan masyarakat dengan usahanya sendiri, e) bergabung dengan 

suatu partai politik atau pressure group baik secara aktif maupun biasa-

biasa saja. Jadi meskipun pemberian suara merupakan wujud partisipasi 

politik yang lebih dikenal oleh masyarakat, namun beberapa bentuk 

partisipasi politik di atas juga dapat dilakukan oleh masyarakat. 

          Dijelaskan oleh Firmanzah (2007:134-139), bahwa ada beberapa 

tipologi pemilih yaitu: a) pemilih dalam konfigurasi pertama terdapat 

pemilih rasional (rational voter). Dalam konfigurasi ini, pemilih memiliki 

orientasi tinggi pada policy-problem-solving dan berorientasi rendah untuk 

faktor ideologi. Pemilih dalam hal ini lebih mengutamakan kemampuan 

partai politik atau calon konstestan dalam program kerjanya, b) pemilih 

kritis, merupakan perpaduan antara tingginya orientasi pada kemampuan 

partai politik atau seorang kontestan dalam menyelesaikan permasalahan 

dan tingginya orientasi mereka akan hal-hal yang bersifat ideologis. 

Pentingnya ikatan ideologis membuat loyalitas pemilih pada sebuah partai 

atau seorang kontestan cukup tinggi dan tidak semudah rational voter 

untuk berpaling ke partai lain, c) pemilih tradisional memiliki orientasi 

ideologi yang sangat tinggi dan tidak terlalu melihat kebijakan partai 

politik atau kontestan sebagai sesuatu yang penting dalam pengambilan 

keputusan.Pemilih tradisional sangat mengutamakan kedekatan sosial 

budaya, nilai, usul-usul, paham dan agama sebagai ukuran untuk memilih 
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sebuah partai politik, d) pemilih skeptis pemilih ini adalah pemilih yang 

tidak memiliki orientasi ideologi cukup tinggi dengan sebuah partai politik 

atau seorang kontestan, juga tidak menjadikan kebijakan sebagai sesuatu 

yang penting. Jadi setiap pemilih memilih tipe beragam, mulai dari 

pemilih yang berpikir rasional, pemilih kritis, pemilih tradisional, dan 

pemilih skeptis. Masing-masing tipe pemilih ini memiliki pertimbangan 

masing-masing untuk memilih dalam pemilihan umum. Tipe pemilih ini 

juga menjadi faktor yang menentukan partisipasi politik warga negara 

dalam memberikan suaranya di pemilihan umum. 

    Beragamnya bentuk dan tingkatan partisipasi politik diatas, banyak 

ahli yang mengemukakan tentang hal tersebut. Demikian halnya dengan 

Almond (dalam Gatara, 2011:98) yang membedakan partisipasi politik 

menjadi dua bentuk. Pertama yaitu partisipasi politik konvensional, bentuk 

partisipasi politik yang normal dalam demokrasi modern dan partisipasi 

politik non-konvensional, yaitu kegiatan ilegal dan bahkan penuh 

kekerasan dan revolusioner. Partisipasi politik konvensional, berupa 

pemberian suara, diskusi politik, kegiatan kampanye, membentuk dan 

bergabung dalam kelompok kepentingan, serta komunikasi kelompok 

individual dengan pejabat politik. Partisipasi politik nonkonvensional, 

yaitu berupa pengajuan petisi, berdemonstrasi/unjuk rasa konfrontasi, 

mogok, tindakan kekerasan politik terhadap manusia (penculikan, 

pembunuhan), perang gerilya. 
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      Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa bentuk-bentuk 

partisipasi politik dilihat dari aktifnya dapat dibedakan menjadi partisipasi 

aktif dan partisipasi pasif. Dilihat dari jumlah pelaku dapat dibedakan 

menjadi partisipasi individu dan partisipasi kolektif. 

3. Fungsi Partisipasi Politik 

          Sahid (2011:184) Partisipasi politik mendorong program-program 

pemerintah, sebagai institusi yang menyuarakan kepentingan masyarakat 

untuk masukan bagi pemerintah dalam mengarahkan dan meningkatkan 

pembangunan, sebagai sarana untuk memberi masukan, saran dan kritik 

terhadap pemerintah dalam perencanaan dan pelaksanaan program-

program pembangunan. Lane (dalam Handoyo, 2008:214) menyebutkan, 

bahwa partisipasi politik paling tidak memiliki empat fungsi yakni; a) 

sebagai sarana mengejar kebutuhan ekonomi, b) sebagai sarana 

memuaskan suatu kebutuhan bagi penyesuaian sosial, c) mengejar nilai-

nilai khusus, d) memenuhi kebutuhan alam bawah sadar dan kebutuhan 

psikologi tertentu. Dari empat fungsi tersebut dapat dilihat bahwa 

partisipasi politik berfungsi untuk usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan 

bagi pelaku partisipasi politik dalam hal ini adalah masyarakat. 

Pemenuhan Kebutuhan tersebut dapat berupa kebutuhan ekonomi, 

kebutuhan bagi penyesuaian sosial, kebutuhan psikologi tertentu, maupun 

mengejar suatu nilai-nilai khusus. Semua kebutuhan tersebut berusaha 

dicapai dengan partisipasi politik yang dilakukan masyarakat. 
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             Dari fungsi diatas dapat dikatakan bahwa partisipasi politik bukan 

hanya berfungsi untuk masyarakat tetapi juga berfungsi untuk kepentingan 

pemerintah. Fungsi pertama dapat memperlihatkan bahwa dengan adanya 

partisipasi politik dari masyarakat akan mendorong program-program 

pemerintah, karena program-program kebijakan yang dikeluarkan 

pemerintah adalah unruk kepentingan masyarakat, bangsa dan negara, jadi 

tanpa adanya partisipasi dari masyarakat maka program-program 

pemerintah tersebut tidak akan berhasil memenuhi kepentingan 

masyarakat. Kemudian fungsi kedua, partisipasi politik juga dapat 

memberikan suatu arahan atai pertimbangan untuk menentujan suatu 

kebijakan. Kebijakan tersebut harus mengarah ke peningkatan 

pembangunan. Selain itu seperti telah diuraikan fungsi ketiga, partisipasi 

politik juga berfungsi untuk member masukan, saran dan kritik terhadap 

perencanaan dan pelaksanaan program pemerintah. Jika dalam setiap tahap 

pembuatan keputusan pemerintah ada partisipasi dari masyarakat maka 

keputusan tersebut akan sesuai dengan kepentingan masyarakat. 

            Partisipasi politik bukan hanya berfungsi hanya untuk masyarakat 

tetapi juga unruk pemerintah. Dalam sebuah negara demokrasi Partisipasi 

masyarakat sangat penting bukan hanya unruk masyarakat tetapi juga 

unruk pemerintah. Pada intinya fungsi dari partisipasi politik adalah unruk 

kepentingan masyarakat dan pemerintah, mewujudkan kesejahteraan 

bangsa dan negara. 
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4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Politik 

            Huntingon dan Nelson (1994:58), bahwa tingkat pembangunan 

sosial ekonomi yang lebih tinggi, dan secara implisit, mengakibatkan 

tingkat partisipasi politik yang lebih tinggi, dan secara implisit, 

mengakibatkan suatu pergeseran dari bentuk partisipasi yang dimobilisasi 

ke partisipasi politik yang otonom. Sementara itu, hipotesis pemerataan 

menyatakan bahwa tingkat pemerataan sosioekonomi yang lebih tinggi 

mengakibatkan tingkat partisipasi politik yang lebih tinggi. Di dalam suatu 

masyarakat, tingkat partisipasi politik cenderung bervariasi dengan status 

sosioekonomi. Mereka yang berpendidikan lebih tinggi, berpenghasilan 

lebih besar dan mempunyai pekerjaan yang lebih tinggi biasanya lebih 

partisipatif dari pada mereka yang miskin, tak berpendidikan dan memiliki 

pekerjaan berstatus rendah. Pembangunan sosial dan ekonomi melibatkan 

ketegangan dan tekanan antar kelompok sosial, dan sebagai 

konsekuensinya, kelompok-kelompok itu harus masuk dalam dunia politik.  

      Perekonomian yang semakin kompleks menyebabkan bertambah 

banyaknya organisasi maupun perkumpulan dan meningkatnya jumlah 

orang yang terlibat dalam kelompok-kelompok itu. Pembangunan ekonomi 

menghasilkan perluasan penting dari fungsi-fungsi pemerintah. 

Modernisasi sosial ekonomi biasanya berlangsung dalam bentuk 

pembangunan nasional. 

      Dari pandangan Huntington dan Nelson mengenai faktor yang 

mendorong partisipasi politik dapat dikatakan bahwa pembangunan 
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merupakan faktor yang mendorong partisipasi politik ke arah partisipasi 

politik yang lebih tinggi. Semakin tinggi tingkat sosioekonomi 

masyaraskat maka semakin tinggi juga tingkat partisipasi politik 

masyarakat tersebut. Tingkat partisipasi juga dipengaruhi oleh tingkat 

pendidikan penghasilan dan pekerjaan, semakin tinggi tingkat pendidikan, 

semakin besar penghasilan dan semakin mapan pekerjaan biasanya akan 

lebih partisipatif. Pembangunan sosial ekonomi sangat mempengaruhi 

partisipasi politik karena pembangunan ekonomi yang maju akan terdapat 

persaingan yang tinggi di dalam masyarakatnya, sehingga masyarakat 

harus masuk dunia politik. Pembangunan ekonomi yang maju juga akan 

memperluas fungsi pemerintahan, semakin modern sosioekonomi biasanya 

dapat dilihat dari wujud pembangunan nasionalnya. 

      Jadi bahwa tingkat partisipasi politik yang lebih tinggi, dan secara 

implisit, mengakibatkan suatu pergeseran dari bentuk partisipasi yang 

dimobilisasi kan ke partisipasi yang otonom. Sementara itu, hipotesis 

pemerataan menyatakan bahwa tingkat pemerataan sosioekonomi yang 

lebih tinggi mengakibatkan tingkat partisipasi politik yang lebih tinggi. 

      Partisipasi politik tidak berlangsung secara otomatis meskipun 

dalam masyarakat demokratis. Dalam sebuah partisipasi politik pasti 

terdapat faktor-faktor yang mendorong dan menghambat suatu partisipasi 

politik. Faktor-faktor tersebut dapat berasal dari dalam diri maupun dari 

luar diri seseorang tersebut. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh 

Handoyo (2008:215) bahwa ada dua faktor yang mempengaruhi partisipasi 
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politik yaitu faktor makro dan mikro. Faktor makro bersifat lebih umum 

dan pengaruhnya cenderung tidak langsung dan berada di luar diri individu 

warga negara. Kemudian Faktor mikro yang bersifat lebih spesifik yaitu 

pengaruhnya langsung dan berasal dari dalam diri individu warga negara. 

Jadi dalam sebuah negara demokrasi terdapat faktor mikro dan faktor 

makro yang mempengaruhi warga negaranya untuk berpartisipasi politik. 

      Faktor lain yang diperkirakan mempengaruhi tinggi rendahnya 

partisipasi politik seseorang adalah kesadaran politik dan kepercayaan 

kepada pemerintah (sistem politik). Seperti yang dikemukakan oleh Paige 

(dalam Setiadi dan Kolip 2013:154) bahwa faktor kesadaran politik, sikap 

dan kepercayaan politik sebagai faktor yang mempengaruhi tinggi 

rendahnya partisipasi politik. Jika seseorang mempunyai kesadaran politik, 

sikap dan kepercayaan kepada pemerintah yang tinggi terhadap 

pemerintah, maka partisipasinya akan bersifat aktif. Apabila seseorang 

mempunyai kesadaran politik sikap, dan kepercayaan kepada pemerintah 

rendah, maka partisipasi politiknya akan bersifat apatis. Apabila seseorang 

mempunyai kesadaran politik yang tinggi tetapi mempunyai kepercayaan 

yang rendah terhadap pemerintah disebut sebagai militan-radikal. Apabila 

seseorang mempunyai kesadaran politik yang rendah, tetapi mempunyai 

sikap dan kepercayaan yang tinggi kepada pemerintah, maka partisipasi 

yang demikian ini disebut partisipasi pasif. 

      Arnstein (dalam Sahid, 2011:185) menyebutkan, partisipasi politik 

didasarkan kepada faktor politik untuk menentukan produk akhir. Faktor 
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politik tersebut meliputi komunikasi politik, kesadaran politik, 

pengetahuan masyarakat terhadap proses pengambilan keputusan, dan 

kontrol masyarakat terhadap kebijakan publik, Dari pernyataan tersebut 

dapat disimpulkan bahwa di dalam partisipasi politik terdapat beberapa 

faktor yang mempengaruhi seseorang dalam berpartisipasi politik. 

Sastroatmojo (1995:82) mengemukakan bahwa partisipasi politik 

merupakan bentuk tingkah laku baik menyangkut aspek sosial maupun 

politik. Tindakan-tindakan dan aktivitas politik tidak hanya menyangkut 

apa yang telah dilakukan saja, tetapi juga menyangkut hal-hal apa yang 

mendorong individu berpartisipasi. Dari definisi tersebut dapat dilihat 

bahwa jika aktivitas politik dilihat sebagai pertisipasi politik maka 

partisipasi politik bukan hanya dilihat dari bentuk partisipasinya saja, 

tetapi juga apa yang mendorong seseorang untuk berpartisipasi. Hal ini 

juga didukung oleh pernyataan dari Surbakti (2007:144) bahwa partisipasi 

politik menjadi suatu aktivitas, tentu dipengaruhi oleh beberapa faktor. 

Faktor-faktor yang diperkirakan mempengaruhi tinggi rendahnya 

partisipasi politik seseorang ialah kesadaran polirik dan kepercayaan 

kepada pemerintah (sistem politik). Jadi dalam partisipasi politik terdapat 

faktor yang menjadi pendukung dalam mendorong suatu kegiatan 

partisipasi itu dilakukan. 

        Mengenai faktor pendorong partisipasi politik juga dikemukakan 

oleh Weiner (dalam Syarbaini, 2002:69) menurutnya terdapat lima 

penyebab timbulnya gerakan kearah partisipasi lebih luas dalam proses 
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politik, yaitu; a) modernisasi dalam segala bidang kehidupan yang 

menyebabkan masyarakat makin banyak menuntut untuk ikut ke dalam 

kekuatan politik, b) perubahan-perubahan sekunder struktur kelas sosial, 

pengaruh kaum intelektual dan komunikasi massa modern, c) konflik antar 

kelompok pemimpin politik, e) keterlibatan pemerintah yang meluas 

dalam urusan sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Dari kelima penyebab 

timbulnya gerakan partisipasi yang dikemukakan diatas dapat dijelaskan 

bahwa pertama modernisasi atau pertumbuhan di segala bidang akan 

menjadikan masyarakat bersaing secara lebih ketat, kemudian faktor kedua 

perubahan struktur sosial dan kelas sosial juga dapat menjadi penyebab 

timbulnya gerakan partisipatif, karena semakin tinggi kelas sosial 

masyarakat biasanya akan semakin mengarah kearah masyarakat yang 

partisipatif. Ketiga adalah pengaruh dari kaum intelektual. Jadi semakin 

baik komunikasi politik yang dilakukan kaum intelektual maka masyarakat 

akan semakin mengarah ke arah masyarakat yang partisipatif. Keempat 

adalah konflik antar pemimpin politik, konflik tersebut biasanya akan 

menjalar ke masyarakat, masyarakat terpecah menjadi kelompok-

kelompok, kelompok-kelompok tersebut biasanya akan mendukung 

masing-masing pemimpin politik yang mereka dukung. 

       Persaingan diantara kelompok-kelompok yang mendukung 

pemimpin politik yang berbeda biasanya akan mendorong masyarakat ke 

arah partisipatif, karena mereka harus ikut berpartisipasi dalam politik agar 

pemimpin politik yang mereka dukung menang. Kelima adalah 
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keterlibatan pemerintah yang meluas di bidang kebudayaan, sosial dan lain 

sebagainya, keterlibatan pemerintah yang meluas ini akan menjadikan 

pemerintah sangat berpengaruh dalam kehidupan masyarakat, dan semua 

kebijakan yang dikeluarkan pemerintah akan sangat mempengaruhi 

masyarakat di berbagai bidang, hal ini berdampak masyarakat akan ikut 

dalam partisipasi politik, agar keputussan yang diambil oleh pemerintah 

dalam semua bidang yang sangat berpengaruh bagi masyarakat tersebut 

sesuai dengan keinginan masyarakat. 

      Partisipasi politik masyarakat pedesaan cenderung memperhatikan 

kebutuhan dasar mereka. Mereka memperhatikan apakah jika ikut 

berpartisipasi politik akan menguntungkan bagi sekolah, fasilitas 

kesehatan, harga produsen untuk komoditas lokal akan memberi 

keuntungan pada mereka. Seperti yang dikemukakan oleh (Amal, 

1996:86). Warga daerah pedesaan bila datang ke Pemilu memusatkan 

perhatian pada kebutuhan dasar komunitas lokal dan wilayah sekitar, 

mereka memiliki sejumlah kepentingan politik bersama, dan mereka 

memberi suara berdasarkan itu. Mereka memusatkan pada tempat dimana 

mereka tinggal, biasanya masyarakat pedesaan akan ikut berpartisipasi 

politik apabila sebagian besar dari mereka juga berpartisipasi dalam 

politik, karena ikatan persaudaraan antar tetangga masih tinggi. Milbrath 

(dalam Rush dan Althoff, 2000:167) menyatakan bahwa partisipasi politik 

itu bervariaasi berkaitan dengan empat faktor utama yaitu; (1) sejauh mana 

orang menerima perangsang politik, (2) karakteristik pribadi seseorang, (3) 
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karakteristik sosial seseorang; dan (4) keadaan politik atau lingkungan 

politik dalam mana seseorang dapat menemukan dirinya sendiri. Faktor-

faktor tersebut dapat mempengaruhi partisipasi politik. Dapat menjadi 

faktor pendorong maupun faktor penghambat partisipasi politik. 

      Lindenfield (dalam Maran, 2001:156) berpendapat bahwa faktor 

pendorong utama seseorang untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik 

adalah kepuasan finansial. Dalam studinya, Lindenfield menemukan 

bahwa status ekonomi yang rendah menyebabkan seseorang merasa 

terasing dari kehidupan politik, dan yang bersangkutanpun akan menjadi 

apatis. Hal ini tidak terjadi pada orang yang memiliki kemampuan 

ekonomi. Jadi finansial atau materi menjadi faktor penentu partisipasi 

politik. Semakin tinggi status ekonomi seseorang maka semakin tinggi 

partisipasi politiknya. Rosenberg (dalam Maran, 2001:156) menyatakan 

terdapat faktor penghambat seseorang untuk ikut berpartisipasi politik 

yaitu ketakutan akan konsekuensi negatif dari aktivitas politik. Orang 

beranggapan bahwa partisipasi politiknya akan sia-sia, karena tidak akan 

mempengaruhi proses politik. Tidak adanya perangsang untuk 

berpartisipasi dalam kehidupan politik. Dari ketiga faktor penghambat 

berikut dapat dijelaskan bahwa adanya rasa takut dari masyarakat untuk 

ikut serta berpartisipasi disebabkan oleh ketakutan akan konsekuensi 

negatif dari aktivis politik.  

        Kemudian karena seseorang beranggapan bahwa suaranya tidak 

akan berarti dan berpengaruh apapun bagi keputusan politik, kemudian 
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juga karena tidak ada perangsang untuk berpartisipasi dalam kehidupan 

politik misalnya dengan adanya pendidikan politik yang disosialisasikan 

kepada masyarakat, kegiatan kampanye atau apapun yang menarik 

masyarakat untuk ikut serta berpartisipasi dalam politik. Ketiga faktor 

tersebut akan menjadi penghambat seseorang untuk ikut berpartisipasi 

dalam politik. 

       Faktor yang mempengarihi partisipasi politik juga dikemukakan 

oleh Setiadi dan Kolip (2013: 154-155)  jika dipandang dari pendekatan 

konstektual perilaku seseorang dalam berpartisipasi politik dipengaruhi 

oleh lingkungan sosio-ekonomi dan politik tempat individu tersebut hidup. 

Pendekatan ini cenderung melihat individu tidak otonom terhadap 

pengaruh lingkungan. Jadi lingkungan pekerjaan dan situasi politik di 

sekitar individu dapat mempengaruhi individu tersebut untuk berpartisipasi 

politik. Individu selalu terpengaruh dengan lingkungan sekitarnya. 

Masyarakat dengan status sosial dan tingkat ekonomi rendah tidak 

mempunyai jaminan ekonomi sehingga merasa tidak mampu berbuat 

sesuatu terhadap lingkungan politik, kurang akses pada informasi dan 

alternatif, dan kemungkinan untung rugi dari keputusan politik bagi 

kelompok ini lebih rendah dari pada ancaman terhadap kepentingan 

kelompok masyarakat yang berstatus ekonimi tinggi, Bukan hanya 

ekonomi yang mempengaruhi partisipasi politik tetapi juga status sosial 

masyarakat. 
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          Rosenberg (dalam Rush dan Althoff, 2000:147) bahwa individu 

dapat menganggap aktivitas politik sebagai sia-sia saja. Sebagai individu, 

seseorang akan merasa bahwa partisipasinya dalam hal politik yang begitu 

sederhaana, tidak akan memberikan pengaruh apa-apa bagi keputusan 

politik bangsa. Seseorang merasa bahwa dengan menggabungkan diri 

dengan orang lain untuk menjadikan suatu tujuan politik adalah tidak 

berguna. Hal tersebut menjadikan seseorang enggan untuk berpartisipasi 

politik. 

    Perilaku politik masyarakat legislatif, pemilihan Presiden dan 

Pemilukada sangat sulit untuk ditebak, seperti yang dikemukakan 

olehSetiadi dan Kolip (2013: 157) bahwa ada distabilisasi sikap dan 

perilaku politik rakyat antara hari ini dan hari esok, pilihan yang berubah-

rubahakan dengan mudah ditangkap oleh tim sukses yang mengerti dengan 

baik perilaku pemilih. Inilah yang disebut dalam kosakata politik lokal 

sebagaiserangan fajar. Menjelang dalam pemilihan, tim sukses datang dari 

rumahke rumah. Ketika pemilihan dilakukan oleh DPRD, pola semacam 

ini juga dilakukan. Arena Power by doing dipindahkan ke arena publik 

rakyat dengan cara yang lebih masif. Pengawasan penggunaan uang 

kegiatan kampanye calon oleh komisi pengawasan pemilu yang lemah 

membuat pergerakan uang dalam Pilkada tidak terdeteksi. Dapat terlihat 

bahwa perilaku masyarakat untuk memilih calon yang dipilih kemudian 

untukmenentukan akan ikut dalam pemilihan atau tidak dipengaruhi oleh 

perilaku tim sukses dilapangan. 
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               Kemudian Gaffar (2012:6) menyatkan bahwa ada hal teknis yang 

dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam partisipasi politik 

dalam hal ini adalah pemungutan suara yaitu kelemahan dalam susunan 

Daftar Pemilih Tetap (DPT), yakni adanya warga negara yang terdaftar 

lebih dari satu kali dalam DPT, sebaliknya di sisi lain banyak warga 

negara yang memiliki hak pilih tetapi tidak terdaftar dalam DPT. Hal ini 

akan mempengaruhi jumlah partisipasi warga negara dalam Pemilu yang 

pada akhirnya mengurangi legitimasi hasil Pemilu. Hal ini seringkali 

terjadi pada saat menjelang pemungutan suara, warga negera yang tidak 

terdaftar dalam daftar pemilih tetap di TPS, ataupun kesulitan dalam hal 

mengurus administrasi untuk dapat memilih di tempat lain dapat 

menghambat seseorang dalam menyalurkan suaranya di pemilihan umum. 

5. Tujuan Partisipasi Politik 

Adanya kondisi masyarakat dengan latar belakang yang berbeda-

beda tentunya setiap warga masyarakat memiliki tujuan hidup yang 

berbeda-beda. Demikian juga dalam partisipasi politik tentu memiliki 

tujuan tertentu untuk memenuhi apa yang menjadicita-cita setiap 

masyarakat. Seperti yang dikemukakan oleh Davis (dalam 

Sastroatmodjo,1995:85) partisipasi politik bertujuan untuk mempengaruhi 

penguasa baik dalam arti memperkuat maupun dalam pengertian 

menekanya sehingga mereka memperhatikan atau memenuhi kepentingan 

pelaku partisipasi. Tujuan tersebut sangat beralasan karena sasaran 

partisipasi politik adalah lembaga-lembaga politik atau pemerintah yang 
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memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan politik. Jadi tujuan 

partisipasi tersebut adalah tujuan masyarakat dalam berpartisipasi politik. 

             Partisipasi politik dari warga negara mempunyai kewajiban untuk 

mendukung program-program pemeritah, artinya peran serta masyarakat 

diwujudkan untuk mendukung program politik dan pembangunan. Sebagai 

organisiasi yang menyuarakan kepentingan masyarakat untuk masukan 

bagi pemerintah dalam mengarahkan dan meningkatkan pembangunan 

(Sastroatmodjo, 1995:85). Dari uraian tersebut tentang tujuan partisipasi 

politik dapat diketahui bahwa baik masyarakat maupun pemerintah 

memiliki tujuan tersendiri. Masyarakat ikut berpartisipasi dalam politik 

agar kepentingan masyarakat didengarkan dan dipenuhi melalui 

pengambilan keputusan oleh pemerintah. Pemerintah juga memiliki tujuan, 

dengan adanya partisipasi politik dari masayarakat, pemerintah 

mengharapkan agar kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah 

memenuhi rasa keadilan masyarakat, dan sesuai keinginan rakyat. 

B. Pemilihan Presiden (Pilpres) 

Pasal 6A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 menyatakan bahwa Presiden dan Wakil Presiden dipilih 

dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Pasangan calon Presiden 

dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai 

politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan Pemilu. Dalam 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 tentang 

Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dijelaskan bahwa 
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penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan 

dengan tujuan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden yang 

memperoleh dukungan kuat dari rakyat sehingga mampu menjalankan 

fungsi kekuasaan pemerintahan negara dalam rangka tercapainya tujuan 

nasional sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.Di samping itu, pengaturan 

terhadap Pemilu Presiden dan Wakil Presiden terpilih tidak hanya 

memperoleh legitimasi yang kuat dari rakyat, namun dalam rangka 

mewujudkan efektifitas pemerintahan juga diperlukan basis dukungan dari 

Dewan Perwakilan Rakyat. 

C.  Masyarakat dalam Pilpres 

Perubahan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 

melalui amandemen pertama hingga ketiga pada tahun 2002, telah 

memberi peluang pemberian hak politik masyarakat untuk memilih 

Presiden dan Wakil Presiden secara langsung, dimana sebelumnya 

presiden hanya dipilih oleh MPR sebagai lembaga tertinggi negara ini. 

Dengan demikian hak politik masyarakat untuk melakukan partisipasi 

politik secara konvensional terbuka lebar. Dalam Pilpres, peran serta 

keikutsertaan masyarakat sangat penting, karena sukses tidaknya 

pelaksanaan pemilu salah satunya adalah ditentukan bagaimana partisipasi 

masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya pada pemilu tersebut. 

Kelompok pemilih (masyarakat) dalam ritual demokrasi (Pemilu 

legislatif, Pilpres), masyarakat sebagai obyek dari kegiatan politik, baik 
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mereka yang masih memerlukan pembinaan seperti pemilih pemula dan 

masyarakat umum, dibutuhkan pengembangan ke arah pertumbuhan 

potensi dan kemampuannya ke tingkat optimal agar dapat berperan dalam 

bidang politik. Sitompul (2005:2) mengemukakan bahwa pemilih pemula 

cenderung memilih calon Presiden dan Wakil Presiden yang populer. Hal 

ini menunjukan bahwa di dalam masyarakat pemilih tersebut,  juga 

terdapat masyarakat pemilih pemula yang cenderung memilih calon politik 

yang sama seperti orangtua mereka, ditambah lagi kecenderungan para 

remaja yang biasanya akan mudah terpengaruh dengan teman sebayanya. 

Dengan demikian, partisipasi masyarakat dalam Pilpres masih bisa 

dipengaruhi oleh adanya faktor dari luar. 

Masyarakat berpengetahuan terbatas tentang politik, cenderung 

memiliki sedikit kemauan untuk mencari informasi tentang seluruh calon 

Presiden dan Wakil Presiden sehingga masyarakat cenderung hanya 

memilih calon Presiden dan Wakil Presiden yang lebih populer. 

            Masyarakat sebagai subyek memiliki peranan yang sangat penting 

dalam pelaksanaan pemilihan presiden. Keterlibatan masyarakat dalam 

momentum pemilihan Presiden menjadi landasan bagi bangunan 

demokrasi, demokrasi akan berjalan dengan baik jika tingkat partisipasi 

politik masyarakat tinggi, untuk kemudian hari akan meneruskan 

demokrasi yang lebih baik. 
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D. Kerangka Berfikir 

Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok 

orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, seperti 

memilih pemimpin ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, seperti 

memilih pemimpin negara atau upaya-upaya mempengaruhi kebijakan 

pemerintah (Syarbaini, 2002:69). Jadi dapat disimpulkan bahwa orang atau 

sekelompok orang yang ikut serta dalam partisipasi politik tidaklah 

terbatas pada jenis kelamin tertentu, ras dan golongan tertentu, ataupun 

dari agama tertentu. 

      Setiap orang di Indonesia berhak untuk ikut serta dalam kegiatan 

partai politik, asalkan orang tersebut memiliki pandangan dan tujuan yang 

sama mengenai politik, berusaha mempertahankan kekuasaan politik 

supaya dapat mempengaruhi kebijakan umum dalam kehidupan 

kenegaraan. Setiap orang di Indonesia pula berhak untuk ikut serta dalam 

berkegiatan menyalurkan aspirasinya, dengan memenuhi beberapa syarat-

syarat untuk memilih, salah satunya adalah warga Indonesia yang didaftar 

oleh penyelenggara pemilu dalam daftar. Tinggal seberapa jauh partisipasi 

politik masyarakat terhadap Pemilihan Presiden 2014. 

      Penulis dalam hal ini ingin meneliti bentuk-bentuk partisipasi 

politik masyarakat dan faktor-faktor yang mempengaruhipartisipasi politik 

masyarakat Desa Bumijawa Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal pada 

Pilpres 2014. 
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     Berikut adalah bagan kerangka berpikir penelitian ini: 

 

 

 

 

 

 

Masyarakat Desa 
Bumijawa 

Partisipasi politik 
Masyarakat Desa 

Bumijawa 

Bentuk-bentuk 
partisipasi politik 
masyarakat Desa 

Bumijawa

Faktor pendorong dan 
penghambat partisipasi 

politik masyarakat 
Desa Bimijawa

Pemilihan Presiden tahun 
2014
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BAB V 

PENUTUP 

 

 

A. Simpulan 

            Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab IV dapat 

disimpulkan sebagai berikut. 

1. Bentuk-bentuk partisipasi masyarakat di Desa Bumijawa Kecamatan 

Bumijawa Kabupaten Tegal pada pemilihan Presiden dan Wakil 

Presiden 2014 yakni partisipasi aktif, dan partisipasi pasif. Bentuk 

partisipasi aktif meliputi; a) pemberian suara, b) kegiatan kampanye, c) 

diskusi politik, d) memahami berbagai persoalan politik dan sosial 

dengan mengikuti perkembangan berita melalui media sosial dan 

media massa, dan e) menaati pemerintah, menerima, dan 

melaksanakan keputusan pemerintah. Sedangkan bentuk partisipasi 

pasif meliputi; a) tidak memberikan suara, b) tidak mengikuti 

kampanye, c) tidak melakukan diskusi politik, dan d) tidak mengikuti 

perkembangan berita tentang pemilihan Presiden dan pasangan calon  

melalui media massa. 

2. Faktor pendorong partisipasi politik masyarakat di Desa Bumijawa 

Kecamatan Bimijawa pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 

2014 adalah sebagai berikut: a) penerimaan terhadap perangsang 

politik, b) karekteristik pribadi, c) lingkungan politik yang kondusif, 

sedangkan faktor penghambat partisipasi politik masyarakat pada 
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pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2014 adalah sebagai berikut: a) 

berdomisili di luar Desa Bumijawa, b) kesibukan pekerjaan, c) 

kesibukan sebagai pelajar, d) Kepercayaan terhadap pasangan calon 

rendah, dan e) tidak mendapatkan uang untuk memilih. 

 

B. Saran  

          Saran yang dapat disampaikan oleh peneliti untuk 

meningkatkan partisipasi masyarakat di Desa Bumijawa, adalah 

sebagai berikut.  

1. Perhatian sejak dini yang bisa dimulai dari lingkungan keluarga 

dan lingkungan tempat tinggal dengan memperkenalkan sejak dini 

pentingnya berpartisipasi politik untuk kemajuan serta perubahan 

bangsa dan negara.  

2. Pemerintah desa, KPUD Kabupaten Tegal, dan partai politik  

supaya mengupayakan untuk melaksanakan sosialisasi tentang 

pemilihan umum agar dapat meningkatkan kesadaran masyarakat 

untuk berpartisipasi politik dalam pemilihan umum
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