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Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut 

serta secara aktif dalam kehidupan politik, yakni dengan cara memilih pemimpin 

negara dan secara langsung atau tidak langsung memengaruhi kebijakan pemerintah. 

Partisipasi politik telah terjadi di Pemilukada di Kabupaten Banjarnegara. Pemilihan 

Kepala Daerah merupakan pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota adalah 

pemilihan untuk memilih Bupati, Gubernur, Bupati, dan Walikota secara demokratis 

dalam pemilihan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila 

dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilihan 

Bupati dan Wakil Bupati di daerah tersebut berhasil dilaksanakan di 20 Kecamatan. 

Desa Majalengka merupakan salah satu desa di Kabupaten Banjarnegara yang ikut 

serta dalam pemilihan Kepala Daerah yang dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 

2017. Jenis pekerjaan yang heterogen yaitu terdapat 23 jenis pekerjaan, tingkat 

pendidikan yang tidak merata dibuktikan dengan banyaknya warga yang hanya 

lulusan SD dan sedikit yang melanjutkan ke perguruan tinggi, serta kecurangan oleh 

pihak tertentuk yang berbentuk money politic telah memengaruhi partisipasi politik di 

Desa Majalengka. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana 

bentuk partisipasi masyarakat Desa Majalengka dalam pelaksanaan Pemilukada di 

Kabupaten Banjarnegara tahun 2017; (2) Faktor-faktor apakah yang memengaruhi 

pilihan politik masyarakat Desa Majalengka dalam Pemilukada di Kabupaten 

Banjarnegara tahun 2017. 

 Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan 

pendekatan deskriptif analisis.Lokasi penelelitian ini adalah Desa Majalengka, 

Kabupaten Banjarnegara.Pengumpulan data dengan wawancara, obervasi, dan 

dokumentasi, uji keabsahan data menggunakan triangulasi metode. Analisis data 

meliputi: reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan, dan verifikasi data. 

Informan dalam penelitian ini meliputi: warga Desa Majalengka, Kepala Desa 

Majalengka, Ketua PPS Majalengka, dan Pemuda Desa Majalengka. 

 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Bentuk partisipasi masyarakat 

Desa Majalengka dalam pemilukada Kabupaten Banjarnegara meliputi: pemberian 

suara, dan mengikuti kegiatan kampanye kandidat; (2) Faktor-faktor yang 

memengaruhi pilihan politik masyarakat Desa Majalengka adalah: kandidat, citra 

sosial, isu dan kebijakan politik, visi dan misi, serta pendidikan. Selain itu ditemukan 

bahwa kemengan kandidat incumbent tergeser oleh adanya money politic. Warga 
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Desa Majalengka yang semua memilih incumbent akhirnya menjatuhkan pilihan 

kepada kandidat yang memberinya uang. 

 Saran dari penelitian ini adalah (1) Perlu adanya ketegasan sikap aparatur 

desa, dan warga Desa Majalengka dalam menolak money politic. Sikap tegas dapat 

ditunjukan dengan diberhentikannya pemberian subsidi tingkat desa terhadap warga 

yang kedapatan menerima uang atau barang dari kandidat tertentu; (2) Perlu adanya 

himbauan bahwa kegiatan kampanye seharusnya tidak dikuti oleh anak-anak dibawah 

umur. (3) Perlu dibuat peratuan mengenai tempat kampanye kandidat agar tidak 

dilakukan di aula masjid, serta (4) Pihak pemerintahan desa perlu melakukan upaya-

upaya agar warga Desa Majalengka lebih tertarik menjadi panitia PPS, seperti: 

pemberian penghargaan sebagai bukti telah menjadi panitia, misal: plakat, 

cenderamata, dll. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang demokratis di setiap aspek 

kehidupan.Pelaksanaan demokratis tersebut ditunjukkan dengan adanya 

pemilu.Pembicaraan mengenai pemilu erat kaitanya dengan partai 

politik.Perkembangan partai politik menyangkut tentang kebebasan berserikat 

dan berkumpul.Kebebasan untuk berserikat dan berkumpul, termasuk 

kebebasan untuk membentuk dan menjadi anggota partai politik (parpol) 

merupakan salah satu hak asasi manusia yang diakui dan dilindungi oleh 

negara. 

Lahirnya pemilihan Kepala Daerah secara langsung menjadi satu 

langkah maju dalam proses demokrasi di Indonesia. Melalui pemilihan Kepala 

Daerah, rakyat memiliki peluang besar untuk mengikuti pemilu dengan 

syarat-syarat tertentu.Rakyat memiliki kedaulatan penuh atas hak politiknya 

untuk memilih pemimpin mereka.Rakyat memiliki semangat pemilihan 

daerah yang lebih besar untuk kemajuan daerahnya nanti, bahkan memberi 

ruang yang lebih luas bagi partisipasi politik masyarakat untuk menentukan 

Kepala Daerah sesuai aspirasi dan kebutuhan di daerah masing-masing. 

UU No 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik menyatakan bahwa partai 

politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok 
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warga negara Indonesia secara suka rela atas dasar kesamaan kehendak dan 

cita-cita untuk mempejuangkan dan membela kepentingan politik anggota, 

masyarakat, bangsa, dan negara serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia tahun 1945. Berbagai karakteristik partai politik telah 

mewarnai perpolitikan di Indonesia.Karakteristik tersebut tentu tidak terlepas 

dari adanya latar belakang partai yang berbeda-beda.Partai memilikii kekuatan 

tersendiri baik secara internal maupun eksternal.Menjelang pemilihan umum, 

partai poltik menggelar sosialisasi yang bertujuan untuk mengenalkan visi dan 

misi, program kerja, keunggulan partai dan lain-lain.Calon wakil rakyat hadir 

dengan visi dan misi, daya karismatik, dan strategi-strategi tertentu untuk 

merebut hati rakyat dalam pemilukada.Rakyat berkedudukan sebagai pemilih 

turut berpartisipasi  dan mempunyai hak memberikan suara dalam Pemilukada 

dengan pertimbangan faktor-faktor tertentu. Rakyat memberikan penilaian 

kepada kandidat yang nantinya berpengaruh dalam hasil pemilukada. 

Beberapa daerah di Indonesia menyelenggarakan pemilukada 

(pemilihan kepala daerah). Pemilukada dilakukan untuk memilih Gubernur 

dan Wakil Gubernur untuk Provinsi, Bupati atau Wakil Bupati untuk 

Kabupaten, dan Wali kota dan Wakil Wali Kota untuk Kota. Implementasi 

demokrasi langsung itu juga terwujud dalam pemilukada secara langsung di 

Kabupaten Banjarnegara.Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten 

Banjarnegara Jawa Tengah dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 2017 mulai 



3 

 

 
 

pukul 08.00 WIB sampai selesai bersamaan dengan pemilihan di beberapa 

kabupaten/kota lainnya yaitu Batang, Brebes, Cilacap, Salatiga,  Jepara, serta 

Kabupaten Pati. Terdapat tiga pasangan calon yang ikut serta dalam 

pemilukada Kabupaten Banjarnegara.Ketiga calon tentu hadir dengan 

serangkaian visi dan misi, program kerja unggulan, daya karisma, serta 

kecakapan lainnya yang dimiliki oleh masing-masing kandidat. Pasangan 

calon nomor urut 1: Hadi Supeno-Heni diusung oleh partai PKS, PKB, 

Gerindra, dan Nasdem, pasangan calon  nomor urut 2: Wahyu Kristianto-

Saeful Muzad diusung oleh partai PAN, dan PDI, pasangan calon nomor urut 

3: Budi Sarwono-Syamsudin diusung oleh partai Golkar, PPP, dan Demokrat. 

Desa Majalengka merupakan salah satu desa yang berada di 

Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara yang menyalurkan aspirasi 

dalam Pemilukada yang diselenggarakan pada tanggal 15 Februari 

2017.Secara geografis luas wilayahnya adalah 523,870 Ha.Jumlah penduduk 

sebesar 3.703 jiwa. Secara administrasi terdiri atas limaDusun yaitu: Dusun 

Lakapancar, Dusun Karanggandul, Dusun Dogleg, Dusun Wiradrana dan 

Dusun Majalangu. Sebagian besar penduduknya beragama Islam sebanyak 

3.700 jiwa, dan Kristen 3 jiwa.Mata pencaharian penduduk Desa Majalengka 

berjumlah 23 jenis pekerjaan.Tiga besar mata pencaharian yang paling banyak 

adalah petani, karyawan swasta.dan pedagang. Tingkat pendidikan di desa 

Majalengka dapat dikategorikan tidak merata dengan banyaknya anak usia 

produktif yang melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi, namun disisi lain 
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beberapa anak remaja setelah lulus langsung bekerja. Selain itu peneliti 

menemukan hasil observasi lapangan bahwa menjelang pemilukada di Desa 

Majalengka terdapat kecurangan yang dilakukan oleh oknum tertentu. Hal ini 

diperkuat dengan wargayang menerima money politicdari salah satu 

kandidatdi desa tersebut.Keberagaman jenis pekerjaan, tingkat pendidikan 

yang tidak merata dan kecurangan berupa money politic yang terjadi di Desa 

Majalengkatentu akan melahirkan alasan-alasan menarik mengenai pilihannya 

dalam pemilukada menurut sudut pandang pemilih. 

Penelitian ini didukung oleh beberapa penelitian yang 

relevan.Penelitian yang dilakukan oleh Fera Hariani Nasution yang berjudul 

“Perilaku Pemilih pada Pemilihan Gubernur Sumatera Utara secara Langsung 

di Kabupaten Labuhan Batu. Beliau melakukan penelitian di Kabupaten 

Labuhan Batu, Sumatera Utara” tahun 2009  menyimpulkan bahwa 

masyarakat Bakaran Batu sangat sportif dalam pemilihan Kepala Daerah dan 

Wakil Kepala Daerah. Mayoritas warga menggunakan  hak pilihnya dalam 

Pemilukada. Dalam penelitiannya juga disebutkan bahwa faktor figur 

pasangan calon lebih mempengaruhi pemilih dalam Pemilukada dan 

mayoritas warga menyatakan bahwa visi/misi pasangan calon yang menjadi 

pertimbangan mereka dalam memilih. 

Penelitian lain yang relevan adalah penelitian yang dilakukan oleh 

Dwi Ari Kurniasih, dalam penelitiannya yang berjudul “Partisipasi 

Masyarakat dalam Pilpres” tahun 2009  menyimpulkan bahwa partisipasi 
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Politik Desa Nongkosawit dapat dikatakan baik. Tingkat partisipasi 

masyarakat mencapai 80% lebih.Masyarakat Nongkosawit memilih 

diantaranya bedasarkan hal-hal yang benar-benar ingin mendapat pemimpin 

yang dikehendaki.Kedua penelitian tersebut menandakan bahwa penelitian 

dengan topik ini mendapat dukungan empiris untuk dilakukan. 

Penggunaan hak suara sangat diperlukan dalam kehidupan demokratis  

salah satunya diwujudkan melalui pemilukada, khususnya di Desa 

Majalengka.  Warga diharapkan memilih sesuai dengan hati nurani yang 

nantinya berdampak pada kemajuan kehidupan politik di Kabupaten 

Banjarnegara.Partisipasi yang ditunjukan warga dengan memberikan suara 

pada pemilukada diharapkan memberi dampak nyata berupa terwujudnya 

kemajuan berbagai bidang sesuai visi dan misi pasangan calon. Namun 

kenyataan dilapangan warga Desa Majalengka dalam melakukan partisipasi 

politikdihadapkan dengan berbagai pertimbangan dan faktor oleh tingkat 

pekerjaan yang heterogen, pendidikan yang tidak merata, pengaruh internal 

dan eksternal, serta kecintaan warga Desa Majalengka terhadap calon 

incumbent yang memengaruhi.  

Bertolak dari uraian-uraian yang telah dijelaskan tersebut, menarik 

untuk diteliti dalam bentuk tulisan ilmiah skripsi dengan judul “Partisipasi 

Politik Masyarakat Desa Majalengka dalam Pemilihan Kepala Daerah 

Kabupaten Banjarnegara tahun 2017”. 
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B. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang yang telah diungkapkan di atas, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana bentuk partisipasi masyarakat Desa Majalengka dalam 

pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Banjarnegara tahun 2017? 

2. Faktor-faktor apakah yang memengaruhi pilihan politik masyarakat 

Desa Majalengka dalam Pemilukada di Kabupaten Banjarnegara tahun 

2017? 

C. TUJUAN PENELITIAN 

     Berdasarkan pada judul serta rumusan masalah di atas, maka tujuan 

dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui bentuk partisipasi masyarakat Desa Majalengka 

dalam pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Banjarnegara tahun 

2017. 

2. Untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi pilihan politik 

masyarakat Desa Majalengka dalam Pemilukada di Kabupaten 

Banjarnegara tahun 2017. 

D. MANFAAT 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai 

berikut: 
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a. Manfaat Teoretis 

Penelitian ini diharapkan dapat mengaplikasikan dan 

mengembangkan teori bentuk partisipasi politik oleh Almond (dalam 

Handoyo, 2010: 233) sudah ada dapat dijadikan pemahaman untuk 

penelitian selanjutnya. 

b. Manfaat Praktis 

1). Bagi Pemerintah: 

Memberikan informasi terkait Pemilukada di desa 

Majalengka Kabupaten Banjarnegara, sehingga terpantau dengan 

baik dan pemerintah dapat mengetahui sejauh pelaksanaan 

demokratis ditempat tersebut. 

  2). Bagi Mahasiswa 

Menambah pengetahuan serta kemampuan menganalisis 

bentuk partisipasi dan faktor-faktor yang memengaruhipilihan 

politik masyarakat dalam Pemilukada. 

  3). Bagi Masyarakat 

Memberikan informasi terkait hal-hal baru mengenai realitas 

sosial kepada masyarakat luas, sehingga masyarakat dapat 

mengambil hal-hal positif terkait bentuk partisipasi dan faktor-

faktor yang menjadi pertimbangan untuk memilih kandidat 

Pemilukada. 
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E. BATASAN ISTILAH 

Ruang lingkup permasalahan dapat dipertegas agar penelitian lebih 

terarah, maka istilah-istilah dalam penelitian ini perlu diberi batasan. 

a. Pilkada 

Pemilihan kepala daerah merupakan pemilihan Gubernur, Bupati 

dan Walikota adalah pemilihan untuk memilih Bupati, Gubernur, Bupati, 

dan Walikota secara demokratis dalam pemilihan dalam Negara Kesatuan 

Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (UU No 15 Tahun 2011) 

b. Desa 

Desamerupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas 

wilayah yang berwenang mengatur urusan pemerintahan, kepentingan 

masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan 

atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan 

Negara Kesatuan Republik Indonesia. (UU No 23 Tahun 2014) 

c. Partisipasi Politik 

     Partisipasi politik merupakan kegiatan seseorang atau kelompok 

orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, yakni dengan 

cara memilih pemimpin negara dan secara langsung atau tidak langsung 

memengaruhi kebijakan pemerintah. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. DESKRIPSI TEORETIS 

1. Partisipasi Politik 

     Budiarjo (dalam Gatara dkk, 2011:91) partisipasi politik adalah 

kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif 

dalam kehidupan politik, yakni dengan cara memilih pemimpin negara 

dan secara langsung atau tidak langsung memengaruhi kebijakan 

pemerintah. 

     Budiarjo (2008:268) negara-negara demokrasi konsep partai politik 

bertolak dari paham bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat, yang 

dilaksanakan melalui kegiatan bersama untuk mendapat tujuan-tujuan 

serta masa depan masyarakat itu dan untuk menentukan orang-orang yang 

akan memegang tampuk pimpinansecara otomatis setiap warga negara 

yang sadar akan hak berpolitik, pasti akan menuntut untuk diberikan hak 

suara. Kesadaran politik yang dimiliki masing-masing individu pada 

akhirnya akan menghasilkan partisipasi politik sesuai kehendak diri.  

Menurut Adam (dalam Miaz, 2012:20) partisipasi politik secara 

harfiah berarti keikutsertaan dalam konteks politik. Hal ini mengacu pada 

keikutsertaan warga dalam berbagai proses politik. Keterlibatan warga 

dalam segala penilaian keputusan, termasuk juga peluang untuk ikut serta 
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dalam pelaksanaan keputusan.Partisipasi dimaknai sebagai pengambilan 

bagian atau pengikutsertaan.Partisipasi sangat penting bagi pembangunan 

diri dan kemandirian warga negara.Melalui partisipasi individu menjadi 

warga publik dan mampu membedakan persoalan pribadi dengan 

persoalan masyarakat. Tanpa partisipasi nyaris semua orang akan ditelan 

oleh kepentingan pribadi dan pemuasan kebutuhan orang yang berkuasa. 

Menurut Jalbi (dalam Handoyo, 2008:206) partisipasi politik sebagai 

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. Partisipasi politik tersebut dapat dilakukan melalui 

kegiatan-kegiatan politik secara langsung.Partisipasi politik tersebut dapat 

dilakukan melalui kegiatan-kegiatan politik secara langsung.Misalnya 

pencalonan diri dalam pemilihan umum, diskusi masalah umum, dan ikut 

dalam kampanye politik. 

Putra (2012:46) menyebutkan “bentuk partisipasi politik sangat 

beragam, mulai yang dilakukan secara terorganisir (kesadaran 

membangun sebuah negara), spontan, individual, kolektif, tersusun rapi, 

sporadic, secara damai, mengguanak kekerasan, legal, dan tidak legal 

hingga partisipasi yang tidak efektif. Dari pandangan tersebut jelas 

tergambar bahwa partisipasi politik adalah segala bentuk ekspresi 
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masyarakat yang ditujukan untuk mengubah atau mempertahankan sebuah 

kebijakan pemerintah dengan cara apapun”.  

Rush (2000:129) menyimpulkan “suatu bentuk partisipasi politk yang  

bentuk diskusi politik informasi oleh individu-individu dalam keluarga 

mereka masing-masing, di tempat-tempat bekerja atau diantara sahabat-

sahabat. Kegiatan pemberian suara dapat dianggap sebagai bentuk 

partisipasi politik aktif yang paling kecil, karena hal itu menuntut suatu 

keterlibatan minimal yang akan berhenti jika pemberian suara telah 

terlaksana. Lagi pula tanpa melihat pembatasan-pembatasan lainnya 

pemberian suara itu tidak boleh dibatasi oleh seringnya pemilihan”. 

Myron Weiner (dalam Handoyo, 2008:207) mengartikan partisipasi 

politik sebagai kegiatan sukarela yang bertujuan memberikan pengaruh 

agar memilih strategi umum atau memilih pemimpin-pemimpin politik 

tingkat regional maupun nasional. 

2. Bentuk Partisipasi Politik 

Menurut Almond (dalam Eko Handoyo: 2010:233) bentuk partisipasi 

politik konvensional terdiri atas: pemberian suara, diskusi politik, kegiatan 

kampanye, membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan, 

komunikasi individual dengan pejabat politik dan administratif. 

3. Teori Partisipasi Politik 

     Faulks (dalam Handoyo, 2008:234) menyebutkan tiga teori 

partisipasi politik, yaitu sebagai berikut: 
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a. Teori Elitisme Demokrasi 

      Mengemukakan bahwa pemimpin yang berwawasan, yang 

mendapat persetujuan melalui partisipasi minimal masa, 

merupakan cara terbaik untuk memelihara ketertiban. Pembuat 

kebijakan diserahkan kepada mereka. Slump (dalam Handoyo 

2008:235) mengatakan bahwa masa itu bodoh dan apatis, sehingga 

partisipasi mereka justru akan merusak. 

b. Teori Pilihan Rasional 

     Teori ini berkeyakinan bahwa individu yang rasional dan 

mementingkan kepentingan sendiri, tidak akan bertindak untuk 

kepentingan umum atau kelompok. Para individu rasional 

memutuskan akan berpartisipasi atau tidak, akan mengajukan 

pertanyaan,“apa yang akan saya peroleh jika saya tidak 

melakukannya”. 

c. Teori Partisipasi Demokrasi 

Berbeda dengan kedua teori di atas, teori partisipasi 

demokrasi memandang keterlibatan politik bersifat developmental, 

artinya partisipasi lebih sekedar metode pemerintahan, tapi Ia 

memiliki tujuan yang lebih luas, yaitu menyatukan masyarakat 

sipil dan  mengedukasikan warga negara tentang seni 

pemerintahan. 

4. Pengertian Kesadaran Politik 
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Menurut Surbakti (dalam Fatwa, 2016:4) kesadaran politik sebagai 

hak dan kewajiban warga negara.Hal ini menyangkut pengetahuan 

seseorang tentang lingkungan masyarakat dan politik dan menyangkut 

minat dan perhatian seseorang terhadap lingkungan masyarakat dan politik 

tempat dia hidup. 

Kesadaran politik merupakan “kesadaran warga negara baik individu 

maupun kelompok untuk turut serta mengikuti kegiatan-kegiatan politik” 

(Milbiath dalam Fatwa, 2016:4). 

     Berdasarkan beberapa teori diatas dapat didefinisikan bahwa 

kesadaran politik merupakan kondisi dimana seseorang mengerti tentang 

pengetahuan politik, sadar posisi sebagai warga negara, mengerti peran 

politik dalam masyarakat, mengambil keputusan, menentukan pendirian 

yang mendorongnya menuju ke arah tindakan politik yang merubah atau 

mengembangkannya. 

5. Pendidikan Politik 

Pendidikan politik disebut juga sebagai “political forming atau 

polithisce bildung.Disebut forming karena terngandung intensi untuk 

membentuk insan politik yang menyadari status atau kedudukan 

politiknya di tengah masyarakat.Disebut bildung(pembentukan atau 

pendidikan diri sendiri) karena istilah tersebut menyangkut aktivitas 

membentuk diri sendiri dengan kesadaran penuh dan tanggung jawab 

sendiri untuk menjadi insan politik” (Kartono, 2009:67). 



14 

 

 
 

     Kartono (2009:68) menyimpukan bahwa pendidikan politik 

diadakan untuk mempersiapkan: 

a. Kader-kader politik yang mampu berfungsi baik ditengah 

perjuangan politik 

b. Untuk mendapat penyelesaian politik yang bisa memuaskan semua 

pihak, sesuai dengan konsep-konsep politik yang telah ditetakan. 

“Pendidikan politik mengutamakan bagaimana caranya ide-ide 

kepentingan dan kebutuhan-kebutuhan rakyat bisa terealisir dengan jalan 

politik, yaitu dengan membangun kekuatan, aksi-aksi bersama, dan 

persekutuan aktif untuk mempengaruhi kebijakan atau beleid 

pemerintah.Dengan demikian pendidikan politik itu harus dapat 

membangkitkan kesadaran rakyat yang lebih besar mengenai 

permasalahan-permasalah politik yang sangat mengganjal, menyebalkan, 

dan belum terpecahkan.Kepentingan-kepentingan yang saling 

bertentangan, dan situasi-situasi konflik potensial sosial yang 

menimbulkan konteks perlawanan di tengah masyarakat.Pendidikan 

politik bukan adaptasi (penyesuaian) terhadap status quo.akan tetapi 

mampu memperbesar perbedaan atau ketidaktergantungan pribadi untuk 

menciptakan gerakan-gerakan kontra penuh humanisasi serta menuju 

proses demokratisasi dari kehidupan bersama yang lebih maju” (Kartono, 

2009:75-76). 
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Kartono (2009:81) menyimpulkan bahwa pendidikan politik 

meliputi langkah-langkah sebagai berikut: 

a. Pendidikan politik berupaya belajar dan latihan 

mensistematiskan aktivitas sosial dan membangun kebijakan-

kebijakan terhadap sesame manusia di suatu wilayah negara, 

yaitu: pengembangan sportivitas, bertingkah laku baik, jujur, 

solider dan toleran terhadap bangsa sendiri, bersikap kooperatif 

dan praktis, dan mampu berekja sama dengan kelompok. 

b. Pendidikan politik identik dengan pembentukan hati nurani 

politik yang didalamnya secara implicit mencakup rasa 

tanggung jawab etis terhadap sesama warga negara. Rakyat 

diharap bisa menjadi kreatif,  kritis, mandiri otonom, mantap 

dan partisipatif bila kepadanya diberikan kesempatan untuk 

berperilaku demokratis. 

c. Pendidikan politik menumbuhkan skeptisismepolitik dan 

kearifan wawasan politik melalui peristiwa-peristiwa politik 

dengan segala jaringan-jaringannya. 

d. Pendidikan politik mendorong orang untuk melakukan 

perbaikan dan peningkatan terhadap jaringan-jaringan politik 

dan pemerintahan. 

Pendidikan politik dapat diperoleh melalui berbagai sarana. 

Pertama sarana keluarga, seperti sikap keluarga yang demokratis atau 
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mempertimbangka anggota keluarga lain dalam memutuskan pendapat. 

Selain itu pendidikan politik dalam keluarga dapat berupa kesepakatan 

antar anggota keluarga untuk menolak money politic.Kedua pendidikan 

politik di sekolah, dapat dilihat dari siswa memilih ketua OSIS, guru 

melakukan sosialisasi kepada siswa bahwa sekolah merupakan pihal yang 

netral dalam politik. Selain itu masih terdapat sarana lain seperti: 

pendidikan politik oleh masyarakat, pendidikan politik oleh partai politik, 

dan lain-lain. 

6. Pemilihan Kepala Daerah  

Pemilihan kepala daerah merupakan pemilihan Gubernur, Bupati 

dan Walikota adalah pemilihan untuk memilih Bupati, Gubernur, Bupati, 

dan Walikota secara demokratis dalam pemilihan dalam Negara Kesatuan 

Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (UU No 15 Tahun 2011) 

 Sholihin (2009:43) menyebutkan “bila dilihat dari perspektif 

praktis, bahwa tujuan pelaksanaan pemilukada langsung agar dapat 

memilih langsung pimpinan pemerintahan lokal baik Gubernur dan Wakil 

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota yang 

sesuai dengan kehendak rakyat. Rekruitmen politik lewat penyeleksian 

rakyat terhadap kandidat yang merupakan figur yang akan dicalonkan 

menjadi pemimpin mereka baik merupakan pemimpin yang memegang 
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jababatan publik maupun politis. Proses rekruitmennya secara demokrasi 

partisatori perlu mendapatkan perhatian. Tahapan-tahapan pilkada 

langsung sesuai dengan peraturan perundang-undangan  harus dapat 

dilaksanakan dengan sebaik-baiknya”. 

     Cipto (2000:113) menarik kesimpulan sebagai berikut: posisi 

terhadap pemerintah Orde Baru dianggap sebagai perlawanan terhadap 

negara sehingga pemerintah sangat mudah menjebloskan ke penjara 

orang-orang yang menyuarakan pendapat maupun ketidakpuasan terhadap 

perilaku buruk aparat pemerintah. Dalam konteks psikologi masa itulah 

pemilihan berlangsung selama beberapa kali.Pemilihan dapat dipahami 

sebagai sistem pemberian ganjaran (reward) atau hukuman (sanctions). 

Masyarakat pemilih akan menentukan secara terbuka atau demokratis. 

7. Pengertian Perilaku Politik 

Nasution (2008:23) menyebutkan “perilaku politik dapat 

dirumuskan sebagai kegiatan yang berkenaan dengan proses pembuatan 

dan pelaksanaan keputusan politik. Interaksi antara pemerintah dan 

masyarakat antara lembaga pemerintah, dan dan penegakan keputusan 

politik pada dasarnya merupakan perilaku politik.Dalam pelaksanaan 

pemilu di daerah, perilaku politik dapat berupa perilaku masyarakat 

dalam menentukan sikapdan pilihan dalam pelaksanaan pemilu atau 

pilkada”. Perilaku politik ada dua, yaitu: 

a. Perilaku politik lembaga lembaga dan para pejabat pemerintah 



18 

 

 
 

b. Perilaku politik warga negara biasa (baik individu maupun 

kelompok) 

Pertama, bertanggung jawab membuat, melaksanakan, dan 

menegakkan keputusan politik, sedangkan yang kedua berhak 

mempengaruhi pihak yang pertama dalam melaksanakan 

fungsinya kerana apa yang dilakukan oleh pihak pertama 

menyangkut kehidupan pihak kedua. Kegiatan politik yang 

dilakukan oleh warga negara biasa individu maupun kelompok 

disebut partisipasi politik. 

       Putra (2012:45) menyebutkan bahwa perilaku implementasi dari 

kegiatan perilaku politik dapat berupa hal-hal berikut: 

a. Terlibat aktif dalam pemilihan untuk memiliki wakil rakyat  atau 

pemimpin, minimal sebagai pemilih; 

b. Mengikuti dan berhak menjadi insane politik yang mengikuti 

suatu partai politik yang mengikuti suatu partai politik atau 

parpol, mengikuti ormas atau organisasi masyarakat; 

c. Berperan serta dalam proses politik, semisal melakukan kritisi 

terhadap politikus yang berotoritas; 

d. Berhak untuk menjadi pimpinan politik; 

e. Berkewajiban untuk melakukan hak dan kewajibannya sebagai 

insan politik guna melakukan perilaku politik yang telah disusun 
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secara baik oleh undang-undang dasar dan perundang-undangan 

hukum yang berlaku. 

Nursal (dalam Puspitasari, 2012: 39-40) menambahkan faktor 

lain yang memengaruhi perilaku politik yaitu dengan adanya 

pendekatan marketing: 

a. Isu dan Kebijakan Politik 

Komponen isu dan kebijkan politik mempresentasikan kebijakan 

atau program yang diperjuangkan dan dijanjikan oleh partai atau 

kandidat politik jika kelak menang 

b. Citra sosial 

Pikiran pemilih mengenai berada di dalam kelompok mana atau 

tergolong sebagai apa seorang kandidat politik 

c. Perasaan emosional 

Dimensi yang terpancar dari sebuah kontenstan yang ditunjukan 

oleh policy politik yang ditawarkan 

d. Citra kandidat 

Mengacu pada sifat-sifat pribadi yang penting yang dianggap 

sebagai karakter kandidat 

e. Peristiwa mutakhir 

Mengacu pada himpunan peristiwa, isu, dan kebijakan, menjelang 

dan selama kampanye. 

f. Peristiwa Personal 
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Mengacu pada kehidupan pribadi dan peristiwa yang pernah 

dialami secara pribadi oleh seorang kandidat 

g. Faktor-faktor epistemik 

Isu-isu pilihan spesifik yang dapat memicu keinginan para pemilih 

mengenai hal-hal baru. 

B. KERANGKA BERPIKIR 

Partisipasi politik masyarakat Desa Majalengka dalam pemilihan 

Kepala Daerahtelah dipecahkan  melalui  penelitian dengan menggunakan 

teori bentuk partisipasi konvensional (pemberian suara, kampanye, diskusi 

politik, bergabung dalam kelompok kepentingan, dan komunikasi individual 

dengan pejabat politik). Teori selanjutnya teori faktor yang memengaruhi 

pilihan politik masyarakat Desa Majalengka dikemukakan oleh Nursal yaitu: 

citra sosial, perasaan emosional, citra kandidat, peristiwa mutakhir, peristiwa 

personal, dan faktor-faktor epistemik 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      Gambar 1.Bagan kerangka berpikir

Permasalahan Umum: 
� Jenis pekerjaan yang heterogen 

� Tingkat pendidikan yang tidak merata 

� Kecurangan oleh oknum tertentu yang 

berpa money politic 

Kecenderungan partisipasi politik Masyarakat Desa 
Majalengka dalam Pemilihan Kepala Daerah 

Kabupaten Banjarnegara 

Nursal (dalam Puspitasari) 
� Isu dan kebijakan publik 

� Citra sosial 

� Perasaan emosional 

� Citra kandidat 

� Peristiwa mutakhir 

� Peristiwa personal 

� Faktor-faktor epistemik 

Almond (dalam Handoyo, 2010) 
� Pemberian suara (voting) 

� Diskusi Politik 

� Kegiatan kampanye 

� Membentuk dan bergabung dalam 

kelompok kepentingan 

� Komunikasi individual dengan 

pejabat politik dan administratif 

Bentuk Partisipasi 
Masyarakakat 

Desa Majalengka 

Faktor-faktor yang  
memengaruhipilihan 

politik Desa Malengka 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian tentang Pilihan Politik Masyarakat Desa 

Majalengka dalam Pemilukada Tahun 2017 dapat disimpulkan sebagai 

berikut: 

Bentuk partisipasi yang dilakukan oleh warga Desa Majalengka dalam 

Pemilukada Kabupaten Banjarnegara adalah: pemberian suara, dan 

mengikuti kegiatan kampanye kandidat. Pemberian suara dilakukan 

dengan cara menggunakan hak pilih. Warga Desa Majalengka sudah 

mempunyai kesadaran politik, dibuktikan dengan sejumlah warga yang 

menolak money politic menjelang pemilukada. Selain itu  warga 

mengikuti kampanye yang dilakukan oleh kandidat dan sebagian berhasil 

menangkap isi kampanye. Faktor-faktor yang memengaruhi pilihan politik 

masyarakat Desa Majalengka terdiri atas: kandidat, citra sosial, visi dan 

misi, isu dan kebijakan politik, dan pendidikan.  

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian tentang Partisipasi Politik Masyarakat 

Desa Majalengka dalam Pemilukada Tahun 2017 maka saran yang dapat 

diberikan sebagai berikut: 
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(1) Perlu adanya ketegasan sikap aparatur desa, dan warga Desa Majalengka 

dalam menolak money politic. Sikap tegas dapat ditunjukan dengan 

diberhentikannya pemberian subsidi tingkat desa terhadap warga yang 

kedapatan menerima uang atau barang dari kandidat tertentu, 

(2) Perlu adanya himbauan bahwa kegiatan kampanye seharusnya tidak 

dikuti oleh anak-anak dibawah umur, 

(3) Perlu dibuat peratuan mengenai tempat kampanye kandidat agar tidak 

dilakukan di aula masjid,  

(4) Pihak pemerintahan desa perlu melakukan upaya-upaya agar warga Desa 

Majalengka lebih tertarik menjadi panitia PPS, seperti: pemberian 

penghargaan sebagai bukti telah menjadi panitia, misal: plakat, 

cenderamata, dll. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



69 

 

 
 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Buku 

Budiarjo, Miriam. 2008. Dasar-dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama  

Cipto, Bambang. 2000. Partai, Kekuasaan, dan Militerisme. Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar Offside 

Gatara, Said dan Dzulkiah. 2011. Sosiologi Politik. Bandung: CV Pustaka Setia 

Handoyo, Eko.Martien, dan Aris.2010. Etika Politik dan Pembangunan.  Semarang: 

Widya Karya 

Handoyo, Eko. 2008. Sosiologi Politik. Semarang: Universitas Negeri Semarang 

Press 

Heryanto, dan Rumaru. 2013. Komunikasi Politik. Bogor: Ghalia Indonesia 

Karono, Kartini. 2009. Pendidikan Politik. Bandung: Mandar Maju 

Miaz, Yazelma. 2012. Patisipasi Politik, Pola Perilaku Pemilih Pemilu Masa Orde 
Baru dan Reformasi: UNP Press  

Putra, Dedi Kurniawan Syah. 2012. Media dan Politik. Yogyakarta: Graha Ilmu  

Rush, Michael dan Phillip. 2000. Pengantar Sosiologi Politik. Jakarta: Raja Grafindo 

Persada  

Sanit, Arbi. 2008. Sistem Politik Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo Indonesia 

Sitepu, Anthonius. 2012. Teori-teori Politik. Yogyakarta: Graha Ilmu  

Sugiyono.2012.Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, 
dan R&D). Bandung: Alfabeta 

Skripsi 

Fatwa, Nur Ayuni. 2016. Pengaruh Kesadaran Politik terhadap Partisipasi Politik 

Masyarakat dalam Pemilihan Bupati Tahun 2013 di Desa Sesulu Kabupaten 

Panajam Paser Utara. 

Asih, Dwi Kurnia. 2009. Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pilpres. 



70 

 

 
 

Puspasari, T.S. 2012. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perilaku Pemilih dalam 

Pemilukada Provinsi  Banten tahun 2011 di Kecamatan Karawaci Kota 

Tangerang. Hal. 14. 

Jurnal 

Sugiono, Arif. 2009. Pengaruh Faktor Eksternal terhadap Keputusan Memilih dalam 

Pemilu Presiden dan Wakil Presiden RI 2004 Putaran Pertama dari Perspektif 

Political Marketing. Vol 3 No 6 Januari-Juni 

___________. 2009. Jurnal Poelitik. Vol 5 No 1 Tahun 2009 

 

Undang-Undang/Peraturan-peraturan 

UU No 2 Tahun 2011 

UU No 23 Tahun 2014 

UU No 15 Tahun 2015 

Internet 

http://www.eprints.undip.ac.id(24 Jan. 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 


