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SARI 
Syofii, Muhammad. 2017. Perilaku Politik Petani Gurem dalam Pilkada 
Kabupaten Grobogan Tahun 2015 di Desa Lebengjumuk. Jurusan Politik dan 

Kewarganegaraan FIS UNNES. Pembimbing I Dr. Eko Handoyo, M.Si. 

Pembimbing II Andi Suhardiyanto, S.Pd., M. Si. 150 halaman.

Kata Kunci: Perilaku politik, Petani, Pilkada 

Pemilihan kepala daerah merupakan salah satu bentuk pelaksanaan 

demokrasi dari lini daerah dalam era otonomi daerah. Dalam Pilkada pemilih 

mempunyai peranan penting, karena ditangan merekalah akan terpilih pemimpin 

selama satu periode mendatang. Petani merupakan kelompok masyarakat yang 

memiliki jumlah banyak termasuk di Kabupaten Grobogan yang juga 

penduduknya di dominasi oleh petani terutama petani gurem. Petani gurem 

merupakan penduduk sekaligus pemilih dalam Pilkada yang memiliki latar 

belakang pendidikan kurang, lingkup pergaulan sempit dan juga kebanyakan 

tinggal didaerah pedesaan yang jauh dari pusat perkotaan, sehingga 

melatarbelakangi pula minimnya informasi yang masuk. Desa Lebengjumuk 

merupakan salah satu desa di Grobogan dengan mayoritas penduduk sebagai 

petani gurem yang juga turut dalam Pilkada serentak tahun 2015. Namun perlu di 

catat, meskipun berlatar belakang petani namun memiliki angka partisipasi politik 

lebih tinggi diatas rata-rata partisipasi politik kabupaten yaitu sebesar 71,03%. 

Sehingga menimbulkan tanya bagaimana dinamika perilaku politik mereka, 

dengan berlatar belakang pekerjaan sebagai petani namun memiliki angka 

partisipais politik tinggi. 

Permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini ialah: (1) bagaimana 

perilaku politik petani gurem dalam menggunakan hak pilih pada Pilkada 

Kabupaten Grobogan tahun 2015 di Desa Lebengjumuk, (2) apakah faktor yang 

memengaruhi petani gurem dalam dalam menentukan pilihan kepala daerah dalam 

Pilkada Kabupaten Grobogan tahun 2015 di Desa Lebengjumuk. Tujuan dari 

penelitian ini ialah untuk menganalisis bagaimana perilaku politik petani gurem 

dalam menggunakan hak pilih pada Pilkada Kabupaten Grobogan tahun 2015 dan 

untuk menganalisis faktor yang memengaruhi perilaku politik petani gurem dalam 

menentukan pilihan kepala daerah dala Pilkada Kabupaten Grobogan tahun 2015 

di Desa Lebengjumuk.  

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan teknik 

analisis deskriptif kualitatif. Data yang digunakan ialah data primer dan data 

sekuder, dengan perolehan data menggunakan teknik wawancara dan 

dokumentasi. 

Hasil dari penelitian ini menggambarkan bahwasannya perilaku politik 

petani gurem dalam menggunakan hak pilih (1) kekuatan perilaku politik petani 

gurem di Desa Lebengjumuk terdapat dalam proses sosialisasi yang terjadi antar 

petani dan dengan pemerintah dalam kehidupan sehari-hari. Sosialisasi antar 

petani yang bersifat homogen tidak mendukung bertambahnya informasi lain 

terhadap kandidat, dan hubungan dengan pemerintah desa yang komunikasinya 

bersifat searah juga memengaruhi ideologis mereka untuk nurut terhadap 
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pemerintah dalam menggunakan hak pilih. (2) faktor lingkungan sosial politik 

tidak langsung berupa sistem politik yang menempatkan sistem kepemimpinan 

tradisional, sistem ekonomi yang menempatkan petani sebagai pihak yang 

membutuhkan sehingga menerima imbalan untuk memberikan suara, dan juga 

sistem sosial petani gurem yang minim informasi, dan bersifat menurut dan 

didukung faktor lingkungan sosial politik langsung dari petani yaitu kepribadian, 

keadaan keluarga, dan kelompok pergaulan dari petanai mampu untuk 

memengaruhi perilaku politik mereka dalam memilih pemimpin. 

Saran yang dapat disampaikan sampaikan penulis ialah sebagai berikut: 

(1) berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka saran yang dapat 

direkomendasikan supaya partai politik dan kandidat melakukan kampanye dan 

pendidikan politik secara langsung dengan menjangkau desa terpencil, dan juga 

kader partai politik di desa lebih memasarkan program kerja yang ditawarkan oleh 

partainya atau kandidatnya daripada hanya memberikan imbalan, sehingga 

pemilih petani gurem mengetahui dan memilih berdasar visi, misi, program kerja 

dan track record kandidat. (2) Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan saran 

yang dapat diberikan kepada pemilih petani gurem dalam Pemilu hendaknya juga 

memperhatikan dari visi, misi, dan program kerja serta track record terhadap 

kandidat yang akan dipilih, dan jangan hanya mengandalkan imablan semata, 

supaya calon terpilih merasa bertanggungjawab untuk merealisasikan program 

kerjanya
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut sistem 

desentralisasi. Sistem ini menerapkan pemerintahan tidak terpusat, melainkan 

tersebar ke masing-masing daerah, sehingga setiap daerah berhak mengatur dan 

mengurus urusan pemerintahannya sendiri, kecuali urusan vital yang memang 

menjadi urusan pemerintah pusat berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. 

Penerapan sistem ini termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18 

ayat (1) yang menyatakan “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas 

daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, 

yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan 

daerah, yang diatur dengan undang-undang”. Oleh karena itu, pemerintah 

daerah sekarang berhak untuk mengatur urusan politik, ekonomi, maupun 

administrasi di daerahnya sendiri, termasuk pelaksanaan Pilkada dalam 

menentukan kepala daerah.  

Perspektif politik memandang desentralisasi ditempatkan dalam 

konteks relasi antara pemerintah pusat dan daerah dan penguatan demokrasi di 

daerah (Marijan, 2010:139). Terkait hal tesebut secara sederhana demokrasi 

dapat kita maknai sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk 

rakyat yang termanifestasikan dalam bentuk Pemilu dan atau Pilkada. Dengan 

demikian sebagai wujud penerapan dan penguatan demokrasi dalam lokus 
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politik di daerah, muncullah pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara 

langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Hal tersebut senada dengan 

amanah Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18 ayat (4) yang berbunyi 

“Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah 

daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis”. Pelaksanaan 

Pemilu di daerah memiliki sisi positif dapat menggambarkan bagaimana 

keadaan politik masyarakat dalam bentuk perilaku politik, partisipasi politik 

dan perilaku pemilih. 

Pilkada di daerah merupakan arena penguatan demokrasi dan belajar 

demokrasi dari lini yang paling kecil serta aktualisasi partisipasi politik, karena 

salah satu parameter partisipasi politik masyarakat yaitu keikutsertaannya 

dalam Pilkada. Melalui pelaksanaan Pilkada pemerintah dapat mengetahui 

sejauh mana masyarakat di daerah tertarik terhadap kehidupan politik. 

Pernyataan tersebut didukung Herbert McClosky (dalam Damsar, 2011:180) 

dalam memberi batasan partisipasi politik sebagai kegiatan-kegiatan sukarela 

dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses 

pemilihan penguasa dan secara langsung atau tidak langsung dalam proses 

pembentukan kebijakan umum. Tidak hanya berhenti sampai angka partisipasi 

politik masyarakat, dibalik tinggi atau rendahnya partisipasi politik, perlu 

dikaji  mengapa masyarakat aktif atau pasif dalam menyuarakan partisipasi 

politik mereka. Apakah memang atas kemauan dan pengetahuan sendiri atau 

dimobilisasi, terutama bagi kalangan masyarakat dengan tingkat pengetahuan 

politik yang rendah serta serba kurangnya informasi, sehingga perlu dilihat 
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kualitas partisipasi politik masyarakat dalam memberikan suara terhadap 

kandidat kepala daerah dalam bentuk perilaku politik. Hal itu perlu diketahui 

mengingat setidaknya terdapat empat alasan seseorang berpartisipasi politik 

menurut Max Weber (dalam Damsar, 2011:193) yaitu alasan rasional, 

emosional afekif, tradisional, dan rasional instrumental. 

Partisipasi politik seseorang dalam pandangan Milbrath (dalam Althoff 

& Rush, 1990: 167) sangat bervariasi yang berkaitan dengan empat faktor 

utama yaitu: 1) sejauh mana seseorang menerima perangsang politik, 2) 

karakteristik pribadi seseorang, 3) karakteristik sosial seseorang, 4) keadaan 

politik atau lingkungan politik dalam mana seseorang dapat menemukan 

dirinya sendiri. Berdasarkan faktor tersebut, posisi seseorang dalam lingkungan 

sosialnya yang berkaitan dengan pekerjaan atau pendidikan sangat berpengaruh 

dalam partisipasi politik dan perilaku politiknya. Konkretnya, petani dengan 

pandangan politik yang kurang, pasti berbeda dengan guru yang cukup 

berpendidikan dalam berperilaku untuk menyalurkan partisipasi politiknya 

dalam Pilkada. Disamping itu, kemampuan finansial juga menjadi tolak 

pengaruh seseorang melakukan partisipasi politik, hal tersebut senada dengan 

penemuan Frank Lindenfeld (dalam Maran, 2011:156), bahwasanya fakor 

utama yang mendorong orang untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik 

adalah kepuasan finansial. Bagi orang yang status ekonominya rendah 

menyebabkan seseorang merasa teralienasi dari kehidupan politik, dan yang 

bersangkutan pun akan menjadi apatis. Berbagai penemuan tersebut ketika 

dilihat dari kacamata seorang petani gurem, yang memiliki stigma miskin dan 
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kurang berpendidikan, apakah juga menjadikan dirinya apatis dalam 

berpartisipasi politik dalam lini yang paling kecil yaitu menggunkan hak 

suaranya dalam Pilkada, ataukah mereka juga turut aktif dalam partisipasi 

politik yang lebih tinggi misalnya mengikuti diskusi politik, rapat umum, atau 

bahkan juga memiliki pandangan jangka panjang dalam menetukan pilihan 

politiknya. 

Salah satu daerah yang turut dalam Pilkada serentak tahun 2015 yaitu 

Kabupaten Grobogan. Bursa calon kepala daerah di Kabupaten Grobogan pada 

Pilkada tahun 2015 hanya dua kandidat kepala daerah dan wakil kepala daerah, 

dengan salah satu kandidat ialah calon incumbent yang dua periode 

sebelumnya yaitu periode 2006-2011 dan 2011-2015 menjadi wakil bupati. 

Selain itu, salah satu kandidat lain pun pernah mengikuti kontestasi Pilkada 

Kabupaten Grobogan pada tahun 2011, namun suara yang diperoleh tidak 

mampu menghantarkannya menjadi Bupati Grobogan.  Berdasarkan kandidat 

tersebut, bagi pemilih hanya ada dua pilihan apakah calon dengan nomor urut 1 

ataukah calon dengan nomor urut 2, sehingga pemilih hanya terfokus pada dua 

kandidat dengan berbagai latar belakangnya untuk memutuskan pilihan 

politiknya dalam menggunakan hak suaranya.  

Dua kandidat kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten 

Grobogan tahun 2015, nomor urut pertama diduduki oleh pasangan Icek 

Baskoro yang diusung oleh Partai Golongan Karya (Golkar) dan Sugeng 

Prasetyo diusung Partai Nasional Demokrat (Nasdem) dan didukung oleh 

Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), sedangkan nomor urut kedua 
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diduduki oleh pasangan Sri Sumarni yang diusung oleh Partai Demokrasi 

Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Edy Maryono dari Partai Kebangkitan 

Bangsa (PKB) dan didukung oleh Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai 

Hati Nurani Rakyat (Hanura). Selain kedua kandidat yang sama-sama 

didukung oleh partai politik yang kuat, dalam komposisi tersebut akan 

ditemukan bahwasannya nomor urut satu mempunyai sepak terjang yang lama 

dan kuat dalam perpolitikan di Kabupaten Grobogan. Icek Baskoro telah 

menjadi anggota DPRD Kabupaten Grobogan selama tiga kali berturut-turut 

semenjak tahun 1997-1999, 1999-2004, 2004-2009 dan menjadi wakil bupati 

selama dua periode semenjak tahun 2006-2011, dan 2011-2015. Sri Sumarni 

memiliki sepak terjang di dunia politik yaitu sebagai anggota DPRD 

Kabupaten Grobogan mulai tahun 2004-2009, 2009-2014, 2014-2019. 

Sehingga ketika mempertanyakan calon mana yang lebih banyak pengalaman 

politik serta tingkat dikenalnya dalam masyarakat kedua calon tidak memiliki 

perbedaan yang jauh. 

Melihat visi misi dari kedua calon tidaklah jauh berbeda. Kedua 

kandidat sama-sama menawarkan program untuk memajukan pendidikan, 

kesehatan, pertanian, dan infrastruktur. Visi dan misi calon kepala daerah tak 

ada polarisasi yang jauh. Visi dan misi yang diusung calon kepala daerah 

sebagai faktor penentu kemenangan bukan hanya dilihat dari program yang 

ditawarkan saja, namun bagaimana cara menawarkan lewat kampanye yang 

akan menjadi kekuatan utama. Proses kampanye yang lazim di kenal sebagai 

marketing politik terdapat salah satu hal pokok  yaitu harga. Harga ekonomi 
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meliputi segala biaya yang dikeluarkan institusi politik selama periode 

kampanye, yang meliputi biaya iklan, publikasi biaya rapat akbar, sampai biaya 

administrasi pengorganisasian tim kampanye (Firmanzah, 2007:208). Terkait 

dengan biaya ekonomi sebagai penunjang kampanye, melihat sumber kekayaan 

kedua calon  sangat berbeda jauh. Tak bisa di pungkiri sirkulasi uang 

merupakan hal yang penting dalam pelaksanaan Pilkada. Kampanye 

merupakan kegiatan yang tak bisa dipungkiri banyak menelan biaya. Entah 

kampanye secara langsung, mapun lewat media seperti banner, media masa, 

dan lain sebagainya, maka dari itu perekonomian dari kedua kandiat tersebut 

juga dapat dijadikan tolak dalam kesuksesan kampanye menuju kemenangan 

Pilkada. Terkait hal tersebut pasangan Sri Sumarni dan Edy Maryono memiliki 

harta kekayaan sebanyak 4.650.562.617 dengan rincian harta milik Sri Sumarni 

sejumlah 3.577.108.674 dan Edy Maryono sejumlah 1.073.453.943, sedangkan 

pasnagan Icek Baskoro dan Sugeng Prasetyo sebesar 8.653.442.050, dengan 

rincian harta Icek Baskoro sejumlah 593.712.210 dan harta Segeng Prasetyo 

sejumlah 8.653.442.050 (kpud-grobogankab.go.id: 2015). 

Kandidat bupati dan wakil bupati serta gabungan partai politik yang 

mengusungnya tentunya jauh hari mempersiapkan kemenangan untuk calon 

yang diusung dengan cara  kampanye. Dalam kampanye kandidat serta tim 

suksesnya akan melihat masyarakat yang dihadapi itu dengan latar 

belakangnya, mulai dari pendidikan, pekerjaan dan lain sebagainya sehingga 

akan menemukan cara yang terbaik untuk meraup suara melalui kampanye. 

Itulah keunikan dan kecerdikan yang harus dimiliki oleh setiap partai dan 
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kandidat untuk menetukan cara yang tepat sesuai dengan objek sasaran supaya 

terpengaruh. Berkaitan dengan hal tersebut mayoritas masyarakat di Kabupaten 

Grobogan ialah petani dengan tingkat kemakmuran yang rendah karena di 

pengaruhi luas lahan yang minim atau yang disebut dengan petani gurem.  

Petani merupakan entitas yang sangat krusial dan dengan kuantitas 

yang besar di Kabupaten Grobogan. Kabupaten Grobogan didominasi oleh 

petani gurem. Petani gurem adalah petani yang mimiliki lahan pertanian antara 

0,1Ha sampai 0,5 Ha (Sastraatmadja, 2010:14). Jumlah rumah tangga usaha 

tani gurem di Kabupaten Grobogan dengan tanah di bawah 0,5 Ha yaitu 

213.585 dari 264.133 jumlah petaninya (BPS, 2014:50). Dengan demikian 

bahwasannya 80,9 % petani di Kabupaten Grobogan yaitu berlatar belakang 

sebagai petani gurem.  

Hasil penghitungan suara menyatakan perolehan suara Pilkada 

Kabupaten Grobogan tahun 2015 dari 19 kecamatan pasangan Icek Baskoro 

dan Sugeng Prasetyo hanya menang di satu kecamatan yaitu Kecamatan 

Klambu, sedangkan di 18 kecamatan lainya semua suara di menangkan oleh 

pasangan Sri Sumarni dan Edy Maryono. Berdasarkan data dari Komisi 

Pemilihan Umum (KPU), perolehan suara pasangan Icek Baskoro dan Sugeng 

Prasetyo sejumlah 186.401 suara dan pasangan Sri Sumarni dan Edy Maryono 

sejumlah 505.507 suara, sedangkan daftar pemilih tetap berjumlah 1.060.713. 

Dari angka-angka tersebut mendapat hasil bahwasannya angka partisipasi 

politik di Kabupaten Grobogan secara keseluruhan yaitu 66,16%. 
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Desa Lebengjumuk merupakan salah satu desa di Kabupaten Grobogan 

yang terletak di Kecamatan Grobogan dengan posisi daerah di bawah 

pegunungan kapur perbatasan dengan Kabupaten Pati. Penduduk di Desa 

Lebengjumuk mayoritas petani dengan luas lahan sempit, karena struktur tanah 

yang tidak rata, kesuburan tanahnya kurang, dan proporsi tanah sawah di 

banding tanah kering yaitu 1: 9,5. Jarak yang jauh dari pasar, pabrik, maupun 

tempat kerja lain, sulit untuk melakukan aktivitas kerja lain selain bercocok 

tanam. Selain itu keadaan geografis yang jauh dengan pusat kota menjadikan 

masuknya informasi sangat lambat, dan juga pendidikan yang kurang. 

Sehingga keberadaan Desa Lebengjumuk dengan latar belakang masyarakatnya 

pun akan menciptakan bentuk partisipasi politik dan perilaku politik yang unik.     

Perolehan suara dalam Pilkada Kabupaten Grobogan tahun 2015 di 

Desa Lebengjumuk dimenangkan oleh pasangan Sri Sumarni dan Edy 

Maryono dengan memperoleh 972 Suara, sedangkan pasangan Icek baskoro 

dan Sugeng Parsetyo hanya memperoleh 138 suara, sehingga kemenagan 

pasangan Sri Sumarni dan Edy Maryono sebesar 87,57%. Dalam Pilkada 

Kabupaten Grobogan tahun 2015, Desa Lebengjumuk memiliki angka 

partisipasi politik sejumlah 71,03 %. Hasil tersebut berasal dari 3 Tempat 

Pemungutan Suara (TPS) yang ada di desa Lebengjumuk dengan komposisi 

partisipasi politik pria sejumlah  63,28% dan partisipasi politik perempuan 

sejumlah 78, 78%. Perolehan angka tersebut berasal dari jumlah banyaknya 

pemilih perempuan 787 dan laki-laki 787 sehingga pemilih berjumlah 1.574, 

akan tetapi yang menggunakan hak pilihnya hanya 1.118 orang, dengan suara 
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sah 1110 orang (https://pilkada2015.kpu.go.id/grobogankab). Angka 

partisipasi tersebut mengisyaraktkan bahwasannya angka partisipasi politik di 

Desa Lebengjumuk memiliki posisi diatas rata-rata partisipasi politik secara 

umum di Kabupaten Grobogan. Angka-angka tersebut menunjukkan bahwa 

petani tidak selalu rendah dalam partisipasi politik untuk penggunaan hak pilih. 

Lantas bagaimana dengan kajian Huntington dan Nelson (1994:59) yang 

mendeskripsikan bahwa orang miskin dalam tataran masyarakat desa yang 

bermata pencaharian sebagai petani dan buruh tani kurang dalam berpartisipasi 

dalam politik, karena berpartisipasi politik kurang relevan terhadap urusan 

pokok mereka, yang terpenting baginya adalah pekerjaan, pangan dan bantuan 

medis. Angka partisipasi politik yang tinggi, dengan latar belakang petani, 

menimbulkan pertanyaan bagaimana mereka tergerak menggunakan hak 

pilihnya dan jaminan orientasi politik apa yang dimiliki dari petani, sehingga 

mereka menyuarakan hak pilihnya dalam pilkada, lantas bagaimanakah 

perilaku politik mereka dalam Pilkada dalam menggunakan hak pilihnya dan 

menentukan pilihan pemimpin baginya sehingga dapat memengaruhi angka 

partisipasi politik. 

Penelitian terdahulu oleh Yustiningrum dan Ichwanuddin (2015: 134) 

yang terkait dengan perilaku pemilih dan partisipasi politik dengan judul 

“Partisipasi politik dan perilaku memilih pada pemilu 2014”, menemukan hasil 

kajian perilaku pemilih berdasarkan faktor sosiologi, psikologis, dan aktor 

rasional/ekonomi, hal yang harus diperhatikan bahwa; 1) Dalam diri pemilih, 

ketaatan seseorang dalam menjalankan ibadah sesuai agamanya tidak selalu 
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memberikan pengaruh pada pilihan partai politiknya, namun demikian, ketika 

pemilih dihadapkan pada pilihan calon legislatif dalam pemilu, latar belakang 

agama caleg memberi pengaruh terhadap pilihan calegnya, dimana pemilih 

cenderung memilih caleg yang menganut agama yang sama dengan dirinya, 2) 

Adanya janji-janji pemberian bantuan materi memang tidak banyak 

memengaruhi para pemilih dalam menentukan pilihannya. Namun demikian, 

bagi pemilih yang telah berusia lanjut, tinggal di pedesaan, dan berpendidikan 

rendah, maka janji-janji pemberian bantuan materi tersebut merupakan hal 

yang menjadi pertimbangan dalam memberikan suaranya dalam pemilu 

legislatif tersebut, 3) Dalam menentukan pilihan politiknya, para pemilih 

pemula sering terpengaruh oleh pilihan orang-orang di sekitarnya seperti 

keluarga dan teman sekelompoknya. Para pemilih pemula ini khususnya yang 

tinggal di pedesaan, mayoritas mengikuti sikap orang tuanya atau tokoh yang 

dihormati di lingkungannya, 4) Diskusi mengenai politik dalam lingkungan 

terkecil khususnya keluarga turut memengaruhi pilihan dalam pemilu. Media 

massa khususnya televisi memberikan informasi terbanyak mengenai 

perkembangan politik terkini sehingga turut serta memengaruhi pilihan dalam 

pemilu legislatif lalu, 5) rendahnya loyalitas terhadap partai politik serta tidak 

adanya identitas kepartaian pada seseorang, menjadikan mudahnya pemilih 

untuk pindah ke partai lainnya politik, 6) aktor rasional/ekonomi 

memperlihatkan bahwa pemenuhan kebutuhan ekonomi merupakan isu yang 

strategis bagi mayoritas pemilih. Pemenuhan kebutuhan ekonomi ini yang 

kemudian berkembang menjadi kompetisi antar kandidat anggota legislatif, 
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maupun antar partai politik sendiri, untuk membangun kedekatan dengan.

Penelitian lain oleh Suryati (2009:112) dengan fokus partisipasi politik dengan 

objek masyarakat Desa Kebonagung dan Desa Tlogorejo Kecamatan 

Tegowanu Kabupaten Grobogan menemukan hasil diantaranya: 1) Tingkat 

partisipasi politik di kedua desa tersebut ditinjau dari pendidikannya adalah 

lemah, karena terdapat responden yang berpendidikan tinggi dan sedang 

tingkat partisipasi politiknya rendah, dan responden yang  pendidikannya 

rendah partisipasi politiknya tinggi, 2) Hubungan tingkat pendapatan dan 

partisipasi politiknya adalah lemah, karena ada responden pendapatan tinggi 

tetapi partisipasi politiknya rendah, dan responden yangberpendapatan rendah 

partisipasi politiknya tinggi, 3) Perilaku memilih masyarakat Desa 

Kebonagung dan masyarakat Desa Tlogorejo masih sangat dipengaruhi oleh 

lingkungan sekitar tempat tinggal. Kuatnya pengaruh pemimpin agama dan 

pengaruh tokoh masyarakat masih sangat memengaruhi sikap dan pilihan 

politik santri dan masyarakat yang ada di sekitarnya. Berdasar penelitian 

terdahulu maka sangat perlu untuk dilakukan penelitian partisipasi politik 

mengingat angka partisipasi politik yang bagus dengan latar belakang petani. 

Selain itu terdapat calon incumbent hingga dua kali, dan pertarungan partai 

besar antara PDIP dan Golkar, komposisi penduduk yang minim informasi, 

berpendapatan dan perpendidikan rendah, serta visi misi yang tak jauh beda, 

sehingga nantinya akan diketahui secara jelas bagaimana faktor partisipasi 

politik petani gurem dalam menggunakan hak suara saat Pilkada. 
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Setiap lokus masyarakat dengan keberbedaan latar belakang entah 

dalam segi pekejaan, pendidikan, agama dan perbedaan lainnya tentu memiliki 

perilaku politik terutama dalam menentukan pemimpin yang berbeda pula. 

Oleh karenanya perilaku (behaviour) memiliki tempat tersendiri dalam 

penelitian ilmu politik.   Salah satu pemikirna pokok dari pendekatan perilaku 

ialah dalam pendekatan kelembagaan tidak memberi banyak informasi 

mengenai proses politik yang sebenarnya, justru mempelajari perilaku manusia 

memiliki manfaat karena dapat mengetahui gejala politik yang sebenarnaya 

serta dapat diamti dan tentunya yang diamati bukan hanya individu belaka 

namun dapat mencakup kesatuan yang lebih besar seperti organisasi 

masyarakat, kelompok elit dan lain sebagainya (Budiardjo, 2008:74). Oleh 

karena itu penelitian mengenai perilaku politik dalam era demokrasi yang 

bertumpu pada pemilu merupakan kajian yang mendesak untuk diteliti.  

Mengingat menggunakan hak suara dalam Pilkada ialah salah satu 

bentuk partisipasi politik terkecil dari setiap masyarakat yang memenuhi 

syarat, dan juga menunjukkan angka partisipasi politik, maka perilaku politik 

harus segera diamati, termasuk pemilih dengan mayoritas petani gurem. 

Perlunya meneliti petani gurem, karena secara finansial dan pendidikan dapat 

dikatakan kurang, lantas jaminan politik apa yang mereka miliki untuk memilih 

calon kepala daerah tertentu. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis 

akan meneliti “Perilaku Politik Petani Gurem dalam Pilkada Kabupaten 

Grobobogan Tahun 2015 di Desa Lebengjumuk”. Penelitian ini dengan 

seluruh kemampuan diharapkan dapat menemukan varian hasil daripada 
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partisipasi politik dan perilaku politik petani gurem sehingga dapat menjadi 

data yang akurat dalam pelaksanaan pemilu-pemilu dan penelitian selanjutnya.  

B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah yang menjadi pusat kajian dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana perilaku politik petani gurem dalam menggunakan hak 

pilihnya pada Pilkada Kabupaten Grobogan tahun 2015 di Desa 

Lebengjumuk? 

2. Apakah faktor-faktor yang memengaruhi perilaku politik petani gurem 

dalam menentukan pilihan kepala daerah pada Pilkada Kabupaten 

Grobogan tahun 2015 di Desa Lebengjumuk? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Untuk menganalisis perilaku politik petani gurem dalam menggunakan 

hak pilihnya pada Pilkada Kabupaten Grobogan tahun 2015 di Desa 

Lebengjumuk 

2. Untuk menganalisis Faktor-faktor yang memengaruhi perilaku politik 

petani gurem dalam menentukan pilihan kepala daerah pada Pilkada 

Kabupaten Grobogan tahun 2015 di Desa Lebengjumuk
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D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoretis  

Penelitian ini diharapkan menambah khazanah pengetahuan ilmu 

politik terutama kajian dan teori behavioralisme yang dipelopori David 

Easton Apter dengan memfokuskan perhatian pada tindakan politik 

individu yang menonjolkan sejauh mana peranan pengetahuan politik 

seseorang sehingga berpengaruh terhadap perilaku politiknya.  

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini kiranya sangat bermanfaat bagi peneliti untuk lebih 

dekat dengan masyarakat dengan mengaplikasikan ilmunya khususnya 

mengenai perilaku politik dan partisipasi politik, serta bagi partai politik 

dapat menjadi data akurat untuk membuat strategi kemenangan yang 

mutakhir karena ada dukungan data partisipasi pemilih, dan juga dapat 

dijadikan data dalam pelaksanaan pendidikan politik dan sosialisasi 

politik. 

E. Batasan Istilah

1. Perilaku politik 

Ramlan Surbakti memberikan penjelasan bahwa perilaku politik 

dapat dirumuskan sebagai kegiatan yang berkenaan dengan proses 

pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik (Sastroadmodjo, 1995:2). 

Dalam penelitian ini perilaku politik yang dimaksud ialah bagaimana 

masyarakat (petani gurem) memilih menggunakan hak suaranya, dan juga 
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bagaimana pilihan mereka dalam menentukan pemimpin politik (Bupati) 

dalam pelaksanaan Pilkada tahun 2015. 

2. Pemilih  

Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh 

belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan (UU 

No. 8 Tahun 2015). Dalam penelitian ini pemilih yang dimaksud adalah 

petani gurem yang memiliki hak pilih dan menggunakan hak pilihnya 

dalam pilkada Kabupaten Grobogan tahun 2015 di Desa Lebengjumuk.  

3.  Petani gurem 

Petani gurem adalah petani yang memiliki lahan pertanian sempit 

antara 0,1 sampai 0,5 Ha dengan tingkat kemakmuran yang rendah 

(Sastraatmadja, 2010:14). Dalam penelitian ini petani gurem yang 

dimaksud adalah petani gurem yang ada di Desa Lebengjumuk dan 

mempunyai hak pilih dalam Pilkada Kabupaten Grobogan tahun 2015.  

4. Pilkada 

Berdasarkan undang-undang nomor 8 tahun 2015 tentang 

“Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi 

Undang-Undang, menyebutkan “Pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota 

yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat 

di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan 
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Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil 

Walikota secara langsung dan demokratis”.  Pilkada yang dimaksudkan 

dalam penelitian ini adalah pemilihan kepala daerah (Bupati dan wakil 

Bupati) di Kabupaten Grobogan tahun 2015.  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Deskripsi Teoretis 

1. Teori Behavioralisme 

Salah satu pemikiran pokok dari pendektatan perilaku ialah bahwa tidak 

ada gunanya membahas lembaga-lembaga formal, karena pembahasan seperti 

itu tidak banyak memberi informasi mengenai proses politik yang 

sebenarnya. Sebaliknya, lebih bermanfaat untuk mempelajari perilaku 

(behaviour) manusia karena merupakan gejala yang benar-benar dapat 

diamati. Pembahasan mengenai perilaku bisa saja terbatas pada perilaku 

perseorangan saja, tetapi dapat juga mencakup kesatuan-kesatuan yang besar 

seperti organisasi kemasyarakatan, kelompok elite, gerakan nasional, atau 

suatu masyarakat politik (polity) (Budiardjo, 2008:74). 

Pendekatan perilaku menampilkan suatu ciri khas yang revolusioner 

yaitu suatu orientasi kuat untuk lebih mengilmiahkan ilmu politik. Orientasi 

ini mencakup beberapa konsep pokok, yang oleh David Easton dan Albert 

Somit (dalam Budiardjo, 2008:75) diuraikan sebagai berikut: 

a. Perilaku politik menampilkan keteraturan (Regularities) yang perlu 

dirumuskan sebagai generalisasi-generalisasi yang kemudian dibuktikan 

atau diverifikasi kebenarannya. Proses verifikasi ini dilakukan melalui 

pengumpulan dan analisis data yang dapat diukur atau dikuantifikasikan 

antara lain melalui statistik dan matematika. 
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b. Harus ada usaha membedakan secara jelas antara norma (ideal atau standar 

sebagai pedoman untk perilaku) dan fakta (sesuatu yang dapat dibuktikan 

berdasarkan pengamatan dan pengalaman) 

c. Analisis politik tidak boleh dipengaruhi oleh nilai-nilai pribadi si peneliti, 

setiap analisis harus bebas nilai (value-free), sebab benar/tidaknya nilai-

nilai seperti misalnya demokrasi, persamaan, kebebasan, tidak dapat 

diukur secara ilmiah 

d. Peneliti harus sistematis dan menuju pembentukan teori (theory building) 

e. Ilmu politik harus bersifat murni (pure science) kajian terapan untuk 

mencari penyelesaian masalah (problem solving) dan menyusun rencana 

perbaikan perlu dihindarkan. Akan tetapi ilmu politik harus terbuka bagi 

dan terintegrasi dengan ilmu-ilmu lainnya. 

Paham behavioralisme menitikberatkan perhatian pada tindakan politik 

individu yang menonjolkan sejauh mana peranan pengetahuan politik 

seseorang sehingga terpengaruh pada perilaku politiknya. Penggagas teori ini 

adalah seorang filsuf skeptik David Hume, William james, Charles S. Pierre, 

Jhon Dewey, dan David Easton (Nasiwan 2012:33). Kaum ini menitik 

beratkan perhatiannya pada tindakan publik yang benar, teori mereka berakar 

pada teori proses belajar masyarakat, tentang bagaimana cara belajar

masyarakat melalui pengalaman trial and error. Mereka menghindari hal-hal 

spekulatif, dan analisis rasionalistis para filsuf politik sehingga tidak 

meyakini perspektif metafisika dan hal-hal yang berbau intuitif. Mereka 

mengutamakan bukti-bukti empiris yang berupa tingkah laku politik manusia, 
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hal yang berdasarkan penelitian dan observasi, serta memiliki ketertarikan 

pada filsafat ilmu dan menggunakan metode-metode ilmiah. David Easton 

dalam model politiknya telah menekankan akan tuntutan dan dukungan 

sebagai input yang kelak diprosesikan ke dalam sistem politik sehingga 

dihasilkan suatu produk berupa keputusan dan tindakan, sedangkan fokus 

sentral dari model fungsional struktural ini adalah pilihan rasional dimana 

fungsi informasinya adalah rasionalitas. 

Dalam model-model behavioralisme dan tindakan politik, model 

psikologi merupakan model yang menerangkan tingkah laku, dengan 

demikian memiliki penekanan pada pada proses belajar bermasyarakat. 

Perhitungan kegunaan menempatkan motif berkaitan dengan keinginan, 

barang dan jasa, pekerjaan dan uang, atau kebutuhan rasioanl lain yang dapat 

diukur. Model psikologi dengan memperhatikan efek motivasi kepribadian 

menggantikan kekuasan dalam perhitungan kegunaan dengan ide mengenai 

transformasi energi. Proses belajar dan diperkuatnya proses belajar berkaitan 

dengan ide ini karena ketegangan energi menciptakan kebutuhan, dan belajar 

memuaskan kebutuhan merupakan kegiatan manusia utama, tujuan interaksi 

antar dan dikalangan orang-orang. Ketika kebutuhan pribadi diubah menjadi 

bentuk interaksi publik, maka tingkah laku individu menjadi bersifat politik 

(Apter, 1977:256). Model psikologi, menurut David E. Apter, model ini 

berusaha memahamkan tentang tingkah laku yang menekankan proses belajar 

masyarakat dengan variabel seperti: 



20

 
 

a. Situasi stimulan yang membangkitkan tindakan di dalam lingkungan 

(menggabungkan diri dengan partai politik, sebagai bentuk upaya 

memperoleh akses kekuasaan). 

b. Timbulnya semacam dorongan sehingga melakukan sebuah upaya guna 

memperoleh respons yang memuaskan (memberikan kesetiaan kepada 

partai politik hingga memperleh kekuasaan dan memegang jabatan publik 

yang mengundang respons memuaskan semacam penghargaan, dari orang 

lain yang dipimpinnya). 

c. Variabel individu semacam keturunan, usia, jenis kelamin, kondisi 

fisiologis yang menetukan cara seseorang memahami suatu kesempatan 

yang tersedia (contoh, berupa tindakan politik seperti dukungan saat 

pemilu, bergabung dengan parpol, pressure group atau pergerakannya). 

Tingkah laku psikologis menerjemahkan bahwa dalam tingkah laku 

politik adalah ia (manusia) bersama kepentingan, tujuan, dan motivasi yang 

mengakibatkan proses belajar, pemahaman, kognisi, dan simbolisasi.  

Salah satu masalah behavioral terpenting adalah sosialisasi, atau proses 

belajar bermasyarakat. Penjelasan-penjelasan psikokultural mengenai 

sosialisasi diawal masa kanak-kanak dengan pilihan-pilihan orangtua, 

menunjukkan bagaimana sosialisasi awal diperkuat teman-teman sebaya 

disekolah, dan oleh kelompok-kelompok acuan lain. Partisipasi politik juga 

mempengaruhi sosialisasi. Pengalaman mengambil tindakan politik, dari hal 

memberikan suara hingga mencalonkan diri, dibangun diatas pola-pola 

sosialisasi awal dan memberikan kesempatan untuk proses belajar 
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bermasyaraat baru (Apter, 1977: 262). Terkait proses-proses pembelajaran 

politik behavioral sosialisasi, David. E Apter (Nasiwan 2012:39),  

menyatakan beberapa model-model sosialisasi, sebagai  berikut: 

a. Model akumulasi, semakin seseorang individu banyak memahami 

berbagai pengetahuan dan ilmu tentang apa yang dianut (konteks politik), 

semakin bertambahlah harapan individu tersebut terhadap peran politik. 

b. Model alih antar pribadi, memproyeksikan kekuasaan yang terdapat pada 

seorang penguasa dengan kekuasaan pada orang yang dinilai memiliki 

kesepadanan dalam pemaknaan kekuasaan tersebut walau tidak bisa 

dikatakan sama sedikit pun terlebih sebanding, misal seorang anak 

memahami kekuasaan seorang presiden yang dilihatnya di televisi sebagai 

kekuasaan yang sepadan dengan keberkuasaan ayahnya. 

c. Model identifikasi, pengambilan sikap yang seragam dengan figur penting 

dan lebih tua, contohnya seorang anak memiliki kecenderungan turut 

memilih dan mendukung partai politik yang menjadi pilihan orang tuanya. 

d. Model perkembangan kognitif, pemahaman konseptual sebagai proses 

berpikir anak untuk memperluas cakrawala berpikir dan meningkatkan 

tingkat kognisi anak mengenai kepahaman akan jaringan isu-isu dan 

politik agar tidak terjadi proses indoktrinasi semata. 

2. Perilaku Politik 

a. Pengertian Perilaku Politik 

Perilaku politik merupakan kegiatan yang berkenaan dengan proses 

pembuatan dan pelaksanaan politik. Interaksi antara pemerintah dan 
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masyarakat, antara lembaga pemerintahan dan antara kelompok dan individu 

dalam masyarakat dalam rangka proses pembuatan, pelaksanaan, dan 

penegakan keputusan politik pada dasarnya merupakan perilaku politik. 

Perilaku politik dapat dijumpai dalam berbagai bentuk. Dalam konteks  

negara ada pemerintah dan yang diperintah, begitupun dalam keluarga juga 

melakukan tindakan politik. Dalam hal suatu keluarga mendukung 

memberikan dukungan pada organisasi politik tertentu, memberikan iuran, 

ikut kampanye pemilu menunjukkan keluarga tersebut melakukan kegiatan 

politik. Disamping perilaku politik, ada istilah lain namun hampir memiliki 

arti yang sama yaitu partisipasi politik (Sastroadmodjo, 1995:2).  

Perilaku politik merupakan tindakan yang dilakukan oleh suatu subjek. 

Subjek tersebut dapat berupa pemerintah ataupun masyarakat. Tindakan 

pemerintah berupa pembuatan keputusan politik dan upaya pelaksanaan 

keputusan politik, sedangkan tindakan masyarakat yaitu upaya untuk dapat 

memengaruhi pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik oleh pemerintah 

sesuai dengan kepentinganya. Kajian perilaku politik dapat dilakukan dengan 

menggunakan tiga unit dasar analisis, yaitu individu sebagai aktor politik, 

agresi politik (kelompok individu yang tergabung dalam dalam suatu 

organisasi seperti partai politik, kelompok kepentingan, birokrasi, dan 

lembaga pemerintahan), dan tipologi kepribadian politik (tipe-tipe 

kepribadian pemimpin seperti pemimpin otoriter, pemimpin demokratis, dan 

leissfeir) (Sastroadmodjo, 1995:11). 
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b. Faktor yang Memengaruhi Perilaku Politik 

Robert E. Lane (dalam Handoyo, 2008:214), menjelaskan bahwasannya 

terdapat enam faktor kebutuhan (needs) yang berkaitan erat dengan motivasi 

individu untuk terlibat dalam aktivitas politik, yaitu: 

1) Orang mencari untuk meningkatkan kesejahteraan material atau ekonomi, 

pendapatan, pemilikan, dan keamanan ekonominya melalui sarana-sarana 

politik 

2) Orang berusaha memuaskan kebutuhannya akan persahabatan, afeksi, dan 

hubungan sosial yang mudah melalui sarana politik 

3) Orang berusaha memahami dunia dan sebab-sebab kejadian yang 

berpengaruh terhadapnya melalui observasi dan diskusi politik 

4) Orang berusaha mengurangi ketegangan fisik internal dan munculnya 

implus-implus seksual dan agresif melalui ekspresi politik 

5) Orang berusaha menguasai yang lain melalui saluran politik 

6) Orang umumnya berusaha mempertahankan dan mengembangkan harga 

dirinya melalui aktivitas politik 

Sastroatmodjo (1995:14) menjelaskan perilaku aktor politik seperti 

perencanaan, pengambilan keputusan, dan penegakan keputusan dipengaruhi 

oleh berbagai dimensi latar belakang yang merupakan bahan dalam 

pertimbangan politiknya. Demikian juga warga negara biasa dalam 

berperilaku politik juga dipengaruhi oleh berbagai faktor dan latar belakang. 

Faktor-faktor yang memengaruhi perilaku politik aktor politik ada empat, 

yaitu: 
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1) Lingkungan sosial politik tak langsung, seperti sistem politik, sistem 

ekonomi, sistem budaya, dan media massa. 

2) Lingkungan sosial politik langsung yang memengaruhi dan membentuk 

kepribadian aktor politik seperti keluarga, agama, sekolah, dan kelompok 

pergaulan. Lingkungan sosial politik langusng itu memberikan bentuk-

bentuk sosialisasi dan internalisasi nilai dan norma masyarakat pada aktor 

politik, serta memberikan pengalaman-pengalaman hidup. 

3) Struktur kepribadian yang tercermin dalam sikap indiviu. Setidaknya 

terdapat tiga basis fungsional untuk memahami struktur kepribadian 

tersebut, yaitu: a) penilaian seseorang terhadap suatu objek didasarkan 

pada minat dan kebutuhan seseorang terhadap objek itu. b) penyesuaian 

diri, yaitu penilaian seseorang terhadap suatu objek yang dipengaruhi oleh 

keinginan untuk menjaga keharmonisan dengan objek itu. c) sikap yang 

didasarkan pada fungsi eksternalisasi diri dan pertahanan diri. Berdasarkan 

basis itu penilaian seseorang terhadap objek dipengaruhi oleh keinginan 

untuk mengatasi konflik batin atau tekanan psikis yang mungkin berwujud 

mekanisme pertahanan diri dan eksternalisasi diri. 

4) Faktor sosial politik langsung yang berupa situasi, yaitu keadaan yang 

memengaruhi aktor secara langsung ketika akan melakukan suatu kegiatan 

seperti cuaca, keadaan keluarga, kehadiran seseorang, keadaan ruang, 

suasana kelompok, dan ancaman. 
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c. Partisipasi Politik 

Partisipasi politik dalam pengertian yang diberikan Herbert McClosky 

(dalam Budiardjo, 2008:368) adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga 

masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan 

penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses 

pembentukan kebijakan umum. Namun dalam pengertian Samuel P. 

Huntington dan Joan M. Nelson (dalam Budiardjo, 2008:368) memberi tafsir 

yang lebih luas dengan memberikan pengertian partisipasi politik adalah 

kegiatan warga yang bertindak sebagai pribadi-pribadi, yang dimaksud untuk 

memengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi bisa bersifat 

individual ata kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau sparodis, secara 

damai atau kekerasan, legal atau ilegal, efektif atau tidak efektif. 

Alasan partisipasi politik merujuk pada tipologi tindakan sosial Max 

Weber (dalam Damsar, 2010:193-197) karena empat alasan. Pertama, alasan 

rasional nilai, yaitu alasan yang didasarkan atas penerimaan secara rasional 

akan nilai-nilai suatu kelompok. Kedua, alasan emosional afektif, yaitu alasan 

yang didasarkan atas kebencian atau sukacita terhadap suatu ide, organisasi, 

partai atau individu. Alasan partisipasi politik seperti ini cenderung bersifat 

nonrasional. Ketiga, alasan tradisional, yaitu alasan yang didasarkan atas 

penerimaan norma tingkah laku individu atau tradisi tertentu dari suatu 

kelompok sosial. keempat, alasan rasional instrumental, yaitu alasan yang 

didasarkan atas kalkulasi untung rugi secara ekonomi. Pembedaan antara 

rasionalitas nilai dan rasionalitas instrumental, bahwasannya rasionalitas nilai 
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merupakan rasionalitas yang dibangun atas dasar idealisme nilai yang 

dipandang augng dan dianggap tinggi. sedangkan rasionalitas instrumental 

bersumber dari pemikiran utilitarianisme dan ekonomi politik Inggris.  

Perilaku politik warga negara dalam bentuk partisipasi politik oleh 

Milbarth dijelaskan dalam kaitannya dengan empat faktor utama yang 

dijelaskan dalam bukunya Sastroadmodjo (1995:15-16), yaitu: 

1) Adanya rangsangan politik, seperti kontak pribadi, organisasi, dan media 

massa dapat memungkinkan orang untuk aktif dalam kegiatan politik. 

2) Karakteristik pribadi seseorang, kepribadian yang terbuka, sosiabel, 

ekstrovet (lebih suka memikirkan orang lain) cenderung melakukan 

kegiatan politik ketimbang kepribadian yang introvet.  

3) Karakteristik sosial, seperti status sosial ekonomi, kelompok ras, etnis, 

usia, jenis kelamin, dan agama baik hidup di pedesaan ataupun di 

pekotaan, termasuk dalam organisasi sukarela akan mempengaruhi 

perilaku politik warga negara 

4) Keadaan politik atau lingkungan politik, seperti aturan konstitusional dan 

institusional dalam sistem politik misalnya terwujud dalam sifat dan 

sistem partai. 

d. Partisipasi politik orang miskin 

Dalam kajian Huntington dan Nelson (1994:159) menjelaskan 

bahwasannya kaum miskin baik di pedesaan maupun di perkotaan juga 

mengalami rintangan-rintangan untuk berpartisipasi. Kaum miskin yang 

dimaksud dalam masyarakat pedesaan ialah petani dan buruh tani pada 
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tingkat subsistensi dan dibawah subsistensi (sub-subsistensi). Orang –orang 

miskin itu biasanya tidak begitu berpartisipasi di dalam politik oleh karena 

berpartisipasi kelihatannya tidak relevan dengan urusan mereka yang pokok, 

atau tidak ada gunanya atau kedua-duanya. Baginya masalah yang paling 

medesak adalah pekerjaan, pangan, bantuan medis.  

Beberapa hal yang menyebabkan adanya perasaan efektifitas yang 

rendah, yaitu: 

1) Orang miskin tidak mempunyai sumber-sumber daya untuk berpartisipasi 

secara efektif informasi yang memadai, kontak-kontak yang tepat, uang, 

dan seringkali juga waktu. 

2) Dilapisan-lapisan berpenghasilan rendah orang sering terbagi-bagi 

menurut ras, suku bangsa, agama, atau bahasa juga dimana garis-garis 

pemisah itu tidak jelas, orang dapat mengadakan pembedaan-pembedaan 

atas dasar sekte, penghasilan, status, atau tempat asal yang hampir-hampir 

tidak tampak bagi orang luar. Golongan-golongan yang lebih baik 

kedudukannya dapat menarik garis-garis batas yang serupa, akan tetapi 

mereka sering kali lebih mampu untuk bekerjasama dengan 

mengesmapingkan garis-garis batas itu apabila mereka sedang

memperjuangkan kepentingan-kepentingan bersama dibidang ekonomi 

atau politik. 

3) Orang miskin lebih cenderung untuk beranggapan bahwa permohonan-

permohonan atau tekanan-tekanan dari pihak mereka, apakah secara 

perorangan atau kolektif, akan dianggap sepi atau ditolak oleh pihak 
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berwajibm dan anggapan itu seringkali benar. Lebih celaka lagi, upaya-

upaya mereka dapat memancing tindakan represi dari pihak pemerintah 

atau tindakan pembalasan dari pihak pihak partikelir yang merasa 

kepentingan mereka terancam oleh sikap golongan miskin yang menuntut 

hak-hak mereka. Khususnya mereka yang berada pada batas subsistensi 

rawan terhadap ancaman-ancaman dari pihak majikan, tuan tanah atau 

kreditor. 

Huntington dan Nelson (1994:173) menjelaskan orang-orang miskin di 

kota dan di pedesaan di negara-negara yang sedang berkembang sangat besar 

kemungkinannya untuk melakukan partisipasi yang dimobilisasikan dan 

bukan yang otonom. Beberapa kategori hubungan pemimpin-pengikut yang 

berbeda satu sama lain memberikan landasan untuk mobilisasi. Tiga di antara 

yang paling penting adalah: ikatan antara-antara pemimpin tradisional dan 

pengikut-pengikut mereka, hubungan patron-clien, dan political machine

(alat partai politik). Di dalam ketiga kategori itu, hubungan antara yang 

melakukan mobilisasi dan yang dimobilisasikan cenderung untuk merupakan 

hubungan tatap-muka dan seringkali didasarkan atas manfaat-manfaat yang 

khusus bagi si pengikut. 

3. Perilaku Memilih 

a. Pendekatan Perilaku Pemilih  

Perilaku pemilih menurut surbakti adalah aktivitas pemberian suara 

oleh individu yang berkaitan erat dengan kegiatan pengambilan keputusan 

untuk memilih dan tidak memilih (to vote or not to vote) di dalam suatu 
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pemilu maka voters akan memilih atau mendukung kandidat tertentu (Efriza, 

2012:480). Membahas masalah perilaku pemilih dalam menggolongkan 

tipologi pemilih salah satu cara yang dapat digunakan yaitu menggunakan 

dua variabel: (1) policy-problem-solving yang lebih menekankan aspek 

kognitif, dan (2) ideologi yang menekankan aspek afektif serta emosi. Oleh 

Firmanzah (2007:134-138) Berdasarkan kedua variabel tersebut pemilih 

untuk menentukan pilihannya memiliki tipologi sebagai berikut: 

1)  Pemilih rasional: pemilih memiliki orientasi tinggi pada policy-problem-

solving dan berorientasi rendah untuk faktor ideologis. Pemilih dalam hal 

ini lebih mengutamakan kemampuan partai politik atau calon kontestan 

dalam program kerjanya. Program kerja atau platform partai bisa dianalisis 

dalam dua hal: (1) kinerja partai di masa lampau (back ward looking), (2) 

tawaran program untuk menyelesaikan permasalahan nasional yang ada 

(forward-looking). Kedua hal tersebut sama-sama memengaruhi pemilih. 

2) Pemilih kritis: pemilih jenis ini merupakan perpaduan antara tingginya 

orientasi pada kemampuan partai politik atau seorang kontestan dalam 

menuntaskan permasalahan bangsa maupun tingginya orientasi mereka 

akan hal-hal yang bersifat ideologis. Pentingnya ikatan ideologis membuat 

loyalitas pemilih terhadap sebuah partai atau seorang kontestan cukup 

tinggi dan tidak semudah “rational voter” untuk berpaling ke partai lain.

3) Pemilih tradisional: pemilih dalam jenis ini memiliki orientasi ideologi 

yang sangat tinggi dan tidak terlalu melihat kebijakan partai politik atau 

seorang kontestan sebagai sesuatu yang penting dalam pengambilan 
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keputusan. Pemilih jenis ini sangat mengutamakan kedekatan sosial-

budaya, nilai, asal-usul, faham dan agama sebagai ukuran untuk memilih 

sebuah partai politik.     

4) Pemilih skeptis: pemilih jenis ini tidak memiliki orientasi ideologi cukup 

tinggi dengan sebuah partai politik atau seorang kontestan, juga tidak 

menjadikan kebijakan sebagai sesuatu yang penting. Keinginan untuk 

terlibat dalam sebuah partai politik pada pemilih jenis ini sangat kurang, 

karena ikatan ideologis mereka memang rendah sekali. Mereka juga 

kurang memedulikan “platform” dan kebijakan sebuah partai politik.

Dalam memahami pemilih dalam membuat keputusan untuk 

memberikan suaranya pada satu kandidat dan tidak dikandidat lainnya, dapat 

dilihat dari beberapa pendekatan. Ramlan Surbakti (2010:186) membedakan 

perilaku pemilih melalui lima pendekatan, yaitu sebagai berikut: 

1) Pendekatan struktural: pendekatan struktural melihat kegiatan memilih 

sebagai produk dari konteks struktur yang lebih luas, seperti struktur 

sosial, sistem partai, sistem pemilihan umum, permasalahan, dan program 

yang ditonjolkan oleh setiap partai 

2) Pendekatan sosiologis: pendekatan sosiologis cenderung menempatkan 

kegiatan memilih dalam kaitan dengan konteks sosial. konkretnya pilihan 

seseorang dalam pemilihan umum dipengaruhi latar belakang demografi 

dan sosial ekonomi, seperti jenis kelamin, tempat tinggal (kota-desa), 

pekerjaan, pendidikan, kelas, pendapatan, dan agama. 
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3) Pendekatan ekologis: pendekatan ekologis hanya relevan apabila dalam 

suatu daerah pemilihan terdapat perbedaan karakteristik pemilih 

berdasarkan unit teritorial seperti desa, kelurahan, kecamatan, dan 

kabupaten. Kelompok masyarakat, seperti tipe penganut agama tertentu, 

buruh, kelas menengah, mahasiswa, suku tertentu, subkultur tertentu, dan 

profesi tertentu bertempat tinggal pada unit teritorial sehingga perubahan 

komposisi penduduk yang tinggal di unit terotorial dapat dijadikan sebagai 

penjelasan atas perubahan hasil pemilu.  

4) Pendekatan psikologi sosial: salah satu konsep psikologi sosial yang 

digunakan untuk menjelaskan perilaku untuk memilih pada pemilihan 

umum berupa identifikasi partai. Konsep ini merujuk pada persepsi 

pemilih atas partai-partai yang ada atau keterikatan emosional pemilih 

terhadap partai tertentu. Konkretnya, partai yang secara emosional 

dirasakan sangat dekat dengannya merupakan partai yang selalu dipilih 

tanpa terpengaruh oleh faktor-faktor lain. 

5) Pendekatan pilihan rasional: pendekatan pilihan rasional melihat kegiatan 

memilih sebagai produk kalkulasi untung dan rugi. Yang dipertimbangkan 

tidak hanya “ongkos” memilih dan kemungkinan suaranya dapat 

memengaruhi hasil yang diharapkan, tetapi ini digunakan pemilih dan 

kandidat yang hendak mencalonkan diri untuk terpilih sebagai wakil 

rakyat atau pejabat pemerintah. 

Dalam kajian perilaku pemilih menurut Affan Gafar (1992:4), terdapat 

dua paradigma yaitu model pendekatan sosiologi dan model pendekatan 
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psikologi dengan identifikasi partai sebagai konsep kunci. Paradigma 

pendekatan sosiologi melihat masyarakat berdasrakan status hierarkis. 

Kelompok, seperti laki-laki dan perempuan, tua dan muda juga diyakini 

berpengaruh dalam perilaku politik. Lebih lanjut pendekatan ini melihat 

masyarakat dalam kelompok nonformal seperti keluarga, kelompok 

pertemanan, kelompok pelajar. Dengan demikian, pendekatan ini normalnya 

menciptakan peta masyarakat dan kemudian dipakai peta ini untuk melihat 

basis pendukung partai. Pendekatan sosiologi berasumsi bahwa pilihan 

terhadap partai politik, adalah produk dari karakteristik sosial ekonomi seperti 

pekerjaan, kelas, agama, ideologi.  

Paradigma yang kedua dalam menjelaskan perilaku pemilih adalah 

identifikasi partai. Identifikasi partai telah menjadi konsep kunci dalam 

analisis perilaku pemilihan di Amerika Serikat. Identifikasi partai dapat 

didefinisikan sebagai rasa keterikatan individu pada partai dan ikatan  ini 

adalah indetifikasi psikologis yang dapat bertahan tanpa pengakuan hukum 

atau bukti keanggotaan formal dan bahkan tanpa catatan konsisten dukungan 

partai. Identifikasi partai diyakini diperoleh awal kehidupan dari orang tua, 

dan dalam banyak kasus diyakini tetap stabil sepanjang hidup (Gafar, 

1992:8). Untuk menjelaskan perilaku memilih pada masyarakat desa terutama 

di Jawa, Affan Gafar (1992:14-21)  menempatkan beberapa variabel yang 

berpengaruh, yaitu sebagai berikut: 

1) Keyakinan sosio-religi: Peran dari kepercayaan religius merupakan salah 

satu variabel yang dapat menjelaskan studi tetantang perilaku pemilih 
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yang dikenal luas di dunai barat. Philip Converse menekankan pentingnya 

variabel ini dan berargument bahwa  apabila keberadaan partai merupakan 

variabel yang tidak bisa berdiri sendiri, religi ditempatkan kedalam faktor 

yang menentukan. Hal ini benar, meskipun faktanya bahwa banyak politisi 

gagal untuk menunjukkan heterogenitas religi dan mendorong 

perpecahan”. Dalam studi ini akibat masuknya religi pada politik, 

ekonomi, dan kehidupan keluarga, Gerhard Lenski secara jelas 

mengindikasikan bahwa kelompok religi berhubungan dengan preferensi 

partai. Dalam studi ini dalam kasus di indonesia, atau di jawa seorang 

santri akan mendukung dan memilih partai politik dengan dasar ideologi 

islam, dan orang abangan akan mendukung partai non islam.  

2) Identifikasi partai dan pilihan pendukung: Identifikasi partai disini 

menunjuk pada psikologi individual untuk partai politik atau organisasi 

politik tertentu. Hal tersebut dibangun atas sosialisasi politik, dengan 

proses mentransmisikan nilai dan norma dari generasi ke generasi. Peran 

dari agen seperti orangtua, saudara, teman sebaya, sekolah, dan organisasi 

politik itu sangat penting dalam mentransmisikan nilai dan norma politik 

dalam masyarakat.  

3) Pola kepemimpinan: Mempelajari masyarakat Jawa, terutama desa di Jawa 

mengindikasikan peran pemuka atau pemimpin dalam membentuk 

perilaku individu. Masyarakat Jawa biasanya memahami dan menyusun 

masyarakat menjadi dua lapisan, yaitu wong gedhe atau orang terkemuka, 

dan wong cilik atau orang biasa. Wong gedhe biasanya pemimpin 
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merupakan orang yang tahu, “pembuat keputusan” dan “memiliki 

kewenangan di aras lokal”. Wong cilik merupakan pengikut dan merasa 

pasif dan masa bodoh, dan merupakan orang yang tidak tahu. Stratifikasi 

di Jawa juga menyebutkan masyarakat menjadi dua golongan, yaitu antara 

pemimpin dan pengikut (rakyat). Hubungan antara pemimpin dan rakyat 

dalam berkomunikasi yaitu pemimpin selalu menjadi figur yang 

mendominasi terhadap rakyat. Tipe hubungan ini dapat disebut sebagai 

patron client atau hubungan bapak-anak buah 

4) Kelas dan status sosial: Kemungkinan terahir variabel penjelas untuk 

perilaku politik di Jawa adalah status sosial atau kelas. Hildred Geertz 

menuturkan stratifikasi kelas dalam desa sangat minim karena hanya ada 

sedikit diferensiasi kerja dan diferensiasi ekonomi berada dalam rentang 

yang sangat sempit dan elit desa adalah mereka anggota kelompok 

penguasa. Studi dari demokrasi Barat menunjukkan adanya hubungan 

yang kuat antara kelas dan voting. Paul Lazarsfeld juga menemukan 

bahwa status sosial ekonomi atau kelas dalam satu variabel penting dalam 

menjelaskan pilihan selain agama, ras, etnis, daerah, dan pedesaan tinggal 

perkotaan. 

Selain dari pandangan Affan Gafar, sesuai dengan kajian dalam 

bukunya Martin Harrop dan William L. Miller (1987:135) terdapat tiga model 

perilaku pemilih dalam pemilu yaitu model psikologi atau identifikasi partai, 

model ekonomi atau pilihan rasional, dan pendekatan sosiologi. Ketiga model 

tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 
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1) Pendekatan psikologis (identifikasi partai) 

Identifikasi dengan partai merupakan bagian dari  citra diri warga 

negara, awalnya diwariskan melalui keluarga tapi kemudian kuat dengan 

lamanya waktu, sebagai pemilih dewasa lebih mengandalkan keberpihakan 

mereka untuk membantu membentuk rasa (sense) dari rentetan informasi 

politik yang menyerang mereka. Model identifikasi partai diterima 

pertama kali didapat dalam The american voter, sebuah studi klasik dari 

pemilihan Presiden1952 dan 1956. Menurut model ini Pilihan pemilih 

langsung dibentuk oleh sikap pemilih dalam tiga aspek politik: calon, 

kebijakan, dan hubungan antara partai dan kelompok sosial. Masing-

masing dari tiga kekuatan sikap ini memiliki beberapa efek independen 

pada pilihan pemilu, terutama dalam jangka pendek. 

Terkait dengan pandangan psikologi yang merujuk pada keterikatan 

emosi pemilih, Marcus dan MacKuen menawarkan gambaran yang tepat 

bagaimana cara emosi memengaruhi perilaku pemilih dalam pemilihan 

umum. Terdapat dua emosi pokok yang berpengaruh yaitu ketakutan 

(kecemasan) dan antusiasme. Antusiasme memengaruhi kepada siapa 

keputusan pilihan diberikan, sedangkan kecemasan meningkatkan 

pencarian informasi para kandidat, oleh karena itu kecemasan memiliki 

peran penting dalam pemrosesan informasi dan kecemasan menstimulasi 

pemebelajaran (Cottam, 2012: 241). 
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2) Pilihan rasional 

Pada dasarnya pilihan rasional diperbuat dalam mendukung pihak 

yang paling mungkin untuk mencapai tujuan politik pemilih. Enelow dan 

Hinich mengatakan “teori pilihan rasional berasumsi bahwa pemilih 

mengakui kepentingannya sendiri, mengevaluasi kandidat alternatif yang 

terbaik yang akan melayani kepentingan pribadi, dan memberikan 

suaranya untuk calon yang paling menguntungkan setelah dievaluasi”. 

Tiga poin timbul dari definisi ini, yang masing-masing berbeda dengan 

model identifikasi partai. Pertama adalah bahwa suara dianggap instrumen 

sebagai cara mencapai suatu tujuan lebih lanjut. Kedua, model pilihan 

rasional biasanya fokus pada tujuan politik pemilih. Ketiga, model pilihan 

rasional menganggap pemilih adalah sebagai instrumen dalam pendekatan 

mereka terhadap informasi politik untuk pemilihan itu sendiri (Harrop & 

Miller, 1987: 145). 

Downs mendefinisikan rasionalitas terlibat dalam mengejar tujuan 

dalam cara yang mungkin paling masuk akal. Dengan kata lain, ketika 

dihadapkan dengan keputusan yang memengaruhi kepentingannya, 

individu yang rasional tertarik pada cara yang paling hemat biaya 

memaksimalkan keuntungannya. Jika kita dapat menetapkan nilai numerik 

untuk kedua sarana dan keuntungan, maka nilai yang terakhir harus 

melebihi biaya yang dulu. Jelas, jika ada lebih dari satu keputusan yang 

mungkin, maka rasional individu akan mengambil keputusan yang harus 

memaksimalkan keuntungannya. Individu dalam hal ini dikatakan 
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memaksimalkan utilitasnya, utilitas menjadi perbedaan lain antara opsi 

yang dipilih dan pilihan ditolak (Evans, 2004:71). 

Downs menambahkan langkah dalam pengambilan keputusan dalam 

proses antara mempertimbangkan alternatif dan memutuskan untuk 

abstain. Secara khusus, ada tanggung jawab yang berbeda pada pemain 

lama (incumbent) kembali atau oposisi menang di pemerintahan.

incumbent akan  kembali terpilih dengan melihat kemenangan pada waktu 

berkuasa sampai saat ini, dan dengan demikian akan menganggap mandat 

barunya sebagai “melakukan seperti sebelumnya”. Sebuah partai oposisi, 

jika memiliki program identik dengan incumbent sebelumnya, akan 

merubah beberapa kebijakan partai dalam rangka untuk membedakan 

dirinya dari incumbent sebelumnya. Ini menambahkan parameter 

tambahan untuk keputusan pemilih rasional untuk memilih atau tidak, jika 

diferensial pihak adalah nol, maka pemilih akan abstain. Dua program 

yang berbeda secara radikal dapat menghasilkan utilitas identik. Untuk 

pemilih rasional melihat platform kebijakan partai yang berbeda tetapi 

biaya sama, dalam hal ini pemilih masih abstain, karena dia bisa melihat di 

mana perubahan akan terjadi. Jika pemilih dapat menghitung bahwa 

probabilitas perubahan lebih mungkin untuk menaikkan dibandingkan 

menurunkan utilitas, maka ia akan memilih oposisi. Jika itu adalah pada 

keseimbangan lebih mungkin untuk menurunkan utilitasnya, dia akan 

memilih incumbent. Jika probabilitas adalah sama, atau dia tidak bisa 

menghitungnya, maka dia abstain (Evans, 2004:73). 
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3) Pendekatan Sosiologis 

Pendekatan sosiologis menolak penekanan individualistis dari model  

identifikasi partai dan pilihan rasional. Sebagai gantinya sosiolog 

menekankan voting berdasar kelompok. Pemilu sosiologi adalah tentang 

tingkat di mana kelompok yang berbeda memilih pihak tertentu. pola 

Interpretasi kelompok voting dapat ditemukan dalam posisi kelompok 

dalam masyarakat, dan bagaimana hubungannya dikembangkan dengan 

partai politik, bukan dalam nilai-nilai anggotanya. Dengan demikian unit 

sosiologi pemilu adalah kelompok dan partai, tidak pemilih. 

b. Orientasi Pemilih 

Menurut Down ketertarikan pemilih terhadap kontestan dapat 

dijelaskan melalui model kedekatan dan model spatial. Berdasarkan hal 

tersebut Firmanzah (2007:115) menjabarkan bahwa pemilih cenderung 

menggunakan suaranya kepada kontestan yang dianggap memiliki kesamaan 

dan kedekatan nilai dan keyakinan. Berangkat dari hal tersebut hal yang dapat 

dijadikan ukuran mengenai cara pemilih yaitu sebagai berikut: 

1) Orientasi Policy Problem Solving  

Fiorina serta Enelow dan Ninch mempelajari pengaruh dari isu dan 

masalah dalam proses pengambilan keputusan politik. Mereka 

menyimpulkan dalam studi mereka bahwa pemilih menaruh perhatian 

yang sangat tinggi atas cara kontestan (partai politik atau calon pemimpin) 

dalam menawarkan solusi sebuah permasalahan. Semakin efektif 

seseorang/suatu kontestan dalam menawarkan solusi yang tepat untuk 
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menjawab permasalahan, semakin tinggi pula probabilitas untuk dipilih. 

Chappel dan Veiga menyimpulkan bahwa kinerja ekonomi dan tanggung 

jawab politik kontestan secara bersama memengaruhi hasil ahir pemilu, 

karena persoalan ekonomi menjadi pusat perhatian, dan sangat erat dengan 

kesejahteraan rakyat. Sementara Stokes menyimpulkan dalam proses 

evaluasi dan analisis pemilih menggunakan konsep position, yaitu konsep 

sejauh mana pemilih menilai kedekatan pendapatnya dengan kebijakan 

yang akan dilakukan dan ditawarkan olehh kontestan atau partai politik. 

2) Orientasi Ideologi 

Ideologi sering diartikan sebagai lawan kata dari kebenaran, ilmu 

pengetahuan, jalan pikiran atau logika, dan tujuan. Ideologi melingkupi 

Semua sistem nilai, keyakinan, simbol, mitos, ritual, dan jargon yang 

terdapat dalam suatu struktur sosial masyarakat. Hubungan antara ideologi 

dan politik adalah hubungan yang tak terpisahkan disini diartikan bahwa 

partai politik menyiratkan suatu cara berpikir yang mewarnai dan 

memengaruhi cara bersikap dan berperilaku yang diperlihatkan orang 

orang dalam suatu kelompok sosial.  

Gidengil berargumen bahwa dalam banyak hal struktur ideologi 

pemilih sangat menentukan partai dan kontestan seperti apa yang menurut 

mereka akan menyuarakan suara mereka. Dalam model ini para pemilih 

diasumsikan bagai “riskaverse” dan mereka memiliki sistem nilai serta 

keyakinan yang sudah tertanam mereka memiliki kecenderungan untuk 

memilih partai atau kontestan yang memiliki kesamaan ideologi dengan 
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mereka daripada partai-partai politik atau kontestan yang memiliki 

ideologi yang berbeda terdapat beberapa hal yang dapat digunakan oleh 

partai politik dalam hal ini.  

4. Petani 

Pertanian merupakan suatu jenis kegiatan produksi yang berlandaskan 

proses pertumbuhan dari tumbuh-tumbuhan dan hewan. Pertanian dalam arti 

sempit merupakan suatu kegiatan bercocok tanam, sedangkan pertanian 

dalam arti luas adalah segala kegiatan manuisa yang meliputi kegiatan 

bercocok tanam, perikanan, peternakan dan kehutanan meliputi pertanina 

dalam arti sempit, perikanan, kehutanan, peternakan, perkebunan (Banowati 

& Sriyanto, 2013:4). Menurut Sanderson menjelaskan petani, biasanya 

terdapat dimasyarakat agraris atau masyarakat terbelakang kontemporer, yang 

umumnya berada dalam hubungan subordinat secara ekonomi dan politik 

dengan pemilik atau penguasa tanah yang dari mereka ia memperoleh sesuatu 

untuk bertahan hidup (Sobour, 2016:350). 

Menurut Amanah & Farmayanti (2014:30-31) terkait daya adaptasi 

terhadap kondisi agroekosistem, dari sisi sosial ekonomi, di kenal ada tipologi 

petani (farmers), petani dengan lahan terbatas, dan petani tanpa lahan 

(tunakisma). Karakteristik petani sebagai farmers berbeda dengan petani 

berlahan terbatas, dan berbeda pula dengan petani tunakisma. Petani 

(farmers) sangat responsif terhadap teknologi baru, berorientasi pasar, dan 

cenderung memiliki sikap inovatif, berani ambil resiko, dan memili jaringan 

kerja sama yang lebih luas daripada kelompok petani lainnya. 
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Petani berlahan terbatas memiliki orientasi pasar namun belum 

memiliki sumber daya yang sebesar dimiliki oetani sebagai farmers. Petani ini 

memiliki kemauan untuk berkembang, namun perlu ada peningkatan 

kapasitas dan perluasan akses akan permodalan dan pasar. Selanjutnya, petani 

tunakisma kondisinya yang paling kurang menguntungkan. Selain ada 

keterbatasan aset, petani tunakisma sangat bergantung kepada petani yang 

lebih maju ata petani luas. Pendapatan rumah tangga sangat rendah, sehingga 

harus bekerja di luar sektor pertanian. 

Menurut Sastraatmadja (2010:14), berdasarkan kepemilikan tanah, 

maka petani dapat digolongkan menjadi beberapa kelompok yaitu: 

a. Petani buruh (buruh tani), adalah petani yang tidak memiliki lahan 

sawah sama sekali. 

b. Petani gurem, adalah petani yang memiliki lahan antara 0,1 sampai 

dengan 0,50 hektar 

c. Petani kecil, yaitu petani yang memiliki lahan sawah antara 0,51 

sampai dengan 1 hektar 

d. Petani besar, yaitu petani yang memiliki lahan sawah lebih dari satu 

hektar. 

Bouman menyatakan bahwasannya desa merupakan salah satu dari 

bentuk kehidupan berama beberapa ribu orang yang saling mengenal, dnegan 

sebagian besar hidup dari matapencaharian pertanian dan sebagainya, usaha-

usaha yang dapat dipengaruhi oleh hukum dan kehendak alam. Beliau juga 

menuturkan bahwa di desa terdapat banyak ikatan-ikatan keluarga yang rapat, 
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taat pada tradisi dan kaidah-kaidah sosial. jumlah kelompok atau kesatuan-

kesatuan di dalam masyarakat desa lebih dari satu, sehingga setiap warga bisa 

menjadi anggota berbagai kelompok atau kesatuan sosial yang ada, misalnya 

atas dasar kekerabatan, tempat tinggal, agama, politik, dan lain-lain (Ibrahim, 

2003: 31). 

Rogers dan Schoemaker (dalam Ibrahim, 2003:34)memberikan ciri-ciri 

sistem sosial tradisional, yaitu: 

a. Kurang berorientasi pada perubahan 

b. Kurang maju dalam teknologi atau masih sederhana 

c. Relatif rendah kemelekhurufan (tingkat buta huruf tinggi), sehingga 

mempermudha kekangan masyarakat untuk tetap mempertahankan status 

quo dalam sistem sosial, hubungan interpersonal yang efektif tampak 

dalam bentuk persahabatn dan slaing berkunjung yang dinilai tinggi 

sebagai tujuan mereka sendiri. 

d. Sedikit sekali komunikasi yang dilakukan oleh anggota sistem dnegan 

pihak luar, kurangnya fasilitas transportasi dan komunikasi dnegan 

masyarakat yang lebih luas menyebabkan lebih kuatnya kecenderungan 

orang-orang dalam sistem tradisional itu untuk tetap relatif terisolir 

e. Kurang mampu menempatkan diri atau melihat dirinya dalam peranan 

orang lain, terutama peranan orang diluar sistem. Seorang anggota sistem 

dengan norma tradisional agaknya sulit atau tidak belajar dari hubungan 

sosial baru yang melibatkan diri mereka sendiri. 
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Pada hakekatnya struktur sosial berpengaruh terhadap tingkah laku 

manusia dan perubahan tingkah laku dalam menjawab rangan dari luar. Pada 

masyarakat pedesaan ditandai dnegan kegiatan produksi pertanian, struktur 

sosialnya terbentuk berdasarkan pada struktur agraris tertentu. Dalam struktur 

agraris pedesaan Jawa, Gunawan Wiradi telah menarik beberap ciri-ciri 

umum (Ibrahim, 2003:41-42), yaitu: 

a. Pertanian di Jawa terdiri dari usaha tani yang luasnya sempit 

b. Pemilik tanah cenderung sempit-sempit tapi relatif merata bila 

dibandingkan diluar jawa maupun negara-negara berkembang lainnya 

c. Status atau bentuk kepemilikan tanah sangat beragam. Ada beberapa status 

kepemilikan tanah, apakah itu berdasarkan hukumadat, kolonial, maupun 

nasional 

d. Sebagian besar usaha tani terdiri dari usaha tani yang digarap oleh pemilik 

tanahnya sendiri 

e. Proporsi penggunaan tenaga tenaga kerja luar keluarga untuk kegiatan pra 

panen sangat besar (untuk kegiatan pemanenan lebih besar lagi), tenaga 

untuk kegiatan pra panen sangat besar (untuk kegiatan pemanenan lebih 

besar lagi) 

f. Hampir semua tenaga kerja luar keluarga terdiri dari tenaga upahan atau 

bayaran 

g. Terdapat jutaan keluarga tunakisma (orang tidak memiliki tanah) 
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h. Untuk semua lapisan masyarakat pedesaan, pendapatan yang berasal dari 

kegiatan non pertanian merupakan tambahan pendapatan yang sangat 

penting 

i. Hampir setiap rumah tangga dipedesaan jawa hidup atas dasar apa yang 

disebut extreme occupational multiplicity dengan suatu pembagian kerja 

yang sangat lentur diantara anggota-anggota rumah tangga. Pendapatan 

keluarga didapat dari berbagai sumber kehidupan pada saat-saat tertentu 

j. Terdapat kelembagaan hubungan kerja tradisional yang beragam dan 

rumit. 

5. Pilkada 

Berdasarkan undang-undang nomor 8 tahun 2015 tentang “Perubahan 

Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang 

Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang” 

menegaskan dalam pasal 1 bahwasannya “Pemilihan Gubernur dan Wakil 

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

selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di 

wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil 

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota 

secara langsung dan demokratis”, selain itu menjelaskan juga bahwa “Calon 

Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota 

adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai 

politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi 
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Pemilihan Umum Kabupaten/Kota”.Pemilu adalah arena kompetisi untuk 

mengisi jabatan-jabatan politik di pemerintahan yang didasarkan pada pilihan 

formal dari warganegara yang memenuhi syarat. Peserta pemilu dapat berupa 

perseorangan dan partai politik tetapi yang paling utama adalah partai politik. 

Partai politik mengajukan kandidat dalam pemilu untuk kemudian di pilih 

oleh rakyat (Pamungkas, 2009:3). 

Menurut Pamungkas (2009:4), fungsi pemilu secara garis besar 

terumuskan dalam dua perspektif yaitu bottom-up dan top-down. Dalam 

perspektif bottom-up pemilu dilihat sebagai sarana politisi dapat dipanggil 

untuk bertanggungjawab dan ditekan untuk mengantar bagaimana kebijakan 

merefleksikan opini publik. Fungsi pemilu dalam perspektif bottom-up antara 

lain sebagai berikut: 1) rekruitmen politisi, di negara demokratis, pemilu 

adalah sumber utama untuk rekruitmen politisi dengan partai politik sebagai 

sarana utama dalam penominasian kandidat. 2) Membentuk pemerintahan. 

Membentuk pemerintahan secara langsung terjadi di negara-negara yang 

menganuit sistem presidensiil, sedangkan pada pemerintahan dengan sistem 

parlementarian pemilu lebih memengaruhi formasi pemerintah dimana derajat 

memengaruhinya tergantung pada sistem pemilu yang digunakan. 3) Sarana 

membatasi perilaku dan kebijakan pemerintah. Penguasa-penguasa yang 

agendanya tidak lagi disetujui rakyat maka dapat dikontrol perilakunya secara 

periodik dalam pemilu berikutnya. Incumbent dapat dihukum oleh rakyat 

melalui pengalihan dukungan suara kepada kandidat atau partai lain yang 

dianggap lebih aspiratif. 
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Perspektif top-down, menunjukkan bahwa pemilu dilihat sebagai sarana 

elit melakukan kontrol terhadap rakyat agar tetap tanpa gerak/diam 

(quiscent), dapat ditundukkan (malleable), dan pada ahirnya dapat diperintah 

(governable). Fungsi pemilu dalam perspektif top-down adalah: 1) memberi 

legitimasi kekuasaan. Fungsi ini merupakan fungsi paling mendasar dalam 

pemilu. 2) Sirkulasi dan penguatan elit. Pemilu merupakan sarana dan jalur 

langsung untuk mencapai posisi elit penguasa. 3) Menyediakan perwakilan. 

Pemilu merupakan saluran yang menghubungkan publik ke pemerintah. 

Fungsi ini terutama menjadi kebutuhan rakyat, baik dalam rangka 

mengevaluasi atau mengkontrol perilaku pemerintah dan program serta 

kebijakan yang dihasilkannya. 4) Sarana pendidikan politik. Pemilu 

merupakan salah satu bentuk pendidikan politik rakyat yang bersifat 

langsung, terbuka, dan massal yang diharapkan bisa mencerdaskan 

pemahaman politik dan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai 

demokrasi.  

Sistem pemilihan umum variasinya sangat banyak, namun menurut 

Miriam Budiardjo (2008:461) hanya berkisar pada dua prinsip yaitu: 

a. Single-member Constituency (satu daerah pemilih memiliki satu wakil, 

biasanya disebut sistem distrik) 

b. Multi-member Constituency (satu daerah pemilihan memiliki beberapa 

wakil, biasanya dinamakan sistem perwakilan berimbang atau sistem 

proporsional) 
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B. Penelitian yang Relevan 

Penelitian terdahulu yang sangat terkait dengan penelitian tentang 

perilaku memilih dan partisipasi politik, antara lain sebagai berikut: 

1. Salah satu penelitian yang terkait yaitu penelitian oleh Neni Kumayas dan 

Steven Sumolang, dengan judul Perilaku Pemilih Dalam Pemilihan Umum 

Di Kabupaten Bolaang Mongondow. Penelitian tersebut memiliki 

kesamaan yaitu meneliti masalah perilaku pemilih dalam Pemilu dan juga 

sama menggunakan metode penelitian kualitatif, akan tetapi perbedaannya 

antara lain penelitian ini mengambil sampel seluruh masyarakat, dan 

pemilu yang diteliti yaitu pemilihan legislatif. Beberapa hasil yang perlu 

dicatat dari penelitian ini antara lain: (1) dalam penelitian ini pertimbangan 

terbesar dalam menentukan pilihan pada pemilihan umum adalah 

popularitas atau figur kandidat, pengalaman kandidat, kemampuan atau 

kompetensi kandidat, pasangan, track record, latar belakang profesi, 

dukungan dari tokoh agama, dukungan dari tokoh masyarakat, asal partai 

yang mencalonkan, dan asal daerah calon. (2) Faktor yang sangat 

berpengaruh terhadap perilaku memilih di kebanyakan wilayah Bolaang 

Mongondow adalah identifikasi partai berdasarkan ikatan ideologi dan 

agama. (3) Dari hasil tentang Perilaku Pemilih Masyarakat di Bolaang 

Mongondow, dapat disimpulkan bahwa masih banyak wilayah yang 

termasuk dalam kategori Perilaku Pemilih Tradisional, yaitu pemilih yang 

lebih mengutamakan nilai sosial budaya, asal-usul, etnis, agama, dan lain-

lain. Loyalitas tinggi merupakan salah satu ciri khas yang paling kelihatan 
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dari pemilih tradisional. (4) Aksi permainan uang di medan politik pemilu 

telah membiasa pada masyarakat. Namun ada bagian lain yang tidak 

hilang dalam strategi pemenangan sang kandidat, yakni mengandalkan 

pola kerja partai politik serta daya pemikatnya masih saja ada, pemilih 

juga masih mengacuhkan pilihan pada pandangan politiknya (Kumayas 

dan Sumolang, 2015:113). 

2. Penelitian oleh RR Emilia Yustiningrum & Wawan Ichwanuddin pada 

tahun  2015 yang dimuat dalam Jurnal Penelitian Politik, Volume 12 No. 1 

Juni 2015, halaman 117 sampai 135 dengan judul “Partisipasi politik dan 

perilaku memilih pada pemilu 2014”, memiliki persamaan yaitu meneliti 

faktor dalam berpartisipasi, namun memiliki beberapa perbedaan yaitu: 

penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, wilayah penelitian sangat 

global/luas, tidak memfokuskan pada satu kelompok masyarakat, dan 

cenderung menitikberatkan pada penggunaan teori perilaku pemilih saja, 

serta jenis pemilunya berbeda. Dalam penelitian tersebut menemukan hasil 

kajian perilaku pemilih berdasrakan faktor sosiologi, psikologis, dan aktor 

rasional/ekonomi, hal yang harus diperhatikan bahwa; 1) Dalam diri 

pemilih, ketaatan seseorang dalam menjalankan ibadah sesuai agamanya 

tidak selalu memberikan pengaruh pada pilihan partai politiknya. Namun 

demikian, ketika pemilih dihadapkan pada pilihan calon legislatif dalam 

pemilu, latar belakang agama caleg memberi pengaruh terhadap pilihan 

calegnya. 2) Adanya janji-janji pemberian bantuan materi memang tidak 

banyak memengaruhi para pemilih dalam menentukan pilihannya. Namun 
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demikian, bagi pemilih yang telah berusia lanjut, tinggal di pedesaan, dan 

berpendidikan rendah, maka janji-janji pemberian bantuan materi tersebut 

merupakan hal yang menjadi pertimbangan dalam memberikan suaranya. 

3) Dalam menentukan pilihan politiknya, para pemilih pemula sering 

terpengaruh oleh pilihan orang-orang di sekitarnya seperti keluarga dan 

teman sekelompoknya. Para pemilih pemula ini khususnya yang tinggal di 

pedesaan, mayoritas mengikuti sikap orang tuanya atau tokoh yang 

dihormati di lingkungannya. 4) Diskusi mengenai politik dalam 

lingkungan terkecil khususnya keluarga turut memengaruhi pilihan dalam 

pemilu. Media massa khususnya televisi memberikan informasi terbanyak 

mengenai perkembangan politik terkini sehingga turut serta memengaruhi 

pilihan dalam pemilu legislatif lalu. 5) rendahnya loyalitas terhadap partai 

politik serta tidak adanya identitas kepartaian pada seseorang, menjadikan 

mudahnya pemilih untuk pindah ke partai lainnya. 6) aktor 

rasional/ekonomi memperlihatkan bahwa pemenuhan kebutuhan ekonomi 

merupakan isu yang strategis bagi mayoritas pemilih. Pemenuhan 

kebutuhan ekonomi ini yang kemudian berkembang menjadi kompetisi 

antar kandidat anggota legislatif, maupun antar partai politik sendiri, untuk 

membangun kedekatan dengan pemilihnya (Yustiningrum & Ichwanuddin, 

2015: 134).

3. Penelitian lain yang terkait adalah penelitian oleh Adhi Putra Wicaksono 

dengan judul Perilaku Pemilih dalam Pemilihan Kepala Daerah Langsung 

(Studi Penelitian Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur Jawa Tengah 
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Tahun 2008 di Kota Semarang). Penelitian tersebut memiliki kesamaan 

meneliti tentang perilaku pemilih dengan objek pemilihan lembaga 

eksekutif. Akan tetapi perbedaannya yaitu penelitian ini menggunakan 

metode kuantitatif, dan juga penelitiannya dilakukan terhadap masyarakat 

secara umum tidak mengambil kelompok tertentu. Hasil penelitian ini 

yang perlu di catat antara lain: (1) antara jenis kelamin dan perilaku 

pemilih tidak terdapat hubungan atau asosiasi yang signifikan. Hal tersebut 

berarti bahwa baik pemilih laki-laki maupun perempuan tidak memiliki 

kecenderungan untuk memilih salah satu pasangan calon. (2) antara usia 

dengan perilaku pemilih tidak terdapat hubungan atau asosiasi yang 

signifikan. Hal tersebut berarti bahwa kelompok pemilih muda maupun tua 

juga tidak cenderung memilih satu pasangan calon. (3) Tidak terdapat 

hubungan atau asosiasi yang signifikan antara tingkat pendidikan dengan 

perilaku pemilih. Hal tersebut berarti bahwa baik pemilih yang 

berpendidikan rendah maupun yang berpendidikan tinggi juga tidak 

memiliki kecenderungan untuk memilih pasangan calon tertentu. (4) Tidak 

terdapat hubungan atau asosiasi yang signifikan antara agama yang dianut 

dengan perilaku pemilih. Hal tersebut berarti bahwa baik pemilih yang 

beragama Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Hindu maupun 

Khonghucu tidak cenderung memilih satu pasangan calon (Wicaksono, 

2009:130). 

4. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ferdiansyah Zidni menegani 

perilaku pemilih (Dinamika Pilihan Rasional Dalam kemenangan Jokowi-
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Basuki Pada Pemilihan Umum Gubernur DKI Jakarta 2012), memiliki 

kesamaan dalam meneliti perilaku pemilih pada level eksekutif, dan juga 

menggunakan penelitian kualitatif. Namun perbedaannya yaitu penelitian 

ini lebih menekankan pada penelitian aspek pilihan rasional. Beberapa 

hasil yang perlu diketahui antara lain: (1) kemenangan Jokowi-Basuki 

dapat disenut anomali, karena masyarakat jakarta mampu meruntuhkan 

kuasa uang yang dikalahkan dengan rasionalitas pemilih. Dalam hal ini 

pendidikan politik dan kecerdasan pemilih tidak semata-mata dipengaruhi 

dukungan logistik, namun lebih melihat pada track record. (2) pesta 

demorkasi melalui Pemilu/Pilkada yang selama ini sarat dengan biaya 

tinggi, setidaknya dapat bergeser dengan mengedepankan figur yanag 

berintegritas dan berkomitmen, sehingga menimbulkan harapan baru 

mengenai demokrasi yang lebih sehat. (3) Fenomena Jokowi-Basuki 

seakan meruntuhkan asumsi-asumsi bahwa kuasa uang, identitas, dan 

penggunaan isu Ras akan menentukan jumlah perolehan suara, dan hal 

tersebut sekaligus menunjukkan manifestas kemenangan kuasa rakyat atas 

kuasa uang. (4) sosio demografi penduduk jakarta yang relatif 

berpendidikan tinggi dan melek informasi menguntungkan Jokowi, karena 

mereka sangat rasional dalam menentukan pilihan dan memiliki

pertimbangan logis (Zidni, 2014:86). 

5. Penelitian yang dilakukan oleh Elzatrisna Suryati pada tahun 2009 yang 

berjudul “Partisipasi politik masyarakat Desa Kebonagung dan Desa 

Tlogorejo Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan dalam pemilihan 
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kepala daerah (pemilihan bupati) Kabupaten Grobogan”  penelitian ini 

memiliki kesamaan meneliti yaitu partisipasi politik, dan menggunakan 

metode kualitatif, dan sama-sama meneliti pilkada, namun memiliki 

beberapa perbedaan yaitu: dalam penelitian ini mengambil lokasi dua desa, 

penelitiannya ke seluruh masyarakat, tidak berdasar pekerjaannya. 

Penelitian ini memperoleh hasil: 1) Beradasar dari 50 responden 

masyarakat Desa Kebonagung terdapat  1 orang partisipasinya tinggi,  10 

responden sedang, 39 responden rendah dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwasannya partisipasi politiknya rendah. 2) Dari 50 

responden Desa Tlogorejo 2 orang partisipasinya tinggi, 12 orang sedang, 

dan 36 orang rendah, dengan demikian partisipasi politiknya rendah. 3) 

Tingkat partisipasi politik di kedua desa ditinjau dari pendidikannya 

adalah lemah karena terdapat responden yang berpendidikan tinggi dan 

sedang tingkat partisipasi politiknya rendah, dan responden yang  

pendidikannya rendah partisipasi politiknya tinggi. 4) Hubungan tingkat 

pendapatan dan partisipasi politiknya adalah lemah, karena ada responden 

pendapatan tinggi tapi partisipasi politiknya rendah, dan responden 

pendapatan rendah tetapi partisipasi politiknya tinggi. 5) Perilaku memilih 

masyarakat Desa Kebonagung dan masyarakat Desa Tlogorejo masih 

sangat dipengaruhi oleh lingkungan sekitar tempat tinggal. Kuatnya 

pengaruh pemimpin agama dan pengaruh tokoh masyarakat masih sangat 

memengaruhi sikap dan pilihan politik santri dan masyarakat yang ada di 

sekitarnya(Suryati, 2009:112). 
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6. Salah satu penelitian yang relevan yaitu penelitian yang dilakukan oleh 

Peter Schofield dan Peter Reeves dengan judul “Does the factor theory of 

satisfaction explain political voting behaviour?”. Penelitian tersebut 

memiliki kesamaan dengan meneliti perilaku politik dalam memilih pada 

pemilihan umum. Namun perbedaannya penelitian ini menguji teori 

kepuasan dari kinerja pemerintah dan menggunakan metode kuantitatif 

dengan model regresi, dan subjek yang diteliti pemilih secara umum. Hasil 

yang perlu dicatat dalam penelitian tersebut antara lain: (1) faktor basic 

(kejahatan, ekonomi, peperangan, dan pajak) lebih menjelaskan perbedaan 

yang dirasakan pada kinerja pemerintah secara keseluruhan dan perilaku 

pemilih dari pada faktor performance (NHS, krisis keuangan, dan 

pendidikan) (2) Terdapat perbedaan yang signifikan yang dirasakan dari 

kinerja mantan pemerintahan partai buruh  pada isu pokok yang 

menyebabkan rangking pemilih partai buruh lebih tinggi secara signifikan 

daripada rangking pemilih partai liberal demokrat yang pada tempatnya 

lebih tinggi secara signifikan dari peringkat pemilih parai konservatif (3) 

Loyalitas dikendalikan dan perbedaan dalam perilaku pemilih dijelaskan 

melalui partai buruh dalam menangani isu pokok yang menunjukkan 

kredibilitas dan kehandalan berkaitan dengan isu pentingyang berdampak 

signifikan pada pemilih (Schofield, 2015: 968-992).

7. Penelitian terdahulu yang relevan yaitu penelitian yang dilakukan oleh 

Xiaopeng Pang, Junxia Zeng dan Scott Rozelle dengan judul “Does 

Women’s Knowledge of Voting Rights Affect their Voting Behaviour in 
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Village Elections? Evidence from a Randomized Controlled Trial in 

China”. Dalam penelitian tersebut memiliki persamaan membahas 

masalah perilaku politik pemilih dalam Pemilu, dan memiliki basis pada 

pemilih di desa, dan juga memiliki fokus pada pengetahuan pemilih, 

namun perbedaannya penelitian tersebut menghususkan subjek pada 

perempuan, dan pemilihannya pada tingkat desa dan menggunakan metode 

campuran natara kualitatif dan kuantittaif, serta mengaplikasikan 

Randomized Controlled Trial (RCT). Beberapa hasil yang perlu dicatat 

dari hasil tersebut yaitu: (1) Tingkat suara perempuan lebih rendah 

dibanding laki-laki yang dipengaruhi kurangnya pengetahuan tentang hak- 

hak mereka dalam proses pemungutan suara, (2) Wanita yang menerima 

pelatihan mengalami peningkatan pemahaman akan hak dan proses 

pemungutan suara dari pada yang tidak menerima pelatihan dan 

menaikkan pengguna hak pilih. Namun skor pengetahuan dan tingkat 

memilih dalam pemilu tidak berubah ketika yang di didik pemimpin desa 

tentang hak memilih perempuan, (3) Dari hasil wawancara banyak hal 

ditemukan melebihi kenaikan skor pengetahuan. Perempuan tampak lebih 

menghargai kepeudulian mereka, dan memiliki keyakinan baru bahwa 

mereka menyadari memiliki tanggung jawab sipil untuk melaksanakan 

hak-hak mereka di desa bahkan di luar pemungkutan suara (Pang, 

2013:39-59).  

8. Penelian relevan terdahulu juga pernah dilakukan oleh Janine Dermody,  

Stuart Hanmer Lloyd dan Richard Scullion dengan judul penelitian 
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“Young people and voting behaviour: alienated youth and (or) an 

interested and critical citizenry?”. Penelitian tersebut memiliki kesamaan 

yaitu meneliti tentang perilaku politik dalam memilih, dan meneliti 

kelompok masyarakat tertentu. Akan tetapi perbedaaanya penelitian 

tersebut memiliki fokus pada pemuda, dan menitikberatkan pada variabel 

ketertarikan dan sinisme pada pemerintah yang dikaji menggunakan 

metode kuantitatiif. Beberapa hasil yang perlu dicatat dalam penelitian 

tersebut yaitu: (1) penelitian ini menunjukkan bahwa oran-orang muda 

umumnya tidak percaya dan sinis terhadap politisi dan perdana menteri 

(Tony Blair), dan perasaan sinis tersebut menyebabkan terasing dari 

politik, akan tetapi juga menemukan bahwa orang muda juga bisa tertarik 

dengan pada pemilihan umum (2) Kehadiran masyarakat yang kritis 

memberikan harapan baru untuk masa depan kesejahteraan demokrasi di 

Inggris, meskipun kelompok ini minoritas dan dan mayoritas merasa 

teralienasi, dan perlu diperlajari lebih dalam dengan mempertimbangkan 

sifat semangat sinisme, karena Gore mengamati bahwa sinisme 

meningkatkan jarak sosial dan mengurangu semangat masyarakat 

(Dermody, 2010: 421-435).

9. Penelitian terdahulu yang relevan yaitu penelitian yang dilakukan oleh 

Tonglong Zhang, Linxiu Zhang, dan Linke How dengan judul 

“Democracy learning, election quality and voter turnout Evidence from 

village elections in rural China”. Penelitian tersebut memiliki kesamaan 

dengan penelitian ini dalam hal mengkaji kehadiran dalam  pemilu dengan 
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mengambil objek di desa. namun perbedaannya penelitian tersebut 

menggunakan metode kuantitatif, dan lebih condong untuk menelaah 

faktor yang memengaruhi partisipasi politik dengan fokus pengaruh 

kualitas demokrasi. Adapun hasil yang perlu dicatat dalam penelitian 

tersebut yaitu: (1) hal yang sangat memengaruhi secara signifikan dari 

pemilih di desa ialah daya saing yang tinggi, pembelian suara dan 

manipulasi dari pemerintah, (2) pemilu yang kompetetif cenderung 

menarik partisipasi pemilih dan efek pada Voluntary Turnout (VT) sangat 

besar dibanding Raw Turnout (RT) dan Direct Turnout (DT), (3) faktor 

yang dapat menurunkan keterlibatan dalam pemilu ialah adanya 

manipulasi dari pemerintah, dan hal tersebut menurunkan partisipasi 

pemilih secara drastis (Zhang, 2015:143-155). 

Benang merah keterkaitan antara penelitian terdahulu yang telah 

diuraikan diatas dengan penelitian yang akan dilaksanakan oleh penulis yaitu 

sama dalam kaitannya meneliti perilaku seseorang dalam memilih kandidat 

dalam proses pemilihan umum. Namun kesemua penelitian di atas dalam 

penelitiannya masyarakat yang dijadikan objek penelitian yaitu masyarakat 

secara umum, tidak difokuskan berdasarkan pendidikan, pekerjaan, atau 

status sosial ekonominya, selain itu penelitian yang memfokuskan pada objek 

tertentu, lebih menonjolkan metode kuantitatif. Dengan demikian maka 

penelitian yang akan dilakukan oleh penulis akan fokus dan mendalami 

perilaku politik dengan membatasi lingkup petani kecil atau petani gurem di 

Desa Lebengjumuk yang akan dikaji dengan metode kualitatif. 
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C.  Kerangka Berpikir

 Pilkada merupakan ajang dimana daerah memiliki hajat besar 

untuk menentukan pilihan pemimpin. Dengan dilaksanakannya Pilkada 

langsung, partisipasi politik dan perilaku politik di daerah harusnya dapat 

diketahui dengan jelas. Dua komponen utama yang tidak luput dalam Pilkada 

yaitu kandidat dan pemilih. Kandidat, merupakan tokoh yang akan dipilih 

menjadi pemimpin daerah yang diusung oleh partai politik atau gabungan 

partai politik. Dalam penelitian ini terdapat dua kandidat dalam Pilkada 

Kabupaten Grobogan tahun 2015. Kandidat nomor satu yaitu Icek Baskoro 

dan Sugeng Prasetyo, sedangkan kandidat nomor dua yaitu Sri Sumarni dan 

Edy Maryono.  Pemilih yaitu masyarakat daerah tersebut yang masuk dalam 

daftar pemilih yang berhak menggunakan hak suaranya untuk menentukan 

pilihannya dalam memilih kepala daerah. Pemilih dalam penelitian ini 

terfokus pada petani gurem yang berada di Desa Lebengjumuk dan 

menggunakan hak suaranya dalam pelaksanaan Pilkada. Perihal 

menggunakan hak suara tersebut merupakan bentuk daripada partisipasi 

politik yang paling kecil dan meluas dalam masyarakat demokratis. Pemilih 

dalam menggunakan hak suaranya tentunya di latarbelakangi beberapa hal. 

Tak bisa diabaikan bahwa tidak semua masyarakat akan menggunakan hak 

suaranya, dan dalam menyuarakannya sama bentuknya serta sama alasannya. 

Hal tersebut dapat dibuktikan meskipun petani di Desa Lebengjumuk 

pendidikannya rendah dan secara ekonomi tidak dapat digolongkan kaya, 

namun memiliki partisipasi politik dalam bentuk memberikan suara yang 
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tinggi. Masyarakat ialah sekumpulan manuia yang dinamis, dan memiliki 

pola pikir dan pola pandang yang berbeda, serta tumbuh dalam lingkungan 

yang beda pula. Oleh karena itu tentunya perlu diketahui lebih jelas 

bagaimana perilaku politik dari pemilih petani gurem di Desa Lebengjumuk 

dalam menggunakan hak pilih yang ditinjau dari: 1) orientasi policy problem 

solving, dengan melihat penilaian petani gurem terhadap visi misi dan 

program kerja kandidat, 2) orientasi ideologi, dengan melihat keyakinan 

individu dalam menggunakan hak pilih, 3) model psikologi, dengan melihat 

motivasi, tujuan, dan kepentingan individu dalam menggunakan hak pilih, 4) 

model sosialisasi, dengan melihat proses pembelajaran dalam kelompok 

petani dalam menggunakan hak pilih. Perlu diketahui juga faktor yang 

memengaruhi perilaku politik dalam mejatuhkan ke salah satu kandidat dalam 

Pilkada Kabupaten Grobogan tahun 2015, melalaui faktor sosial politik tidak 

langsung seperti sistem sosial, sistem ekonomi, dan sistem budaya, serta 

faktor sosial politik langsung, seperti keluarga, kelompok pergaulan, selain 

itu juga melalui faktor kepribadian individu, dan situasi lingkungan. Berbekal 

hasil yang diperoleh dari penelitian dapat menentukan cara untuk mencapai 

pemilih yang kritis meskipun pemilih tersebut petani gurem.  
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Gambar 1. Kerangka berpikir 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan  

 Berdasarkan temuan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan 

dalam mengkaji perilaku politik petani gurem dan faktor-faktor yang 

memengaruhinya dalam Pilkada Kabupaten Grobogan Tahun 2015 di Desa 

Lebengjumuk, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Perilaku politik petani gurem di Desa Lebengjumuk pada Pilkada 

Kabupaten Grobogan tahun 2015 dalam menggunakan hak pilih terikat 

dengan keyakinan ideologis menurut terhadap pemerintah desa, motivasi 

pemilih terhadap imbalan, dan  sosialisasi antar petani dan pemerintah 

yang sempit dan searah, sedangkan visi, misi, dan program kerja kandidat 

tidak dipertimbangkan.

2. Faktor yang memengaruhi perilaku politik petani gurem di Desa 

Lebengjumuk dalam menentukan pilihan pada Pilkada Kabupaten 

Grobogan tahun 2015, yaitu faktor lingkungan sosial politik tidak 

langsung, yang dominan berupa sistem politik yang menempatkan sistem 

kepemimpinan tradisional antara pemerintah desa dan petani gurem, 

sedangkan pendukungnya ialah sistem ekonomi yang menempatkan petani 

sebagai pihak yang membutuhkan, dan sistem sosial petani gurem yang 

minim informasi, dan bersifat menurut. Faktor lingkungan sosial politik 

langsung dari petani yang paling dominan ialah kelompok pergaulan 
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petani yang mampu memengaruhi pilihan individu dan pendukungnya 

yaitu kepribadian,  dan keadaan keluarga. 

B. Saran  

 Berdasarkan simpulan hasil diatas maka saran yang disampaikan oleh 

penulis untuk pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pilkada ialah sebagai 

berikut; 

1. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka saran yang dapat 

direkomendasikan supaya partai politik dan kandidat melakukan kampanye 

dan pendidikan politik secara langsung dengan menjangkau desa terpencil 

dan kepada masyarakat petani. 

2. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan saran yang dapat diberikan 

kepada pemilih petani gurem dalam Pemilu hendaknya juga 

memperhatikan dari visi, misi, dan program kerja serta track record

terhadap kandidat yang akan dipilih. 
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