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Partai politik merupakan jembatan antara pemerintah dengan masyarakat. 

Partai politik adalah organisasi yang berfungsi sebagai sarana untuk menyalurkan 

aspirasi rakyat dan sebagai wakil rakyat di dalam pemerintahan. Akan tetapi 

melihat jajak pendapat yang dilakukan Lembaga Survei Indonesia (LSI) dan 

Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) sejak 2004, secara konsisten 

ditemukan fakta bahwa masyarakat cenderung berpandangan negatif terhadap 

institusi partai politik dan para politisi. Tentu kondisi ini membuat peneliti tertarik 

untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap fungsi-fungsi partai politik dan 

tingkat kepercayaan masyarakat pada partai politik. Tujuan penelitian adalah 

untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap fungsi partai politik, mengkaji 

tingkat kepercayaan masyarakat terhadap partai politik dan mengkaji harapan 

masyarakat terhadap partai politik. 

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan lokasi penelitian di 

Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang. Metode pengumpulan data 

melalui metode angket yang dilakukan dengan sampel sebanyak 100 orang 

masyarakat yang telah memiliki KTP Kota Semarang. Teknik analisis yang 

digunakan adalah analisis deskripsi persentase. 

Hasil penelitian menunjukan persepsi masyarakat Kecamatan Semarang 

Tengah terhadap fungsi-fungsi partai politik dari keseluruhan faktor pembentuk 

kecermatan persepsi secara mayoritas menunjukkan bahwa responden 

memberikan persepsi yang positif atau baik terhadap fungsi-fungsi partai politik. 

Tingkat Kepercayaan masyarakat Kecamatan Semarang Tengah terhadap partai 

politik dilihat dari keseluruhan pernyataan dapat dikatakan bahwa secara 

mayoritas responden memberikan tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap partai 

politik. Walau begitu, masyarakat tetap berharap agar partai politik dapat terus 

mendorong masyarakat untuk berpartisipasi politik dan mengadakan sosialisasi 

politik secara langsung. Disamping itu, masyarakat juga berharap agar partai 

politik dalam menyampaikan informasi tidak menyebabkan kegelisahan namun  

dapat terus menjaga keutuhan NKRI dan Pancasila. 

Saran dalam penelitian ini, diharapkan hasil penelitian dapat menjadi 

bahan evaluasi partai politik, agar pelaksanaan fungsi-fungsi partai politik dapat 

berjalan lebih maksimal lagi, terutama terkait peningkatan fungsi komunikasi 

politik. Disamping itu, sebaiknya partai politik juga terus berupaya untuk semakin 

meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap partai politik. Bagi masyarakat 

Kecamatan Semarang Tengah diharapkan juga untuk semakin membuka wawasan 

pengetahuan terutama yang menyangkut partai politik. 
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ABSTRACT 

Sari, Clara Delvia Puspita. 2017. Perception Society of Semarang Central 

Semarang City of Semarang against Political Party in 2016-2017. THESIS. 

Department of Politics and Citizenship, Faculty of Social Sciences. Semarang 

State University. Supervisor I Dr. Eko Handoyo, M.Si. Supervisor II Moh Aris 

Munandar, S.Sos. M.M. 154 pages. 

 

Keywords: Perception, Society, Political Party. 

 

Political parties are the bridge between government and society. Political 

parties are organizations that serve as a means to channel the aspirations of the 

people and as representatives of the people in government. However, looking at 

polls conducted by the Indonesian Survey Institute (LSI) and Saiful Mujani 

Research and Consulting (SMRC) since 2004, consistently found the fact that 

people tend to have a negative view of the institutions of political parties and 

politicians. Of course this condition makes researchers interested to know the 

public perception of the functions of political parties and the level of public 

confidence in political parties. The purpose of this research is to know the 

perception of society on the function of political party, to study the level of public 

confidence in the political party and to study the people's expectation toward the 

political party. 

This research is a quantitative research with research location in Semarang 

Central Subdistrict, Semarang City. Methods of data collection through 

questionnaire method conducted with a sample of 100 people who already have 

ID card Semarang City. The analysis technique used is percentage description 

analysis. 

The result of the research shows the perception of the people of Central 

Semarang Subdistrict to the functions of political parties from the overall factor of 

perception of the majority perception indicates that the respondents give positive 

or good perception to the function of political party. The level of trust of the 

people of Semarang Tengah Sub-district to political parties viewed from the 

whole statement can be said that majority of respondents give high level of trust to 

political party. Even so, the public still hopes that political parties can continue to 

encourage people to participate in politics and conduct direct political 

socialization. In addition, the public also hopes that political parties in conveying 

information does not cause anxiety but can continue to maintain the integrity of 

the Unitary Republic of Indonesia and Pancasila. 

Suggestion in this research, hopefully result of research can become 

material of evaluation of political party, so that implementation of function of 

political party can run maximal again, especially related to improvement of 

function of political communication. In addition, political parties should also 

continue to increase public confidence in political parties. For the people of 

Kecamatan Semarang Tengah, it is also expected to open more knowledge insight 

especially concerning political party. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Negara Indonesia merupakan salah satu negara demokrasi, yang mana 

sistem pemerintahannya dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Setiap 

anggota masyarakat berhak untuk ikut berpartisipasi dalam pemilihan umum. 

Terjadinya pemilihan umum dapat terlaksana apabila terdapat organisasi-

organisasi politik yang terbentuk. Organisasi politik inilah yang disebut partai 

politik. Partai politik merupakan jembatan antara negara dengan masyarakat. 

Partai politik lah yang mengetahui bagaimana proses perjuangan agar aspirasi 

masyarakat dapat diakomodasi oleh negara atau sistem politik. Negara 

memerlukan masyarakat agar tau kebijakan apa yang semestinya dibuat. 

Masyarakat memerlukan negara agar kepentingannya dapat diakomodasi. 

Partai politik merupakan organisasi yang mana berfungsi sebagai sarana 

untuk menyalurkan aspirasi masyarakat dan sebagai wakil rakyat didalam 

pemerintahan. Hal ini sejalan dengan pendapat Sigmund Neumann (dalam 

Budiardjo, 2008:404) yang mendefinisikan Partai Politik sebagai organisasi 

dari aktivis-aktivis politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan 

pemerintahan serta merebut dukungan rakyat melalui persaingan dengan suatu 

golongan atau golongan-golongan lain yang mempunyai pandangan yang 

berbeda. Dengan begitu maka peran dan partisipasi masyarakat sangatlah 

penting guna memajukan kehidupan pemerintahan dan kehidupan bangsa.
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Partai politik dapat dikatakan berhasil apabila partai politik dapat dekat 

dengan masyarakat sekaligus memiliki kemampuan untuk berada dalam lingkar 

kekuasaan agar dapat mengarahkan kebijakan negara sesuai dengan kehendak 

masyarakat. Jadi keberhasilan partai politik semata tidak hanya memenangkan 

pemilihan umum, namun juga mampu menjalin kedekatan dengan masyarakat. 

Sekarang  ini, keberadaan partai politik tidak lagi sepenuhnya didukung 

oleh masyarakat. Mayer (2012:19) mengatakan bahwa secara umum, partai-

partai politik di Indonesia menjadi kehilangan orientasi ideologisnya yang 

sejati bagi sebuah perubahan yang bermakna. Banyaknya bukti-bukti 

pemberitaan mengenai kinerja birokrasi ataupun lembaga perwakilan rakyat 

serta adanya berbagai penelitian, jelas menunjukan bahwa saat ini masyarakat 

mengalami krisis kepercayaan terhadap partai politik. Tentu saja, hal ini dapat 

memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap partai politik, serta 

membawa pengaruh yang cukup signifikan pada sudut pandang masyarakat 

terhadap partai politik. 

Dalam berbagai jajak pendapat publik yang dilakukan Lembaga Survei 

Indonesia (LSI) dan Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) sejak 

2004, secara konsisten ditemukan fakta bahwa masyarakat cenderung 

berpandangan negatif terhadap institusi partai politik dan para politisi  

(Kompas. Sabtu, 11 April 2015. Di akses dari 

http://nasional.kompas.com/read/2015/04/11/15150041/Parpol.dan.Persepsi.Pu

blik ) (21 Februari 2017). Menurut LSI diawal tahun 2015, tingkat kepercayaan 

masyarakat terhadap partai politik dan DPR berada dikisaran 50 persen. 
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Sedangkan pada Oktober 2014, kepercayaan terhadap partai politik dan DPR 

ada dikisaran 40 persen. Tentu fakta ini menunjukkan bahwa sekarang 

masyarakat sudah mengalami krisis kepercayaan terhadap partai politik. 

Terjadinya krisis kepercayaan masyarakat terhadap partai politik semakin 

diperkuat dengan hasil dalam berbagai jajak pendapat yang mana ketika 

masyarakat diminta menggambarkan partai politik dan politisi terdapat tiga hal 

yang paling diingat masyarakat namun semuanya negatif. Biasanya masyarakat 

selalu mengemukakan bahwa politisi adalah orang yang hanya peduli pada 

kepentingan pribadinya, banyak berjanji tapi sering tidak menepati dan lebih 

suka berbicara tentang diri mereka (Kompas. Sabtu, 11 April 2015. Di akses   

darihttp://nasional.kompas.com/read/2015/04/11/15150041/Parpol.dan.Persepsi

.Publik) (21 Februari 2017). 

Agus Aan Hermawan dalam penelitiannya “Persepsi Pemuda terhadap 

Partai Politik Nasional Peserta Pemilu 2014 dan Implikasinya terhadap 

Ketahanan Politik Wilayah (Studi pada KNPI Provinsi Banten)” ditemukan 

bahwa persepsi pemuda terhadap partai politik cukup buruk. Penilaian buruk 

pemuda ini terhadap fungsi-fungsi partai politik dan kinerja partai politik baik 

dari prestasi organisasinya sebagai lembaga maupun sebagai individu 

kadernya. Penelitian tersebut semakin diperkuat dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Muhammad Syafe’I dengan judul “Persepsi Masyarakat 

terhadap Fungsi Partai Politik di Desa Suruh Tembawang Kecamatan Etinkong 

Kabupaten Sanggau Tahun 2015” pun juga ditemukan bahwa persepsi 

masyarakat terhadap partai politik cukup buruk. Masyarakat memandang partai 
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politik buruk dikarenakan partai politik dianggap tidak dapat menjalankan 

fungsi-fungsinya. Walau terdapat perbedaan tempat, waktu dan indikator 

penelitian akan tetapi dua penelitian ini memiliki hasil penelitian yang tidak 

jauh berbeda mengenai persepsi masyarakat terhadap partai politik.   

Dengan ingatan masyarakat yang negatif seperti dalam beberapa 

penelitian di atas, sangatlah sulit untuk partai politik dapat memenangkan 

pemilihan umum dengan jumlah suara yang sangat tinggi. Apalagi dengan 

perkembangan teknologi yang semakin canggih dan terbuka akan 

mempermudah masyarakat untuk mendapatkan segala informasi. Kondisi ini 

tentu akan cenderung lebih mudah memengaruhi pandangan masyarakat 

terhadap partai politik, karena semakin cepat dan terbukanya masyarakat 

terhadap akses informasi publik seperti internet dan media sosial maka akan 

semakin memengaruhi cara berfikir masyarakat. 

Demokrasi suatu negara akan semakin terlihat apabila semakin besar 

peran rakyat dalam pemilihan umum. Dengan berkembangnya jaman membuat 

jalannya pemilu dari tahun ke tahun pun semakin berubah, karena semakin 

majunya suatu zaman maka akan semakin berkembang pula pemikiran 

masyarakat. Masyarakat tentu menyadari bahwa tujuan utama dari partai 

politik adalah untuk memperoleh atau mempertahankan kekuasaan. Hingga 

beragam cara dilakukan partai politik guna memenangkan pemilihan umum. 

Disamping itu, masyarakat juga dapat menilai dari anggota legislatif yang telah 

terpilih menang sebagai perwakilan rakyat di lembaga pemerintahan apakah 

telah menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik, atau malah sebaliknya. 
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Hal ini, tentu saja akan memengaruhi persepsi masyarakat terhadap partai 

politik.  

Banyaknya cara-cara yang dilakukan partai politik untuk memenangkan 

pemilu tentu tidak selalu berdampak positif, bahkan banyaknya akibat negatif 

yang timbul dapat membuat masyarakat malah mengalami krisis kepercayaan. 

Pengaruh ini sangat terlihat dan dapat dirasakan partai-partai politik pada saat 

terselenggaranya pemilihan umum. Hampir setiap pemilihan umum di berbagai 

tempat angka golput (golongan putih) selalu mendapatkan jumlah suara yang 

cukup tinggi, padahal seharusnya angka golput harus bisa ditekan seminimal 

mungkin.  

Melihat fenomena tersebut, peneliti tertarik untuk mengungkap 

kebenaran apakah masyarakat sekarang ini masih mengalami krisis 

kepercayaan, atau  masyarakat sudah kembali percaya terhadap partai politik.  

Peneliti mengukap fenomena tersebut dengan melihat sejauh manakah persepsi 

masyarakat terhadap fungsi-fungsi partai politik dan sejauh mana masyarakat 

memiliki tingkat kepercayaan pada partai politik serta apa yang menjadi 

harapan masyarakat terhadap partai politik.  

Pada penelitian ini, peneliti memilih Kota Semarang sebagai tempat 

penelitian dikarenakan, Kota Semarang merupakan salah satu kota besar di 

Indonesia dan merupakan pusat pemerintahan di Provinsi Jawa Tengah, dengan 

fokus penelitian terletak di Kecamatan Semarang Tengah. Kecamatan 

Semarang Tengah merupakan kecamatan yang saat Pemilu terakhir di Kota 

Semarang yaitu Pilwalkot tahun 2015 menempati posisi tertinggi golput, 
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disamping itu juga lokasi yang berada di pusat Kota Semarang serta memiliki 

penduduk yang heterogen menjadi alasan peneliti memilih lokasi tersebut 

untuk menjadi fokus penelitian. Dalam penelitian ini penulis mengambil judul 

“Persepsi Masyarakat Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang 

terhadap Partai Politik Tahun 2016-2017”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian terkait perspektif masyarakat pada partai politik 

di atas, rumusan masalah penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana persepsi masyarakat Kecamatan Semarang Tengah terhadap 

fungsi-fungsi partai politik tahun 2016-2017 ? 

2. Seberapa tinggi tingkat kepercayaan masyarakat Kecamatan Semarang 

Tengah terhadap partai politik tahun 2016-2017 ? 

3. Bagaimanakah harapan masyarakat Kecamatan Semarang Tengah 

terhadap partai politik tahun 2016-2017 ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah di atas, adapun 

tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui persepsi masyarakat Kecamatan Semarang Tengah 

mengenai fungsi-fungsi partai politik tahun 2016-2017. 

2. Untuk mengkaji tingkat kepercayaan masyarakat Kecamatan Semarang 

Tengah terhadap partai politik tahun 2016-2017. 
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3. Untuk mengkaji harapan masyarakat Kecamatan Semarang Tengah 

terhadap partai politik tahun 2016-2017. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Dengan adanya hasil yang diperoleh dari penelitian ini, maka 

diharapkan dapat memberikan manfaat: 

1. Secara teoretis:  

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu 

pengetahuan khususnya dalam pengembangan teori kecermatan 

persepsi yang dikembangkan oleh Jalaludin Rakhmat.  

2. Secara praktis: 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat: 

a. Bagi Peneliti 

Melalui penelitian ini, peneliti akan memperoleh pengetahuan dan 

informasi mengenai sejauh mana persepsi masyarakat Kecamatan 

Semarang Tengah terhadap partai politik. 

b. Bagi Masyarakat 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi yang bermanfaat 

kepada masyarakat mengenai pandangan masyarakat terhadap partai 

politik khususnya di Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang. 

c. Bagi Partai Politik 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan data dan 

informasi kepada partai politik mengenai persepsi masyarakat 
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terhadap partai politik khususnya di Kota Semarang, dengan begitu 

diharapkan dapat menjadi evaluasi bagi partai-partai politik agar ke 

depannya dapat berkembang lebih baik lagi. 

 

E. Batasan Istilah 

Untuk mempertegas ruang lingkup permasalahan dan penelitian agar 

mendapatkan kejelasan makna, ketegasan serta kesatuan pengertian terhadap 

apa yang diteliti, maka perlu adanya batasan atau penegasan istilah dalam 

penulisan ini. Beberapa istilah yang perlu mendapatkan penegasan tersebut 

antara lain : 

1. Persepsi adalah kemampuan diri untuk memberikan penilaian melalui 

alat indera yang kita lakukan secara global yang disertai dengan 

kesadaran. Persepsi sosial membuat diri kita memberikan kesan yang 

berbeda-beda terhadap orang, organisasi ataupun lembaga melalui alat 

indera.  

2. Partai politik adalah organisasi yang mengatasnamakan rakyat guna 

mendapat kedudukan di pemerintahan. Partai politik yang termasuk 

dalam partai politik di Indonesia adalah partai politik yang telah diakui 

dan disahkan menjadi organisasi partai politik di Indonesia. Terdapat 

empat fungsi partai politik, yaitu: sebagai sarana komunikasi politik, 

sebagai sarana sosialisasi politik, sebagai sarana rekruitmen politik, dan 

sebagai sarana pengatur konflik.  
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3. Masyarakat Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang adalah orang 

yang sudah memiliki KTP Kota Semarang dan bertempat tinggal saat ini 

di Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang. Setiap masyarakat 

memiliki hak dan kebebasan yang sama dalam mengemukakan persepsi 

dan pandangannya. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA BERPIKIR 

A. Deskripsi Teoretis 

1. Teori Persepsi 

a. Pengertian Persepsi 

Terdapat banyak sekali batasan atau definisi mengenai persepsi 

yang dikemukakan oleh para ahli. Beberapa pendapat yang 

dikemukakan oleh para ahli, antara lain Menurut Laura A. King dalam 

bukunya Psikologi Umum (2007:229), persepsi adalah proses dimana 

kita mengorganisasi dan menafsirkan pola stimulus ini dalam 

lingkungan. Saat kita bertemu dengan orang lain, biasanya kita 

memersepsikan berbagai isyarat sosial yang memungkinkan kita 

membuat suatu kesan mengenai orang tersebut. Dari sinilah kemudian 

timbul adanya persepsi mengenai orang tersebut. 

Menurut Atkinson (1998:276), Persepsi adalah penelitian 

bagaimana kita mengintegrasikan sensasi ke dalam percepts objek, dan 

bagaimana kita selanjutnya menggunakan percepts itu untuk mengenali 

dunia (percepts adalah hasil dari proses perseptual). 

Bimo Walgito dalam bukunya Pengantar Psikologi Umum 

(2010:100) berpendapat bahwa persepsi itu merupakan 

pengorganisasian, penginterpretasian terhadap stimulus yang 

diinderanya sehingga merupakan sesuatu yang berarti dan merupakan 

respon yang integrated dalam diri individu.  
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Menurut Rakhmat (2004:51) persepsi adalah pengalaman tentang 

objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan 

menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Persepsi memberikan 

makna pada stimulus inderawi, jadi hubungan sensasi dengan persepsi 

sudah jelas, sensasi adalah bagian dari persepsi. 

Kemampuan diri untuk membeda-bedakan, mengelompokkan, 

memfokuskan, dan sebagainya itu yang selanjutnya diinterpretasi 

disebut persepsi (Sarwono, 2010:86). Saat seseorang menerima 

stimulus dari dunia luar yang ditangkap oleh organ-organ bantuannya 

kemudian masuk ke dalam otak disitulah kemudian terjadi proses 

berpikir yang akhirnya terwujud dalam sebuah pemahaman. 

Pemahaman ini pula lah yang kurang lebih disebut juga sebagai 

persepsi. 

Sebelum terjadinya persepsi pada manusia, diperlukan sebuah 

stimuli yang harus ditangkap melalui organ tubuh yang bisa digunakan 

sebagai alat bantunya untuk memahami lingkungannya, alat bantu 

inilah yang dinamakan dengan alat indra (Sarwono, 2010:86). Alat 

indra pada manusia terdiri dari lima indra, yaitu penglihatan, 

pendengaran, peraba, perasa dan penciuman. Masing-masing 

pancaindra dengan kegunaannya mempunyai fungsi sendiri-sendiri dan 

saling melengkapi. 

Alat indra membuat manusia untuk mudah dan cepat memahami 

lingkungan dan cepat untuk memberikan penilaian yang disebut dengan 
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persepsi. Karena itu proses persepsi tidak dapat lepas dari proses 

pengindraan, dan proses pengindraan merupakan proses pendahulu dari 

proses persepsi (Walgito. 2010:99). 

Masyarakat hampir setiap hari pasti menonton berita di televisi, 

dengan adanya indra penglihatan, tentu masyarakat dapat melihat 

berbagai pemberitaan mengenai partai politik, yang kemudian akan 

menimbulkan suatu persepsi dalam setiap individu mengenai partai 

politik. Tidak hanya itu saja, dalam kegiatan kampanye yang dilakukan 

partai politik, masyarakat pasti mendengar apa saja janji-janji yang 

diujarkan partai politik kepada masyarakat, hal ini tentu saja membuat 

masyarakat dapat mendengar dan kemudian memberikan persepsi 

mengenai partai politik tersebut. 

Dalam persepsi, stimulus dapat datang dari luar dan dari diri 

individu itu sendiri. Namun demikian sebagian besar stimulus datang 

dari luar individu yang bersangkutan. Karena persepsi merupakan 

aktivitas yang integrated dalam diri individu, maka apa yang ada dalam 

diri individu akan ikut aktif dalam persepsi. Dikarenakan dalam 

persepsi dapat dikemukakan karena perasaan, kemampuan berfikir, 

pengalaman-pengalaman individu tidak sama, maka dalam memersepsi 

sesuatu stimulus, hasil persepsi mungkin akan berbeda antara individu 

satu dengan individu lain. (Walgito. 2010:100) 

Menurut Atkinson (1998:333), penelitian tentang persepsi 

mengurusi dua fungsi utama persepsi, yaitu lokalisasi, atau menentukan 
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dimana letak suatu objek, dan pengenalan, menentukan apa objek 

tersebut. Untuk melokalisasi (menentukan lokasi) objek, kita terlebih 

dahulu harus mensegregasikan objek dan kemudian mengorganisasikan 

objek menjadi kelompok. 

Sedangkan fungsi pengenalan terdapat dua proses, yaitu proses 

pengenalan bottom up didorong hanya oleh manusia dan proses 

pengenalan top-down didorong oleh pengetahuan dan harapan 

seseorang. Proses top down terletak dibalik efek konteks dalam persepsi 

karena konteks menentukan harapan perseptual, dan jika harapan ini 

dipenuhi, lebih sedikit informasi dari biasanya yang diperlukan untuk 

pengenalan (Atkinson, 1998:335). 

Makna persepsi sosial juga sama dengan makna persepsi 

lainnya. Banyak hal yang dapat dimaknakan dari apa yang telah terlihat 

oleh mata, karena persepsi sosial tergantung dari mata orang yang 

mengamati, bahkan stimulus yang sederhana dapat mengejutkan dua 

orang dengan cara yang cukup berbeda. Hilton & von Hippel, 1990 

(dalam Myers, 2012:105) mengatakan bahwa pada saat informasi sosial 

dihadapkan pada berbagai interpretasi, maka prasangka menjadi 

penting. 

Proses menafsirkan juga mewarnai persepsi orang terhadap kita. 

Seperti yang dikatakan Lynda dkk. (dalam Myers 2012:105). Ketika 

kita mengatakan sesuatu yang baik atau buruk mengenai orang lain, 

orang secara spontan cenderung mengasosiasikan trait tersebut. Situasi 
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ini dapat kita lihat saat kita memberikan kesan terhadap satu sama lain. 

Kesan itu membawa kita untuk memberikan persepsi yang mana 

seringkali benar daripada salah. 

Semakin baik kita mengenal seseorang, semakin akurat kita 

membaca pikiran dan perasannya serta semakin kuat kita dalam 

memberikan persepsi terhadap orang itu. Bila kita sudah menyenangi 

seseorang, maka kita cenderung melihat sifat-sifat baik pada orang itu 

dan sebaliknya (Rakhmat. 2004:88). 

b. Proses Terjadinya Persepsi 

Bimo Walgito dalam bukunya Pengantar Psikologi Umum 

(2010:102) menjelaskan proses terjadinya persepsi melalui tiga tahap 

sebagai berikut : 

1) Tahap kealaman (fisik) 

Tahap kealaman disebut juga sebagai tahap fisik. Tahap 

kealaman adalah proses adanya objek yang menimbulkan 

stimulus dan rangsangan yang mengenai alat indera. Stimulus 

yang diterima oleh alat indera diteruskan oleh syaraf sensoris ke 

otak. Sebagai contoh, jika kita bertemu dengan orang yang 

berpenampilan rapi, maka kita cenderung memersepsikan orang 

tersebut sebagai orang baik, sopan dan menyenangkan. 

2) Tahap fisiologis 

Pada tahap fisiologis, stimulus yang diterima oleh alat 

indera diteruskan oleh syaraf sensoris ke otak. Seperti timbulnya 
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pertanyaan-pertanyaan. Tentang suatu hal karena adanya 

penangkapan dari indera yang menimbulkan rasa ingin tahu. 

Tahap ini berupa stimulus. Dalam hal ini stimulus memengaruhi 

seseorang dalam mencari tahu tentang hal-hal yang belum 

diketahuinya. 

3) Tahap Psikologis 

Tahap psikologis adalah proses di otak sebagai pusat 

kesadaran, sehingga individu menyadari apa yang dilihat, atau apa 

yang didengar, atau apa yang diraba. Dengan begitu berarti taraf 

terakhir dari proses persepsi ialah individu menyadari tentang 

misalnya apa yang dilihat, atau apa yang didengar, atau apa yang 

diraba, yaitu stimulus yang diterima melalui alat indera. Adanya 

tahap alam dan fisiologis menimbulkan kecenderungan psikologis 

dalam diri individu untuk tahu lebih dalam tentang apa yang 

dipersepsikan. 

Dalam proses persepsi perlu adanya perhatian sebagai langkah 

persiapan dalam persepsi itu. Hal ini dikarenakan keadaan 

menunjukkan bahwa individu tidak hanya dikenai oleh satu stimulus 

saja, tetapi individu dikenai berbagai macam stimulus yang ditimbulkan 

oleh keadaan sekitarnya. Namun demikian tidak semua stimulus 

mendapatkan respon individu untuk dipersepsi. Stimulus mana yang 

akan dipersepsi atau mendapatkan respon dari individu tergantung pada 

perhatian individu yang bersangkutan.  
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Untuk lebih jelasnya akan disajikan bagan atau skema proses 

terjadinya persepsi yang diuraikan oleh Walgito (2010:103) sebagai 

berikut : 

                    

   Gambar 2.1 Proses Terjadinya Persepsi 

Keterangan 

  St = stimulasi (faktor luar) 

Fi = faktor intern (faktor dalam, termasuk perhatian) 

Sp = struktur pribadi individu 

Skema gambar 2.1 memberikan gambaran bahwa individu 

menerima bermacam-macam stimulus yang datang dari lingkungan. 

Tetapi tidak semua stimulus akan diperhatikan atau akan diberikan 

respon. Individu mengadakan seleksi terhadap stimulus yang 

mengenainya, dan di sini berperannya perhatian. Sebagai akibat dari 

stimulus yang dipilihnya dan diterima oleh individu, individu 

menyadari dan memberikan respon sebagai reaksi terhadap stimulus 

tersebut. 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa proses persepsi 

diawali penerimaan stimulus oleh indera, kemudian diteruskan ke 

dalam otak untuk diberi arti sehingga individu mengerti dan 
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memahami, selanjutnya hasil interpretasi dari proses tersebut akan 

memengaruhi tindakan individu tersebut. 

 

2. Persepsi Interpersonal 

Saat ini persepsi sosial memperoleh konotasi baru sebagai proses 

memersepsi objek-objek dan peristiwa-peristiwa sosial. Untuk tidak 

mengaburkan istilah dan untuk menggarisbawahi manusia (dan bukan 

benda) sebagai objek persepsi, di sini kita menggunakan istilah Persepsi 

Interpersonal. (Rakhmat, 2004:81) 

Persepsi sesunguhnya bukan hanya sekedar rekaman peristiwa atau 

objek. Persepsi pada dasarnya dapat berubah, hal ini sesuai dengan: 

dipengaruhnya oleh kebutuhan, kesiapan mental, suasana emosi, dan latar 

belakang budaya. Mc David dan Harari (dalam Rakhmat, 2004:80) 

mengatakan bahwa pada persepsi individu, bukan saja terhadap objek-

objek mati, tetapi juga pada objek-objek sosial, dengan begitu persepsi 

sosial dapat didefinisikan sebagai “the role of socially generated 

influences on the basic processes of perception”. 

Pada persepsi interpersonal, stimuli sampai ke kita melalui 

lambang-lambang verbal atau grafis yang disampaikan pihak ketiga. 

Dalam persepsi interpersonal, kita juga mencoba memahami apa yang 

tidak tampak pada alat indera dan tidak hanya melihat perilakunya, tapi 

juga melihat mengapa berperilaku seperti itu karena tidak hanya mencoba 

memahami bukan saja tindakan, tetapi juga motif tindakan itu.  
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Dalam persepsi interpersonal, faktor-faktor personal dan 

karakteristik orang yang ditanggapi, serta hubungan dengan orang lain 

menyebabkan persepsi interpersonal sangat cenderung keliru. Hal ini tentu 

saja karena manusia selalu berubah oleh sebab itu persepsi interpersonal 

pun menjadi mudah salah.  

Walau begitu, betapun sulitnya kita memersepsi partai politik, kita 

tetap berhasil juga memahaminya. Buktinya, kita masih saja mendukung 

salah satu calon yang diusung oleh partai politik untuk maju dalam pilkada 

walau mungkin kita tidak begitu memahami tujuan, visi dan misi partai 

politik tersebut. 

Persepsi interpersonal besar pengaruhnya bukan saja pada 

komunikasi interpersonal, tetapi juga pada hubungan interpersonal. 

Sehingga, kecermatan persepsi interpersonal akan sangat berguna untuk 

meningkatkan kualitas komunikasi interpersonal (Rakhmat, 2004:89). 

Terdapat faktor-faktor personal yang secara langsung memengaruhi 

kecermatan persepsi, dan bukan terhadap proses persepsi. Menurut Rahmat 

(2004:42) persepsi dipengaruhi oleh beberapa faktor-faktor personal yang 

memengaruhi kecermatan persepsi tersebut yaitu: 

a. Pengalaman  

Pengalaman memengaruhi kecermatan persepsi. Pengalaman 

tidak selalu melalui belajar formal. Namun, juga bertambah melalui 

rangkaian peristiwa yang dihadapi, dan melalui apa yang dialami oleh 
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perseptor. Proses rangkaian peristiwa yang pernah dialami seseorang, 

baik peristiwa buruk maupun peristiwa baik. 

b. Motivasi 

Persepsi interpersonal juga dipengaruhi oleh proses konstruktif 

yang banyak melibatkan unsur-unsur motivasi. Pengaruh motivasi 

terhadap persepsi salah satunya pada motif pembelaan perseptual, 

yaitu seseorang hanya akan mendengar apa yang ia mau dengar dan 

seseorang tidak akan mendengar apa yang tidak ingin ia dengar. 

Seseorang mau melakukan sesuatu jika itu berguna bagi dirinya, maka 

dari itu setiap orang mempunyai kepentingan dan keperluan yang 

berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Motivasi personal 

lainnya yang memengaruhi persepsi interpersonal adalah kebutuhan 

untuk memercayai dunia yang adil. Setiap orang memperoleh apa 

yang layak diperolehnya, sehingga motif dunia yang adil ini sering 

mendistorsi persepsi. 

c. Pengetahuan  

Pengetahuan seseorang diperlukan untuk suatu kecerdasan 

persepsi. Persepsi ini dapat diukur melalui tingkat pendidikan tinggi 

dengan sendirinya tingkat pengetahuannya pun menjadi luas. 

Selanjutnya Rakhmat (2004:42) Adapun faktor-faktor yang 

memengaruhi perkembangan persepsi seseorang, antara lain: 

a. Psikologi 

Persepsi seseorang mengenai segala sesuatu dialami dunia ini 

sangat dipengaruhi oleh keadaan psikologi, yang indah, tentram, akan 
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dirasakan sebagai bayang-bayang kelabu bagi seseorang yang buta 

warna. 

b. Keluarga 

Pengaruh yang paling besar terhadap anak-anak adalah 

keluarganya. Orang tua yang telah mengembangkan suatu cara yang 

khusus di dalam memahami dan melihat kenyataan di dunia ini, 

banyak sikap dan persepsi-persepsi mereka yang diturunkan kepada 

anak-anaknya. 

c. Kebudayaan 

Kebudayaan dan lingkungan masyarakat tertentu juga 

merupakan salah satu faktor yang kuat di dalam memengaruhi sikap, 

nilai, dan cara seseorang memandang dan memahami keadaan dunia 

ini. 

Perilaku kita dalam komunikasi interpersonal amat bergantung 

pada persepsi interpersonal. Persepsi orang seringkali tidak cermat. Bila 

kedua pihak menanggapi yang lain secara tidak cermat, terjadilah 

kegagalan komunikasi. Adanya kesenjangan antara persepsi dengan 

realitas sebenarnya mengakibatkan bukan saja perhatian selektif, tetapi 

juga penafsiran pesan yang keliru. Bila orang berperilaku sesuai dengan 

persepsi orang lain terhadap dirinya, terjadilah apa yang disebut self-

fulfilling prophecy. (Rakhmat, 2004:98) 

Dengan begitu dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan 

persepsi adalah penilaian atau cara pandang seseorang mengenai suatu 

objek, dalam hal ini objeknya adalah partai politik. Sehingga persepsi 
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antara satu orang dengan orang yang lain dalam memandang partai politik 

tentu saja berbeda. 

Terdapat dua bentuk persepsi yaitu, persepsi positif dan persepsi 

negatif. Persepsi positif adalah penilaian atau cara pandang seseorang yang 

bersifat positif, membangun, baik, benar. Sedangkan persepsi negatif 

adalah penilaian atau cara pandang seseorang yang bersifat negatif, 

menjatuhkan atau menyimpang, salah, buruk. 

Perbedaan persepsi antara satu orang dengan orang yang lainnya 

dikarenakan adanya faktor-faktor personal yang secara langsung 

memengaruhi kecermatan persepsi. Sehingga kualitas komunikasi 

interpersonal dapat ditingkatkan. Pada penelitian ini faktor-faktor 

kecermatan persepsi digunakan sebagai tolak ukur penelitian, yang 

meliputi pengalaman, motivasi dan kepribadian. 

 

3. Masyarakat 

a. Definisi Masyarakat 

Dalam bahasa Inggris masyarakat disebut society, asal kata socius 

yang berarti kawan. Kata “masyarakat” berasal dari bahasa Arab, yaitu 

syirk, yang artinya bergaul ini karena ada bentuk-bentuk aturan hidup, 

yang bukan disebabkan manusia sebagai perseorangan, melainkan oleh 

unsur-unsur kekuatan lain dalam sosial yang merupakan kesatuan. 

Adapun pendapat ahli mengenai pengertian masyarakat. 

Koentjaraningrat (2019:118) mengatakan bahwa masyarakat merupakan 
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kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat-

istiadat tertentu yang bersifat kontinu dan yang terikat oleh suatu rasa 

identitas bersama. 

b. Persepsi masyarakat 

Persepsi masyarakat adalah tanggapan atau pengetahuan 

lingkungan dari kumpulan individu-individu yang saling bergaul dan 

berinteraksi karena mempunyai nilai-nilai, norma-norma, cara-cara dan 

prosedur merupakan kebutuhan bersama berupa suatu sistem adat 

istiadat tertentu yang bersifat continue dan terikat oleh suatu identitas 

bersama yang diperoleh melalui interpretasi data indera (Sarbaini, 

2015:737) 

Menurut Simanjuntak (dalam Robbins 2001:89) terdapat 3 faktor 

yang dapat memengaruhi persepsi masyarakat yaitu : 

1) Pelaku persepsi 

Bila seseorang memandang suatu objek dan mencoba menafsirkan 

apa yang dilihatnya dan penafsiran itu sangat dipengaruhi oleh 

karakteristik pribadi dari pelaku persepsi individu itu.  

2) Target atau objek 

Karakteristik-karakteristik dan target yang diamati dapat 

memengaruhi apa yang dipersepsikan. Target tidak dipandang dalam 

keadaan terisolasi, hubungan suatu target dengan latar belakangnya 

memengaruhi persepsi seperti kecenderungan kita untuk 

mengelompokkan benda-benda yang berdekatan atau yang mirip. 
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3) Situasi 

Dalam hal ini penting untuk melihat konteks objek atau peristiwa 

sebab unsur-unsur lingkungan sekitar memengaruhi persepsi kita. 

Persepsi sangat dipengaruhi oleh unsur subjektif orang yang 

memersepsi, sehingga persepsi selalu mengarah pada fakta spesifikasi 

pribadi. Oleh karena itu, penerimaan terhadap objek yang sama akan 

ditanggapi atau dipersepsi berbeda oleh kelompok yang satu dengan 

lainnya. (Sarbaini, 2015:738) 

Persepsi masyarakat yang dimaksud adalah sebagai pemahaman 

(respons) masyarakat, terhadap objek atau kejadian yang ada 

disekelilingnya yang dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. 

Relevansi proposisi tersebut apabila dikaitkan dengan permasalahan ini 

adalah masyarakat dirangsang oleh suatu masukan tertentu yaitu 

masalah partai politik dan kemudian masyarakat memberikan respon 

terhadap masalah partai politik tersebut. Sehingga menghasilkan 

kategori yang tepat pada rangsangan tersebut dan kemudian terjadi 

proses pengambilan keputusan tentang objek yang dicermatinya. 

Dari persepsi masyarakat tentang partai politik diartikan sebagai 

pemahaman dan tanggapan (respon) masyarakat terhadap fungsi-fungsi 

partai politik dan politikus sebagai wakil rakyat di dalam partai politik 

yang dipengaruhi oleh faktor-faktor pembentuk persepsi. Saat 

masyarakat memandang partai politik, masyarakat akan menerima 

stimulus berbagai kenyataan dan fenomena-fenomena sosial mengenai 
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partai politik yang kemudian terjadilah proses berfikir dan 

menimbulkan suatu pemahaman atau pandangan masyarakat mengenai 

partai politik. 

 

4. Partai Politik 

a. Definisi Partai Politik 

Dalam suatu negara dengan bentuk pemerintahan demokrasi 

maka terdapat organisasi politik. Organisasi ini disebut partai politik 

yang mana sebagai penyalur aspirasi rakyat kepada pemerintah. Partai 

politik memainkan peran yang menentukan dalam sebuah sistem 

demokrasi modern dan merupakan pilar utama dalam pranata sistem 

politik (Mayer, 2012:30). 

Secara etimologis kata partai berasal dari bahasa Latin, yaitu 

partire, yang bermakna ‘membagi’ atau ‘memilah’ atau juga bisa 

disejajarkan dengan kata benda part dalam bahasa inggris bermakna 

bagian. Apabila part dikembangkan menjadi kata kerja berubah menjadi 

to participate yang berarti turut ambil bagian (Damsar, 2013:243). 

Dengan begitu partai bisa dipahami sebagai bagian dari masyarakat 

yang turut ambil bagian dalam kegiatan bertujuan. 

Secara umum dapat dikatakan bahwa partai politik adalah suatu 

kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, 

nilai-nilai, dan cita-cita yang sama (Budiardjo, 2007:403). Yang mana 

tujuan kelompok ini adalah untuk memperoleh kekuasaan politik dan 
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merebut kedudukan politik dengan cara konstitusional untuk dapat 

melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka. 

Sigmund Neumann mendefinisikan partai politik sebagai 

organisasi dari aktivis-aktivis politik yang berusaha untuk menguasai 

kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat melalui 

persaingan dengan suatu golongan atau golongan lain yang mempunyai 

pandangan yang berbeda. Beda halnya dengan Carl Fredrich yang 

memberi batasan partai politik sebagai kelompok manusia yang 

terorganisir secara stabil dengan tujuan untuk merebut atau 

mempertahankan kekuasaan dalam pemerintahan bagi pemimpin 

materil dan idiil kepada anggotanya. 

Ramlan Surbakti dalam bukunya Memahami Ilmu Politik 

(2010:148), merumuskan partai politik sebagai kelompok yang 

terorganisasi secara rapi dan stabil yang dipersatukan dan dimotivasi 

dengan ideologi tertentu, dan yang berusaha mencari dan 

mempertahankan kekuasaan dalam pemerintahan melalui pemilihan 

umum guna melaksanakan alternatif kebijakan umum yang mereka 

susun. 

Suatu organisasi yang memiliki tujuan untuk memperoleh 

kekuasaan politik dalam pemerintahan, maka organisasi tersebut dapat 

dikatakan sebagai partai politik. Sedangkan untuk mempertahankan 

kekuasaannya partai politik harus memiliki massa pendukung sebanyak 

mungkin. Jadi ada satu hal yang membedakan antara partai politik 
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dengan organisasi lainnya, yaitu adanya tujuan untuk memperoleh 

kekuasaan di pemerintahan. Dalam upaya mencapai tujuan politiknya, 

maka partai politik itu harus merebut pengaruh dalam masyarakat 

melalui pencitraan dan pembentukan opini publik serta memenangkan 

pemilihan umum. (Arifin, 2011:31) 

Dari beberapa definisi partai politik menurut para ahli di atas 

dapat ditarik kesimpulan bahwa di dalam partai politik terdapat 

kumpulan orang-orang yang terorganisir yang memiliki tugas dan 

fungsi, visi dan misi, program, dan tujuan bersama, yang pada akhirnya 

akan menguasai pemerintahan, dengan cara menduduki posisi jabatan 

tertentu. 

Partai politik juga merupakan perpanjangan tangan rakyat. 

Aspirasi rakyat berupa tuntutan dan kepentingan yang beragam yang 

disampaikan dalam berbagai cara, ditampung oleh partai politik, 

kemudian diolah dan dirumuskan sehingga bisa diteruskan kepada 

pemerintah dan pembuat kebijakan publik lainnya, dalam bentuk 

tuntutan atau usul kebijakan umum. (Arifin, 2011:29) 

Seperti dikemukakan Handoyo (2008:143) dalam Etika Politik 

dan Pembangunan, bahwa terdapat tiga alasan mengapa partai politik 

dibutuhkan dalam konteks pelembagaan dirinya. Pertama, partai politik 

adalah kendaran utama bagi terwujudnya perwakilan politik. Kedua, 

partai politik adalah mekanisme utama bagi penyelenggaraan 
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pemerintahan. Ketiga, partai politik adalah saluran utama untuk 

memelihara akuntabilitas demokrasi. 

b. Tujuan dan Fungsi Partai Politik 

Suatu negara mendukung keberadaan partai politik tentu dengan 

suatu tujuan atau maksud tertentu. Negara yang sistem 

pemerintahannya demokrasi tentu mendukung adanya partai politik 

sebagai wujud terciptanya demokrasi. Tanpa adanya partai politik tentu 

demokrasi tidak dapat terwujud. 

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 20011 tentang 

Partai Politik pasal 10, menyatakan bahwa di Indonesia terdapat tujuan 

partai politik yang meliputi tujuan umum dan tujuan khusus. 

Tujuan umum Partai Politik, yaitu : 

1) Mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana 

dimaksud dalam Pembukaan UUD 1995, 

2) Menjaga dan memelihara keutuhan NKRI, 

3) Mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila 

dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam NKRI, 

4) Mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. 

Tujuan khusus Partai Politik, yaitu : 

1) Meningkatakan patisipasi politik anggota dan masyarakat dalam 

rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintah. 

2) Memperjuangkan cita-cita Partai Politik dalam kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 
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3) Membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.  

Suatu negara menyetujui adanya partai politik tidak hanya dengan 

tujuan tertentu saja namun juga adanya fungsi yang diharapkan. Fungsi 

dasar dari sebuah partai politik adalah untuk mengagresikan 

kepentingan masyarakat, mengarahkannnya pada kepentingan bersama 

dan merancangnya dalam bentuk legislasi dan kebijakan, sehingga 

menjadi sebuah agenda yang bisa mendapatkan dukungan rakyat disaat 

pemilihan umum. (Mayer, 2012:26) 

Fungsi partai politik di negara demokrasi menurut Miriam 

Budiardjo dalam bukunya Dasar-Dasar Ilmu Politik (2008:405), adalah: 

1) Sebagai sarana komunikasi politik 

Fungsi partai politik sebagai sarana komunikasi politik 

disebut juga fungsi Aggregation. Partai politik menjalankan proses 

penggabungan kepentingan atau agregasi dari aspirasi masyarakat 

yang telah dikumpulkan dan ditampung kemudian dilakukan proses 

perumusan kepentingan atau artikulasi. Dan terakhir partai politik 

merumuskannya menjadi usul kebijakan yang akan disampaikan 

parlemen kepada pemerintah agar menjadi kebijakan umum. Partai  

politik juga berfungsi untuk memperbincangkan dan 

menyebarluaskan rencana-rencana dan kebijakan-kebijakan 

pemerintah. Sehingga partai politik memainkan peran sebagai 

penghubung antara yang memerintah dan yang diperintah. Dimana 
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partai politik bagi pemerintah bertindak sebagai alat pendengar, 

sedangkan bagi warga masyarakat sebagai pengeras suara. 

2) Sebagai sarana sosialisasi politik 

Ahli sosiologi politik M. Rush (Budiardjo, 2008:407) 

mendefinisikan sosiologi politik adalah proses yang melaluinya 

orang dalam masyarakat tertentu belajar mengenali sistem 

politiknya. Proses ini sedikit banyak menentukan persepsi dan 

reaksi mereka terhadap fenomena politik. Sosialisasi politik 

menjadi penghubung yang mensosialisasikan nilai-nilai politik 

generasi yang satu ke generasi lainnya. Fungsi lain dari sosialisasi 

politik adalah upaya menciptakan citra partai politik, karena partai 

harus memperoleh dukungan seluas mungkin. Partai politik juga 

harus mampu mendidik anggotanya agar menjadi manusia yang 

sadar akan tanggung jawabnya sebagai warga negara dan 

menempatkan kepentingan sendiri di bawah kepentingan nasional. 

3) Sebagai sarana rekruitmen politik 

Fungsi ini berkaitan dengan masalah seleksi kepemimpinan 

baik dalam internal partai maupun kepemimpinan nasional. 

Disamping itu, partai politik juga berkepentingan untuk 

memperluas atau memperbanyak keanggotannya. Sehingga partai 

politik akan berusaha menarik sebanyak-banyaknya orang untuk 

menjadi anggotanya, karena rekruitmen politik akan menjamin 
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kontuinitas dan kelestarian partai serta salah satu cara untuk 

menjaring dan melatih calon-calon pemimpin. 

4) Sebagai sarana pengatur konflik 

Potensi konflik selalu ada di setiap masyarakat, apalagi di 

masyarakat yang bersifat heterogen (seperti Indonesia). Disinilah 

peran partai politik sangat diperlukan untuk membantu mengatasi, 

atau sekurang-kurangnya dapat diatur sedemikian rupa sehingga 

akibat negatifnya dapat ditekan seminimal mungkin. Perbedaan 

atau perpecahan ditingkat massa bawah dapat diatasi oleh kerja 

sama di antara elite-elite politik. 

Janda (dalam Handoyo, 2008:148) mengatakan partai politik 

setidaknya memiliki empat fungsi, yaitu: (1) menominasikan kandidat 

melalui pemilihan umum untuk masuk dalam jabatan publik, (2) 

melakukan strukturisasi pilihan suara dalam pemilihan umum, (3) 

mengajukan alternatif program pemerintah dan (4) mengkoordinasikan 

tindakan-tindakan pejabat-pejabat pemerintah.  

Fungsi Partai Politik menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

20011 tentang Partai Politik pasal 11, adalah sebagai berikut: 

a) Pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi 

warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya 

dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, 

b) Penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan 

bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat, 
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c) Penyerapan, penghimpunan, dan penyaluran aspirasi politik 

masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara, 

d) Partisipasi politik warga negara Indonesia, dan 

e) Rekruitmen politik dalam proses pengisisan jabatan politik melalui 

mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan 

keadilan gender. 

Secara ringkas dapat dikatakan bahwa partai politik dapat menjadi 

penghubung psikologis dan organisasional antar warga negara dengan 

pemerintahnya. Partai politik juga melakukan konsolidasi dan artikulasi 

tuntutan-tuntutan yang beragam dan berkembang di berbagai kelompok 

masyarakat. Partai juga merekrut orang-orang untuk diikut sertakan 

dalam konteks pemilihan wakil-wakil rakyat dan menemukan orang-

orang yang cakap untuk menduduki posisi-posisi eksekutif. 

Pelaksanaan fungsi-fungsi ini dapat dijadikan instrument untuk 

mengukur keberhasilan atau kegagalan partai politik di negara 

demokrasi (Budiardjo, 2008:409). 

Dalam partai politik terdapat anggota-anggota partai politik yang 

hadir dalam pemerintahan guna mewakili dan mewujudkan aspirasi 

rakyat, orang inilah yang biasa disebut sebagai Politikus. Menurut 

Firmanzah (2008:38) politikus adalah orang-orang yang menjalankan 

fungsi tertentu dalam masyarakat, yaitu mengatur kehidupan sosial 

bermasyarakat. Dengan begitu, keberadaan politikus harus dapat 
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mewakili orang-orang yang bersedia memercayainya dan menuangkan 

keinginan masyarakat dalam peraturan perundang-undangan. 

c. Perilaku dan Partisipasi Politik 

Perilaku politik dapat dirumuskan sebagai kegiatan yang 

berkenaan dengan proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan 

politik. Kegiatan yang dilakukan pada dasarnya dibagi dua, yaitu 

fungsi-fungsi pemerintahan yang dipegang oleh pemerintah dan fungsi-

fungsi politik yang dipegang oleh masyarakat (Surbakti, 2010:167). 

Kajian terhadap perilaku politik seringkali dijelaskan dari sudut 

psikologis disamping pendekatan struktural fungsional dan struktural 

konflik. 

Partisipasi politik adalah kegiatan warga negara biasa dalam 

memengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijaksanaan umum 

dan dalam ikut menentukan pemimpin pemerintahan (Surbakti, 

2010:151). Tingkat partisipasi politik adalah faktor yang menentukan 

apakah pemilihan umum yang berlangsung berhasil atau tidak, semakin 

tingi tingkat partisipasi pemilih, maka tingkat keberhasilan pemilu 

semakin tinggi. Secara umum dapat dikatakan bahwa partisipasi politik 

adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut secara aktif 

dalam kehidupan politik. 

 Herbert Mcclosky berpendapat bahwa partisipasi politik adalah 

kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka 

mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa dan secara 
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langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan 

umum (Surbakti, 2010:141). Pada negara yang menerapkan sistem 

politik demokrasi seperti Indonesia, partisipasi politik merupakan hak 

warga negara. Dimana setiap warga negara berhak untuk memilih 

maupun tidak memilih dalam pemilihan umum. 

Faktor-faktor yang diperkirakan memengaruhi tinggi-rendahnya 

partisipasi politik seseorang ialah kesadaran politik dan kepercayaan 

kepada pemerintah (Surbakti, 2010:184). Kesadaran politik ialah 

kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Hal ini 

menyangkut pengetahuan seseorang tentang lingkungan masyarakat dan 

politik, dan menyangkut minat dan perhatian seseorang terhadap 

lingkungan masyarakat dan politik tempat dia hidup. Sedangkan yang 

dimaksud dengan sikap dan kepercayaan kepada pemerintah ialah 

penilaian seseorang terhadap pemerintah. 

Berdasarkan tinggi rendahnya kedua faktor tersebut, Paige (dalam 

Surbakti, 2010:184) membagi partisipasi menjadi empat tipe. Apabila 

seseorang memiliki kesadaran politik dan kepercayaan yang tinggi 

kepada pemeritah, berarti partisipasi politik cenderung aktif. 

Sebaliknya, kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah 

rendah, berarti partisipasi politik cenderung pasif-tertekan (apatis). Tipe 

yang ketiga adalah militant radikal, yakni apabila kesadaran politik 

tinggi tetapi kepercayaan kepada pemerintah sangat rendah. Dan 
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apabila kesadaran politik sangat rendah, namun kepercayaan kepada 

pemerintah sangat tinggi, partisipasi ini disebut tidak aktif. 

Keikutsertaan warga negara dalam pemilihan umum merupakan 

serangkaian kegiatan membuat keputusan. Terdapat lima pendekatan 

yang digunakan guna mengetahui seseorang memilih kontestan tertentu 

dan bukan kontestan yang lainnya. (Surbakti, 2010:186-187). 

1) Pendekatan struktural 

Pendekatan ini 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 

Lebih menempatkan pada kegiatan memilih dalam kaitan 

dengan konteks sosial. Dimana seseorang dalam pemilihan umum 

dipengaruhi oleh latar belakang demografi dan sosial ekonomi. 

3) Pendekatan ekologis 

Pendekatan ekologis hanya relevan apabila dalam suatu daerah 

pemilihan terdapat perbedaan karakteristik pemilih berdasarkan unit 

territorial. Pendekatan ini penting digunakan karena karakteristik 

data hasil pemilihan umum untuk tingkat provinsi berbeda dengan 

karakteristik data kabupaten, begitu juga dengan yang lainnya. 

4) Pendekatan psikologis sosial 
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Salah satu konsep psikologi sosial yang digunakan untuk 

menjelaskan perilaku untuk memilih pada pemilihan umum berupa 

identifikasi partai. Jelasnya, partai yang dirasa sangat dekat 

dengannya dipilih tanpa terpengaruh faktor-faktor yang lain. 

5) Pendekatan pilihan rasional 

Pada pendekatan pilihan rasional melihat kegiatan memilih 

sebagai produk kalkulasi untung dan rugi. Yang menjadi 

pertimbangan tidak hanya ongkos memilih dan kemungkinan 

suaranya dapat memengaruhi hasil yang diharapkan. Tetapi 

pertimbangan untung dan rugi digunakan untuk membuat keputusan 

tentang partai atau kandidat yang dipilih. 

Menurut Efriza (2012:537), terdapat faktor-faktor yang dapat 

memengaruhi seseorang berperilaku tidak memilih, yaitu faktor 

psikologis, sistem politik, kepercayaan politik, dan latar belakang sosial 

ekonomi. 

 

B. Kajian Hasil-Hasil Penelitian yang Relevan 

Sepanjang hasil penelusuran dan pengetahuan penulis, kajian 

mengenai persepsi masyarakat terhadap partai politik di Kota Semarang 

belum pernah dilakukan sebelunya. Meskipun demikian, hasil penelitian yang 

relevan terkait penelitian tersebut telah ada. Berikut hasil-hasil penelitian 

yang dimaksud. 



36 
 

 
 

1. Agus Aan Hermawan. 2014. Judul penelitian adalah Persepsi Pemuda 

terhadap Partai Politik Nasional Peserta Pemilu 2014 dan Implikasinya 

terhadap Ketahanan Politik Wilayah (Studi Pada KNPI Provinsi Banten). 

Hasil dari penelitian yaitu persepsi pemuda terhadap partai politik peserta 

pemilu tahun 2014 ditemukan cukup buruk penilaiannya. Penilaian buruk 

pemuda terhadap fungsi-fungsi partai politik dan kinerja partai politik 

baik dari prestasi organisasinya sebagai lembaga maupun sebagai 

individu kadernya. Hasil penelitian ini juga mengatakan bahwa implikasi 

persepsi pemuda pada stabilitas politik berpotensi mengancam ketahanan 

politik wilayah dan berpotensi mengancam keutuhan wilayah yang 

merusak integrasi politik di wilayah Provinsi Banten. 

2. Muhammad Syafe’I. 2016. Judul penelitian yaitu Persepsi Masyarakat 

terhadap Fungsi Partai Politik di Desa Suruh Tembawang Kecamatan 

Etinkong Kabupaten Sanggau Tahun 2015. Hasil penelitian di atas adalah 

adanya pelaksanaan fungsi-fungsi partai politik yang masih 

mengecewakan sehingga membuat persepsi masyarakat terhadap fungsi-

fungsi partai politik menjadi buruk (negatif). 

3. Soenarko H Setyadarmodjo. 2000. Judul penelitian adalah Organisasi 

Partai Politik dan Demokrasi. Hasil penelitian adalah demokrasi 

partisipatif harus dikembangkan sehingga orang akan lebih cakap dalam 

mengkontrol pemerintah. Adanya begitu banyak organisasi partai politik 

di Indonesia, menunjukkan bahwa kehidupan politik di Negeri ini 

belumlah normal. Idealnya, organisasi-organisasi partai yang namanya 
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hampir sama dan ideologinya tidak berbeda, akan lebih baik menjadi satu 

saja. Karena jumlah organisasi yang tidak banyak tentu akan membantu 

pemerintah. Dan negara dalam memelihara ketertiban dan kestabilan, 

karena kehendak dan keinginan sebagai rakyat telah dapat terpadukan 

dan terkristalisasi dalam organisasi partai-partai politik itu. 

4. Anna Dameria Turnip, dkk. 2016. Judul penelitian adalah Persepsi 

Masyarakat terhadap Peranan Partai Politik dalam Pemilihan Kepala 

Daerah di Desa Branti Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan 

Tahun 2015. Hasil penelitian adalah persepsi masyarakat terhadap 

peranan partai politik dalam pemilihan kepala daerah di Desa Branti 

berdasarkan hasil rekapitulasi data diperoleh bahwa sebanyak 48 

responden masuk dalam kategori kurang baik dan sebanyak 51 responden 

masuk dalam kategori baik. Hal ini dengan meliputi pemahaman, harapan 

dan tanggapan baik dari masyarakat terkait pelaksanaan fungsi partai 

politik dalam sosialisasi calon kepala daerah, mensosialisasikan sistem 

pemilihan kepala daerah, mendorong masyarakat pada pemilihan kepala 

daerah, mendidik masyarakat untuk memilih calon kepala daerah yang 

dapat dipercaya, mencegah dan mengatasi konflik dalam pemilihan 

kepala daerah. 

5. Sarbaini. 2015. Judul penelitian adalah Persepsi Masyarakat terhadap 

Partai Politik di Desa Terantang Kecamatan Mandastana Kabupaten 

Barito Kuala. Hasil dari penelitian yaitu persepsi masyarakat terhadap 

partai politik di Desa Terantang adalah memandang partai politik 
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mempunyai sikap yang politis, apatis dan logis. Latar belakang 

masyarakat tidak menggunakan hak pilih dikarenakan masyarakat lebih 

memilih bekerja, tempat pemungutan suara yang jaraknya cukup jauh, 

tidak tahu dan tidak mengenal kandidat pemilu dan faktor rasional 

masyarakat yang menggambarkan untung dan ruginya jika ikut memilih. 

6. Gonda Yumitro. 2013. Judul penelitian adalah Partai Islam dalam 

Dinamika Demokrasi di Indonesia. Hasil dari penelitian ini adalah partai 

Islam mempunyai posisi yang sulit dalam pemilu 2014 karena faktor 

demokrasi, sejarah, kompetensi partai Islam dan faktor eksternal itu 

sendiri. Demokrasi ternyata menyebabkan banyak persoalan, diantaranya 

adalah perpecahan di antara sesama kelompok Islam. Selain itu, sejarah 

Indonesia menunjukkan bahwa Islam seringkali hanya dijadikan sebagai 

alat politik para elite. Apalagi keterlibatan partai Islam dalam politik 

Indonesia selama ini dinilai belum mampu menyelesaikan berbagai 

masalah riil yang terjadi ditengah masyarakat, seperti kemiskinan, 

pengangguran, korupsi, dan sejenisnya. Kondisi tersebut menjadi 

semakin rumit dengan opini publik dan karakter pendidikan di Indonesia 

yang kurang menguntungkan partai Islam. Rakyat sudah cerdas dan tidak 

mau lagi dibodohi dengan hal-hal yang berbau sara dan kurang mendidik. 

Karena yang diperlukan adalah bagaimana cara agar nilai Islam benar-

benar diimplementasikan dalam perpolitikan di Indonesia. 

7. Muhammad Aqil Irham. 2016. Judul penelitian adalah Korupsi 

Demokratis dalam Partai Politik: Studi Kasus Penyelenggaraan 
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Pemilukada Lampung. Hasil penelitian adalah salah satu tempat yang 

dapat dijadikan sebagai wadah korupsi yakni partai politik. Korupsi 

demokratis pada partai politik ditandai terutama dengan sentralisme 

partai politik dalam melakukan rekruitmen dan seleksi bakal calon kepala 

daerah. Disfungsi partai politik dalam rekruitmen, kaderisasi, dan 

kepemimpinan berkontribusi pada minimnya kehadiran kader-kader 

internal yang memiliki kompetensi, integritas, dan kapabilitas yang 

mumpuni untuk diusung sebagai calon kepala daerah. Sehingga 

terbukalah lapak jual beli tiket kandidat yang transaksinya hanya bisa 

diakses oleh aktor-aktor yang bermodal besar dan para elite parpol di 

tingkat pusat.  

8. Shan Chen Bernando Limbong. 2014. Judul penelitian adalah Studi 

Tingkat Kepercayaan Masyarakat Terhadap Elektabilitas Partai 

Demokrat di Kelurahan Bukuan Kota Samarinda. Hasil penelitian adalah 

elektabilitas partai Demokrat di wilayah Kelurahan Bukuan saat ini 

memiliki persentase yang rendah, hal ini dilihat dari berbagai alasan, 

antara lain: turunnya kepercayaan publik terhadap integritas parpol 

dikarenakan banyak kader yang terjerat kasus korupsi. Sebagian besar 

masyarakat Bukuan juga menilai kondisi Indonesia selama pemerintahan 

Presiden dari Partai Demokrat tidak mengalami perbaikan, bahkan 

semakin buruk. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja 

pemerintahan SBY semakin merosot. Sehingga elektabilitas Partai 
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Demokrat tidak begitu baik, dikarenakan banyaknya kekecewaan dan 

rasa tidak percaya dengan Partai Demokrat. 

9. Hasbi Wahyudi, dkk. 2013. Judul penelitian adalah Peran Kepercayaan 

Politik dan Kepuasan Demokrasi terhadap Parisipasi Politik Mahasiswa. 

Hasil penelitian menunjukkan ada hubungan yang positif antara 

kepercayaan politik dan kepuasan demokrasi terhadap tingkat partisipasi 

politik mahasiswa. Yang artinya semakin tinggi kepercayan politik dan 

kepuasan demokrasi, maka semakin tinggi tingkat partisipasi politik 

mahasiswa. Sementara kepuasan demokrasi tidak berhubungan langsung 

dengan partisipasi politik tetapi melalui kepercayaan politik. Partisipasi 

politik merupakan hal yang sangat penting dalam proses demokrasi. 

Dengan meningkatnya partisipasi politik akan dapat meningkatkan 

kualitas kebijakan pemerintah atau lembaga publik lainnya sehingga 

berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Dalam meningkatkan 

partisipasi politik dapat melalui peningkatan kepercayaan politik dan 

kepuasan demokrasi. Individu yang memiliki kepercayaan politik 

cenderung akan berpartisipasi dalam setiap kebijakan atau keputusan 

politik.  

10. Ayub Budi Prayoga. 2013. Judul penelitian adalah Peran Partai Politik 

dalam Memberikan Pendidikan Politik kepada Masyarakat di Kabupaten 

Gresik. Hasil penelitian adalah dewan pengurus cabang Partai 

Kebangkitan Bangsa Kabupaten Gresik memang telah melakukan 

pendidikan politik kepada masyarakat luas, namun demikian pendidikan 
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politik yang diberikan belum maksimal, karena tipe komunikasi yang 

digunakan adalah komunikasi satu arah, dalam melaksanakan pendidikan 

politik tidak dilakukan secara umum, namun menggunakan sistem 

undangan sehingga masih terkesan untuk internal partai. 

11. Anton Yuliono. 2013. Judul penelitian adalah Kepercayaan Masyarakat 

pada Partai Politik. Hasil penelitian adalah tingkat kepercayaan publik di 

Surabaya terhadap partai politik relatif rendah, hal ini tercermin pada 

meningkatnya kecenderungan orang-orang yang tidak menggunakan hak 

untuk memilih pemilihan kepala daerah tingkat provinsi dan kabupaten di 

Kota Surabaya. Selain itu, sumber daya dan hambatan yang 

memengaruhi masyarakat yang tinggi mendorong orang untuk tidak 

menggunakan hak suara mereka dalam pemilihan lokal ditingkat provinsi 

dan kota, sangat dipengaruhi oleh tingkat korupsi aktor politik, faktor 

sistem politik, kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap partai politik 

dan sikap apatis masyarakat terhadap pemilihan tingkat provinsi dan 

kotamadya. 

Berdasarkan penelitian-penelitian relevan di atas yang dilakukan oleh 

beberapa orang, hampir seluruh penelitian yang berkaitan dengan persepsi 

masyarakat terhadap partai politik, menunjukan bahwa persepsi masyarakat 

terhadap partai politik sangat rendah. Hal ini sebagian besar dikarenakan 

fungsi-fungsi partai politik yang tidak berjalan maksimal. Akan tetapi melihat 

penelitian yang dilakukan oleh Anna Turnip mengenai persepsi masyarakat 

terhadap peranan partai politik dalam pemilihan kepala daerah di Desa Branti 
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Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, diketahui bahwa mayoritas 

responden menilai peranan partai politik sudah cukup baik.  

Melihat hasil penelitian yang dilakukan oleh Shan Chen mengenai 

tingkat kepercayaan masyarakat terhadap elektabilitas partai diketahui bahwa 

tingkat kepercayaan masyarakat memiliki persentase yang rendah. Hal ini 

dikarenakan masyarakat menilai bahwa bahyak kader yang terjerat kasus 

korupsi dan tidak terjadi perubahan yang baik selama masa pemerintahannya, 

sehingga tingkat kepuasan masyarakat juga semakin menurun. Kondisi 

tersebut semakin didukung dari penelitian yang dilakukan oleh Hasbi 

Wahyudi yang menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang positif antara 

kepercayaan politik dan kepuasan demokrasi terhadap tingkat partisipasi 

politik. Sehingga individu yang tidak memiliki kepercayaan politik cenderung 

tidak akan berpartisipasi dalam setiap kebijakan atau keputusan politik.  

Tentu saja penelitian-penelitian relevan di atas dapat memberikan 

sumbangan informasi yang berguna terlebih mengenai persepsi masyarakat 

terhadap partai politik, baik dari fungsi-fungsi partai politik, peranan partai 

politik, serta kepercayaan masyarakat terhadap partai politik. Disamping itu 

adanya penelitian-penilitian terdahulu dapat memperkuat penelitian ini, walau 

tentu terdapat perbedaan tempat, waktu, maupun indikator penelitian.  

C. Kerangka Berpikir  

Kerangka berpikir adalah kerangka konseptual penulis yang 

membantu penulis dalam melakukan penelitian. Kerangka berpikir ini berisi 

konsep-konsep atau variabel-variabel yang terkait dengan masalah penelitian. 
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Kehadiran partai politik sebagai sarana negara untuk menjalankan 

demokrasinya. Melalui partai politik masyarakat dapat menyampaikan 

aspirasinya terhadap pemerintah dan melalui partai politik maka pemerintah 

dapat mengetahui apa yang dibutuhkan dan diinginkan masyarakat. Oleh 

sebab itu, hubungan baik antara partai politik dengan masyarakat sangatlah 

penting dan harus terus terjaga. 

Maraknya berbagai pemberitaan mengenai partai politik baik yang 

positif maupun yang negatif, tentu saja akan memengaruhi pandangan 

masyarakat. Namun, dikarenakan banyaknya pemberitaan yang negatif 

daripada pemberitaan yang positif maka masyarakat kini mengalami 

perubahan persepsi terhadap partai politik. Perubahan persepsi ini sepertinya 

mengakibatkan krisis kepercayaan terhadap partai politik. Tentu saja kondisi 

ini harus menjadi perhatian partai politik, dimana partai politik seharusnya 

mampu mendekatkan diri dengan masyarakat untuk mendapatkan dukungan 

dari masyarakat terutama saat pemilihan umum, bukan malah membuat 

masyarakat menjauhi partai politik. 

Situasi ini lah yang kemudian membuat peneliti tertarik untuk 

mengetahui persepsi masyarakat terhadap partai politik dengan memahami 

persepsi masyarakat Kecamatan Semarang Tengah terhadap fungsi-fungsi 

partai politik tahun 2016-2017, mengkaji tingkat kepercayaan masyarakat 

Kecamatan Semarang Tengah terhadap partai politik tahun 2016-2017, dan 

mengetahui harapan masyarakat Kecamatan Semarang Tengah terhadap 

partai politik tahun 2016-2017. Untuk mengetahui persepsi masyarakat 
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1) Persepsi masyarakat Kecamatan Semarang Tengah 

terhadap fungsi-fungsi Partai Politik tahun 2016-2017 

2) Tingkat kepercayaan masyarakat Kecamatan Semarang 

Tengah terhadap Partai Politik tahun 2016-2017 

3) Harapan masyarakat Kecamatan Semarang Tengah 

terhadap Partai Politik tahun 2016-2017 

terhadap partai politik, pada penelitian ini digunakan Teori Kecermatan 

Persepsi dari Jalaludin Rakhmat, yang mencakup tiga faktor yaitu: 

Pengalaman, Motivasi dan Pengetahuan. 

Berikut adalah bagan kerangka berpikir dalam penelitian ini : 

 

D.  

E.  

F.  

 

 

G.  

H.  

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 2.1 Kerangka Berpikir 

 

 

Persepsi Masyarakat 

1. Partai Politik merupakan penghubung 

antara rakyat dengan pemerintah 

2. Masyarakat mengalami krisis kepercayaan 

3. Tingkat partisipasi masyarakat rendah 

Teori Kecermatan Persepsi 

Jalaludin Rakhmat 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan pada 

bab IV, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Persepsi Masyarakat Kecamatan Semarang Tengah terhadap fungsi-fungsi 

partai politik tahun 2016-2017 dari keseluruhan faktor pembentuk 

kecermatan persepsi secara mayoritas menunjukkan bahwa responden 

memberikan persepsi yang positif atau baik terhadap fungsi-fungsi partai 

politik. Dilihat dari faktor pengalaman terdapat beberapa penilaian negatif 

dari masyarakat, yaitu mengenai aspirasi masyarakat yang belum ditindak 

lanjuti oleh partai politik secara maksimal sebesar 58% yang mengatakan 

setuju atau sangat setuju, partai politik yang dalam menyampaikan 

informasi menyebabkan kegelisahan sebesar 94% yang mengatakan setuju 

atau sangat setuju,  dan partai politik yang mengutamakan kepentingan 

partai sebesar 63% yang mengatakan setuju atau sangat setuju. Dilihat dari 

faktor motivasinya terlihat bahwa dari keseluruhan pernyataan mayoritas 

responden memberikan persepsi yang positif. Kondisi tersebut 

menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat Kecamatan Semarang Tengah 

masih mempunyai dorongan motivasi yang tinggi terhadap partai politik. 

Dilihat dari faktor pengetahuan diketahui pula bahwa mayoritas 

masyarakat Kecamatan Semarang Tengah telah mengetahui fungsi-fungsi 

partai politik. Fakta ini terlihat dari keseluruhan responden terdapat 76%
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mengetahui bahwa partai politik berfungsi untuk menampung aspirasi 

rakyat dan merumuskannya menjadi kebijakan publik, 87% mengetahui 

bahwa partai politik merupakan perpanjangan tangan rakyat di dalam 

pemerintahan, 77% yang mengetahui bahwa rekruitmen politik itu penting. 

2. Tingkat kepercayaan masyarakat Kecamatan Semarang Tengah terhadap 

partai politik tahun 2016-2017 dilihat dari keseluruhan pernyataan dapat 

dikatakan bahwa secara mayoritas responden memberikan tingkat 

kepercayaan yang tinggi terhadap partai politik. Dilihat dari faktor 

pengalaman responden terhadap partai politik diketahui bahwa mayoritas 

responden 75% memberikan kepercayaan yang tinggi mengenai 

keberadaan partai politik yang penting, 89% memberikan kepercayaan 

yang sangat tinggi bahwa dengan memilih partai politik terjadi perubahan 

yang lebih baik. Akan tetapi, ditemukan fakta juga bahwa terdapat 60% 

dari keseluruhan responden yang memberikan tingkat kepercayaan yang 

cukup terhadap apa yang dilakukan partai politik dan terdapat 63% dari 

keseluruhan responden yang memberikan tingkat kepercayaan yang cukup 

atau rendah mengenai kader partai politik yang jujur dan dapat dipercaya. 

Dilihat dari faktor motivasi responden terhadap partai politik diketahui 

bahwa mayoritas responden sebesar 73% lebih memilih partai politik yang 

berbasis nasional dibandingkan partai politik yang berbasis agama, 75% 

dari keseluruhan responden juga mendukung keberadaan partai politik dan 

terdapat 88% yang memberikan kepercayaan yang tinggi ataupun sangat 

tinggi terhadap generasi muda yang nantinya akan menjadi politisi yang 
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baik dan dapat dipercaya. Akan tetapi ketika masyarakat ditanya  

mengenai ketertarikannya untuk bergabung dalam partai politik, mayoritas 

masyarakat sebesar 77% memberikan tingkat ketertarikan rendah atau 

sangat rendah. Saat responden ditanya mengenai partisipasi dalam pemilu, 

75% dari keseluruhan responden mengaku telah mengikuti Pemilihan 

Umum Walikota dan Wakil Walikota Semarang tahun 2015.  

3. diharapkan dapat lebih maksimal lagi dalam menjalankan fungsi-fungsinya 

terutama dalam Harapan masyarakat Kecamatan Semarang Tengah, Kota 

Semarang terhadap partai politik adalah partai politik menyalurkan aspirasi 

rakyat terutama di lembaga pemerintahan. Masyarakat berharap agar partai 

politik dapat terus mendorong masyarakat untuk berpartisipasi politik dan 

mengadakan sosialisasi politik secara langsung. Disamping itu, masyarakat 

juga berharap agar partai politik dalam menyampaikan informasi tidak 

menyebabkan kegelisahan dan tidak mempertajam pertentangan yang ada. 

Masyarakat juga berharap agar partai politik dapat terus menjaga keutuhan 

NKRI dan Pancasila. 

 

B. Saran 

Berdasarkan simpulan yang ada di atas, saran yang diberikan dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Bagi Partai Politik, melihat persepsi masyarakat Kecamatan Semarang 

Tengah terhadap fungsi-fungsi partai politik seharusnya menjadi bahan 

evaluasi partai politik, agar pelaksanaan fungsi-fungsi partai politik dapat 



108 
 

 
 

berjalan lebih maksimal lagi, terutama terkait peningkatan fungsi 

komunikasi politik. 

2. Bagi Partai Politik, melihat tingkat kepercayaan masyarakat Kecamatan 

Semarang Tengah terhadap partai politik sebaiknya menjadi bahan 

evaluasi agar kedepannya partai politik juga terus berupaya untuk 

meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap partai politik, karena 

apabila masyarakat memiliki kepercayaan yang tinggi tentu akan 

mempermudah partai politik untuk mendapatkan jumlah suara yang tinggi 

saat pemilihan umum. 

3. Bagi masyarakat Kecamatan Semarang Tengah, diharapkan untuk semakin 

membuka wawasan pengetahuan. Sehingga masyarakat tidak hanya 

menunggu keaktifan partai politik untuk mendekatkan diri terhadap 

masyarakat, tapi masyarakat juga harus mau terlibat aktif dalam berbagai 

kegiatan yang diadakan partai politik, sehingga kedekatan partai politik 

terhadap rakyat dapat terus terjaga. 
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