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Kata Kunci : Transformasi  Nilai Sosial Etika Politik  
Wacana politik yang saat ini sedang berkembang terutama di Desa Makamhaji 
Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo dalam era reformasi perlu dikaji dan 
dicermati karena adanya indikasi gejolak politik dalam masyarakat. 
 Permasalahan yang diungkap dalam penelitian ini adalah sejauh mana 
perubahan nilai sosial dan etika politik warga Desa Makamhaji Kecamatan Kartasura 
Kabupaten Sukoharjo dalam era reformasi tahun 1999 – 2004. 
 Tujuan penelitian adalah (1) Untuk mengetahui sejauh mana trasformasi nilai 
sosial di desa Makamhaji (2) Mengetahui etika politik yang dilakukan warga Desa 
Makamhaji (3) Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi nilai sosial dan 
faktor-faktor yang mempengaruhi etika polpitik warga Desa Makamhaji. 
 Manfaat penelitian adalah (1) Teoritik yaitu membantu memberikan informasi 
bagi khalayak, (2) Praktis yaitu membantu masyarakat dalam upaya memajukan 
pembangunan dan meningkatkan partisipasi masyarakat. 
 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Dalam 
pengumpulan data, teknik yang digunakan adalah (1) Observasi, (2) Wawancara,    
(3) Dokumentasi, (4) Studi kepustakaan. Sedangkan analisis data yang digunakan 
adalah dengan pendekatan kualitatif yang interaktif fungsional. 
 Hasil penelitian menunjukkan adanya perubahan nilai sosial dari sebagian 
warga Desa Makamhaji sejalan dengan adanya reformasi. Perubahan nilai sosial ini 
dapat dilihat dari penyelesaian masalah-masalah yang terjadi, adanya aksi bersama, 
adanya tanggapan terhadap sistem politik serta kepercayaan terhadap orang lain. Dari 
beberapa partisipasi politik yang dilakukan oleh masyarakat , penelitian menunjukkan 
adanya etika politik dari sebagian kecil warga Desa Makamhaji yang tidak sesuai 
dengan etika-etika Pancasila. Faktor yang berpengaruh terhadap politik warga desa 
adalah kurangnya pemahaman tentang etika politik, faktor pendidikan serta suasana 
batin masyarakat. Serta kurangnya pemahaman tentang cara-cara penyampaian 
pendapat sebagaimana diatur dengan Undang – Undang. 
 Kesimpulannya adalah (1) Bahwa nilai-nilai sosial warga Desa Makamhaji 
telah berubah seiring dengan perubahan nilai-nilai sosial nasional. Bentuk nilai sosial 
yang ada tidak terpola pada satu bentuk saja melainkan gabungan dari ketiga bentuk 
nilai yang ada yaitu nilai sosial parakial, kaula dan partisipan, (2) Etika politik yang 
dilakukan oleh sebagian warga dalam menyampaikan aspirasi politiknya belum 
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mencerminkan etika yang baik sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang dan 
etika Pancasila, (3) Nilai sosial warga Desa Makamhaji dipengaruhi faktor adanya 
reformasi nasional, pemahaman tentang hak asasi manusia, semakin meningkatnya 
pendidikan masyarakat, media informasi dan komunikasi serta mobilitas penduduk 
dari kota ke desa, (4) Faktor yang mempengaruhi rendahnya etika politik warga Desa 
Makamhaji adalah rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap cara-
cara menyampaikan pendapat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. 
 Dalam penelitian ini, penulis menyarankan bahwa agar tidak terjadi gejolak 
politik yang negatif dari masyarakat Desa Makamhaji, maka dalam mengambil 
kebijakan-kebijakan politik pemerintahan Desa Makamhaji harus melibatkan 
masyarakat desa secara keseluruhan. Hal ini dapat ditempuh dengan cara mengajak 
seluruh masyarakat untuk mengadakan musyawarah secara mufakat baik secara 
langsung maupun perwakilan. Selain itu, agar etika politik yang dilakukan oleh 
seluruh warga Desa Makamhaji sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam 
pancasila, maka perlu adanya sosialisasi tentang cara-cara penyampaian pendapat 
sesuai dengan apa yang diatur dalam Undang-Undang.          
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang Masalah 

    Masalah politik adalah masalah yang selalu aktual sehingga tetap 

menarik untuk dibicarakan, dikaji dan dicermati. Persoalannya bukan berarti 

politik adalah masalah yang paling utama dalam kehidupan manusia, akan 

tetapi sebagai warga negara yang hidup dalam suatu negara perlu tahu dan 

peduli terhadap keadaan politik masyarakat yang saat ini sedang berkembang. 

Dengan mengetahui perkembangan budaya dan etika politik suatu masyarakat, 

maka keputusan dan kebijakan politik yang dilakukan oleh penguasa akan 

lebih bermanfaat dan berorientasi terhadap kesejahteraan masyarakat banyak. 

       Pada era reformasi seperti sekarang ini, masalah politik menjadi 

kebutuhan sehari – hari dan menjadi perbincangan orang hampir disemua 

tempat. Mulai dari meja pemerintah, kalangan ekonomi, para praktisi hukum, 

bahkan sampai para petani yang pada masa orde baru, mereka tidak tahu 

politik, kini sangat terasa bahwa dunia politik sepertinya menjadi bagian yang 

penting bagi kehidupan mereka. 

 Media massa dan media elektronik sebagai salah satu dari agen politik 

memungkinkan gencarnya arus informasi yang masuk ke pedesaan, termasuk 

informasi dalam bidang politik, sehingga masyarakatpun dapat dengan leluasa 

mengikuti perkembangan politik yang terjadi di tanah air bahkan di dunia 
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internasional sekalipun. Masyarakat desapun kini sudah dapat mengakses 

berbagai kejadian dengan cepat kapan dan dimanapun. 

       Selain peranan media massa terlebih media elektronik sebagai salah 

satu agen politik, arus urbanisasi dan mobilitas penduduk dari desa ke kota 

dapat pula mempengaruhi pola pikir masyarakat dalam bidang politik, 

terutama terhadap orientasi budaya politik, mulai dari pengetahuan dan 

kepercayaan politik (orientasi kognitif), perasaan terhadap sistem politik, 

perasaan politik serta aktor politik dan penampilannya (orientasi afektif), juga 

orientasi evaluatif yang meliputi keputusan dan pendapat tentang obyek – 

obyek politik yang secara tipikal melibatkan kombinasi standar nilai dan 

kriteria dengan informasi dan perasaan ( Almond dkk, 1990:16-17 ). 

      Wacana politik yang saat ini sedang berkembang terutama di Desa 

Makamhaji Kecamatan Kartasura Kabupatan Sukoharjo dalam era reformasi 

perlu dikaji dan dicermati karena adanya indikasi gejolak dalam masyarakat 

terhadap keputusan – keputusan yang diambil oleh pemerintah, terutama 

pemerintah Desa. Dalam era reformasi seperti sekarang ini di Desa Makamhaji 

ada keberanian dari sebagian masyarakatnya untuk lebih aktif dan 

berpartisipasi dalam bidang politik. Namun ada keraguan dalam menentukan 

cara – cara mereka berpartisipasi, sehingga terjadi partisipasi yang kurang etis 

dari sebagian kecil warga Desa Makamhaji. 

     Bertitik tolak dari pemikiran tersebut diatas, maka kami bermaksud 

meneliti sejauh mana transformasi nilai sosial serta cara – cara yang ditempuh 

masyarakat dalam menyalurkan aspirasi politiknya, lebih khusus perubahan 



 

 

3

 
 

 
 
 

nilai sosial dan etika politik yang ada dan terjadi di Desa Makamhaji 

Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo dalam era reformasi tahun 1999 - 

2004. 

 

B.  Permasalahan 

  Mengacu pada tema dan latar belakang di atas, maka menjadi 

permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut : 

1. Bagaimana transformasi nilai sosial warga Desa Makamhaji Kecamatan 

Kartasura Kabupaten  Sukoharjo dalam era reformasi ? 

2. Faktor apakah yang mempengaruhi perubahan nilai sosial warga Desa 

Makamhaji ? 

3. Bagaimanakah etika politik yang dilakukan oleh warga Desa Makamhaji 

Kecamatan  Kartasura Kabupaten Sukoharjo dalam era reformasi ? 

4. Faktor–faktor apakah yang mempengaruhi etika politik warga Desa 

Makamhaji Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo dalam era 

reformasi ? 

 

C.  Tujuan Penelitian  

1.  Untuk  mengetahui sejauh mana Transformasi nilai sosial warga Desa 

Makamhaji  Kecamatan  Kartasura Kabupaten Sukoharjo dalam era 

reformasi.  

2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan nilai 

sosial warga Desa Makamhaji. 
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3. Untuk mengetahui etika politik yang dilakukan oleh warga Desa 

Makamhaji  Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo dalam era 

reformasi. 

4.   Untuk mengetahui faktor – faktor yang mempengaruhi etika politik yang 

dilakukan oleh warga Desa Makamhaji Kecamatan Kartasura Kabupaten 

Sukoharjo dalam era  reformasi. 

 

D.  Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian dibagi 2 yaitu : 

1. Teoritik : Memberikan informasi bagi khalayak. 

2. Praktis : 

a. Kebijakan–kebijakan yang akan diambil dan diterapkan kepada 

masyarakat dalam upaya memajukan pembangunan pada umumnya, 

lebih khusus pembangunan politik  Desa Makamhaji. 

b. Prosedur–prosedur yang akan dicapai dalam upaya meningkatkan 

partisipasi masyarakat sehingga bentuk–bentuk partisipasi politik 

masyarakat lebih terarah dan  cara–cara masyarakat dalam 

menyampaikan aspirasi politiknya sesuai dengan alam  demokrasi dan 

norma–norma yang sesuai dengan jiwa luhur Pancasila. 
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E.  Sistematika Penulisan Skripsi 

1.  Bagian Pendahuluan,  yang akan berisi tentang judul, sari ( abstraksi ), 

pengesahan, motto dan persembahan, kata pengantar, daftar isi dan daftar 

lampiran. 

2.   Bagian isi skripsi yang terdiri dari : 

a. Bab I Pendahuluan, yang akan membicarakan alasan pemilihan judul,   

      permasalahan, penegasan istilah, tujuan penelitian dan kegunaan serta   

      sistematika penulisan skripsi.    

b.   Bab II  berisi  landasan  teori  yang  memaparkan  teori,  dalil, hukum, 

rumus atau ketentuan buku yang relevan dengan variable penelitian. 

 c.  Bab  III  metode penelitian yang akan memaparkan lokasi penelitian, 

fokus penelitian, sumber data penelitian. Metode pengumpulan data 

serta metode analisis data dan langkah – langkahnya.  

 d. Bab IV hasil penelitian dan pembahasan. Hasil penelitian akan 

dipaparkan dengan pendekatan pragmatik sesuai dengan urutan 

masalah yang telah dirumuskan. Pembahasan hasil penelitian berisi  

uraian yang berisi uraian yang memberi penafsiran yang berdasar dari 

hasil analisis data,  teori–teori yang digunakan, pendapat pakar dan 

logika berpikir dari penelitian.  

 e. Bab IV berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan 

pernyataan singkat yang memberikan jawaban atas masalah yang 

diangkat dalam penelitian. Sedangkan saran–saran berisi suatu 
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tindakan yang perlu dilaksanakan oleh pihak tertentu sejalan dengan 

temuan yang diperoleh dalam penelitian. 

      3.  Bagian akhir skripsi yang berisi tentang daftar pustaka dan lampiran. 

           Daftar pustaka yang dimaksud merupakan buku–buku yang secara 

eksplisit dijadikan acuan dalam penelitian. Sedangkan lampiran berisi 

dokumen, gambar/peta, daftar yang benar–benar diperlukan sebagai 

penjelas dari isi skripsi.   
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 
 
 
A. Konsep Transformasi Nilai Sosial 

   Ada beberapa definisi tentang transformasi, diantaranya, transformasi 

diartikan sebagai perubahan rupa, bentuk atau sifat ( Badudu dan Zain, 2001 : 

1532 ). Didalam masyarakat manusia selama hidup pasti mengalami 

perubahan-perubahan. Perubahan dapat berupa perubahan yang tidak menarik 

dalam arti tidak mencolok dan ada pula perubahan yang pengaruhnya terbatas 

maupun yang luas, serta ada pula perubahan yang lambat sekali, akan tetapi 

ada juga yang berjalan dengan cepat. Seseorang yang tidak sempat menelaah 

susunan dan kehidupan masyarakat desa di Indonesia, akan berpendapat 

bahwa masyarakat tersebut statis, tidak maju dan tidak berubah, pernyataan 

demikian didasarkan pada pandangan sepintas yang tentu saja kurang 

mendalam dan kurang teliti. Karena tidak ada suatu masyarakatpun yang 

berhenti pada suatu titik tertentu sepanjang masa. 

 Perubahan-perubahan masyarakat dapat mengenai nilai-nilai sosial, 

norma-norma sosial, pola-pola perilaku organisasi, susunan lembaga 

kemasyarakatan, lapisan-lapisan dalam masyarakat, kekuasaan dan wewenang, 

interaksi sosial. 

 Perubahan-perubahan yang terjadi pada masyarakat dunia dewasa ini 

merupakan gejala normal. Perubahan tersebut berjalan dengan sangat cepatnya 

dan berantai. (Soekanto, 1990 : 301-302). 
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 Nilai sosial adalah nilai–nilai yang hidup dalam masyarakat yang 

dijadikan acuan perilaku masyarakat Nilai sosial disini bersifat normatif yaitu 

norma yang disepakati keberadaannya dan barang siapa melanggar akan 

mendapat sangsi moral dan akan dikucilkan oleh masyarakat pengikutnya. 

Umumnya nilai – nilai sosial itu tidak tertulis dan terkadang terbungkus 

melalui, mitos,  hukum adat UU Parpol dan Pemilu . Nilai sosial sangat 

beraneka ragam sebagaimana kompleksitas kehidupan manusia.  

 Nilai-nilai sosial yang dimaksud adalah nilai-nilai yang hidup dalam 

masyarakat yang dijadikan acuan perilaku masyarakatnya. Nilai sosial disini 

dengan demikian bersifat normatif, yaitu norma yang disepakati 

keberadaannya dan barang siapa melanggar akan mendapatkan sangsi moral 

dan akan dikucilkan oleh masyarakat pengikutnya. Umumnya nilai-nilai sosial 

itu tidak tertulis dan terkadang terbungkus melalui cerita rakyat, mitos, petuah, 

hukum adat, dan sebagainya. 

 Macam nilai sosial sangat beraneka sebagaimana kompleksitas 

kehidupan manusia. Adapun nilai sosial yang dimaksud adalah nilai-nilai yang 

berorientasi  pada bidang pendidikan, kebudayaan, dan religius. 

1. Nilai Sosial yang Berorientasi Pendidikan. 

 Kajian skripsi ini dimaksudkan sebagai sumber bahan ajar oleh 

karena itu nilai-nilai pendidikan dan kebudayaan terutama etika perlu 

diungkap lebih jauh. Kata “Pendidikan” (Inggris: education) berasal dari 

kata dasar educate yang berarti mengasuh, mendidik, education artinya 

pendidikan, sedang orang yang melaksanakan pendidikan disebut 
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educator (Wojowasito, 1982 : 49). Jadi nilai edukatif atau nilai pendidikan 

adalah suatu nilai yang bersifat mendidik yang berupa perilaku yang 

diajarkan  secara terus-menerus dari generasi ke generasi. 

2. Nilai Sosial yang Berorientasi Kebudayaan. 

 Kata “kebudayaan” dalam sastra sering disebut “kultural” berasal 

dari cultuur (bahasa Belanda), culture  (bahasa Inggris), berasal dari 

perkataan latin colere yang berarti mengolah, mengerjakan, menyuburkan, 

dan megembangkan terutama mengolah tanah atau bertani. Dari segi arti 

ini berkembang  arti culture sebagai daya dan aktivitas manusia untuk 

mengubah alam (Ahmadi, 1991 : 58). 

 Lebih lanjut Ahmadi mengatakan bahwa dilihat dari sudut  bahasa 

Indonesia, kebudayaan berasal dari bahasa Sansekerta buddhayah, yaitu 

bentuk jamak dari Buddhi yang berarti budi atau akal. Pendapat lain 

mengatakan, bahwa kata budaya adalah perkembangan  dari kata majemuk 

budi daya, yang berarti daya dari budi, karena itu mereka membedakan 

antara budaya dengan kebudayaan. Budaya adalah daya dari budi yang 

berupa cipta, rasa, dan karsa tersebut. 

 Kebudayaan secara keseluruhan adalah hasil usaha manusia untuk 

mencukupi semua kebutuhan hidup. Lebih lanjut, bila berbicara tentang 

hakikat kebudayaan berarti mempertanyakan tentang hakikat manusia itu 

sendiri.  

 Hakikat kebudayaan tidak lepas dari esensi kebudayaan itu sendiri. 

Sudjadmoko mengatakn bahwa dasar kebudayaan merupakan suatu alat 
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yang dipergunakan manusia untuk menjawab masalah dasar kehidupan 

manusia yakni maut, pengharapan, tragedi, cinta, loyalitas, kesetiaan, 

makna dan tujuan hidup serta kedudukan hal-hal yang transedental atau 

hubungan microsmos.   

3 Nilai Sosial yang Berorientasi Religius. 

 Kata “Religius berasal dari bahsa latin religare yang berarti 

mengikat. Kata religio berarti ikatan atau pengikat. Maksudnya adalah 

bahwa manusia itu mengikatkan diri kepada Tuhan, atau lebih tepat 

manusia menerima ikatan Tuhan yang dialaminya adalah sebagai sumber 

kebahagiaan. Adapun religius adalah keterikatan manusia terhadap Tuhan 

sebagai sumber ketentraman dan kebahagiaan (Dojosantoso, 1986 : 2-3). 

 Berdasarkan pengertian tersebut maka yang dimaksud nilai 

religius dalam tulisan ini adalah sifat-sifat yang penting atau berguna bagi 

manusia dalam menerima ikatan Tuhan sebagai sumber ketentraman dan 

kebahagiaan. Nilai-nilai religius ini meliputi getaran jiwa yang suatu saat 

menghinggapi seorang manusia dalam jangka waktu hidupnya walaupun 

getaran jiwa itu hanya berlangsung beberapa saat setelah itu hilang atau 

kesadaran religius manusia ini muncul manakala ia menghadapi suatu 

problema kehidupan pribadi. 

      Transformasi nilai sosial adalah perubahan rupa bentuk atau sifat dari 

nilai sosial yang terjadi pada masyarakat. Nilai sosial itu adalah adanya rasa 

hormat kepada pimpinan masyarakat atau orang yang dianggap tua. 
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 Transformasi nilai sosial yang terjadi didalam masyarakat desa 

Makamhaji kelurahan Kartasura kabupaten Sukoharjo, merupakan kehendak 

bersama, karena mereka sudah melaksanakan kemajuan desanya. Masyarakat 

yang dulunya tunduk dan patuh pada pimpinannya sekarang mereka berani 

apabila pimpinan dianggap salah dan melanggar aturan yang ada. 

      Mitos *) tradisional kurang lebih pelukisan yang bersifat fabel tentang 

alami dunia, manusia dan masyarakat yang sudah diterima secara kuat (berarti 

bahwa mwreka mendapat karakter kebaikan atau kejahatan primer dan dengan 

demikian berlaku untuk memberikan inspirasi kepada kehidupan dari suatu 

kelompok sosial. 

 

B.  Budaya Politik 

Budaya politik adalah pola tingkah laku individu dan orientasi terhadap 

kehidupan politik yang dihayati oleh para anggota suatu sistem politik. 

Sebenarnya istilah kebudayaan tertentu melekat pada setiap masyarakat yang 

terdiri atas sejumlah individu yang hidup, baik dalam sistem politik 

tradisional, transisional maupun modern ( Kantaprawira,1988:25) 

Roy C.Macridis menyatakan budaya politik sebagai tujuan bersama dan 

peraturan yang diterima bersama. 

Samuel Beer mengungkapkan bahwa budaya politik memiliki 

komponen – komponen nilai-nilai, keyakinan, dan sikap – sikap emosi tentang 

 
*)   Mitos yaitu citra kolektif dan ide suatu komunitas yangelemen spiritual dan psykologisnya, 

teknologi dan lembaga merupakan aspek material dari suatu komunitas. CV. Rajawali Jakarta 
( Hal 147. Sosiologi politik NOURICE DUVERGER dan diantar oleh  Alfian diterjemahkan 
oleh Daniel Dhakidae ) 
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bagaimana seharusnya pemerintahan dilaksanakan, dan tentang apa yang 

harus dilaksanakan oleh pemerintahan tersebut. 

Robert Dahl berpendapat bahwa budaya politik merupakan suatu faktor 

yang menjelaskan pola – pola yang berbeda mengenai pertentangan politik. 

Lebih lanjut Dahl mengungkapkan unsur – unsur budaya politik terdiri atas : 

1. Orientasi pemecahan masalah – masalah, apakah pragmatik atau 

rasionalistik. 

2. Orientasi terhadap aksi bersama, apakah kooperatif atau nonkooperatif. 

3. Orientasi terhadap sistem politik, apakah setia atau tidak setia 

4. Orientasi terhadap orang lain apakah bisa dipercaya atau tidak dipercaya. 

Lucian Pye menyatakan, bahwa indikator budaya politik suatu bangsa 

mencakup suatu faktor – faktor seperti wawasan politik, bagaimana antara 

tujuan dan cara standar untuk penil;aian aksi – aksi politik, dan nilai – nilai 

yang menonjol bagi aksi politik. 

Finer berpendapat bahwa kultur politik suatu bangsa berpusat pada 

legimitasi peraturan, lembaga politik dan prosedur keduanya. 

Akhirnya Dennis Kavanagh menuliskan kesimpulan, bahwa budaya 

politik menyatakan lingkungan perasaan dan sikap dimana sistem politik itu 

berlangsung. 

Persepsi atau pemahaman budaya politik ini dalam kenyataannya sering 

diberi    arti     sebagai     peradaban  politik     ( political civilization )     yang  

 
*) Mitos cerita suatu bangsa tentang Dewa dan pahlawan yang mengandung penafsiran 

tentang asal usul semesta alam manusia dan bangsa itu sendiri yang mengandung 
arti mendalam yang diungkapkan dengan cara gaib. 588 KBBI Th. 1988 Jakarta. 
Balai pustaka. 
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digandengkan dengan prestasi dalam bidang peradaban dan teknologi. Hal ini 

terlihat pula dari lingkup budaya politik itu, meliputi pula orientasi individu, 

yang dipengaruhi oleh perasaan keterlibatan, keterlekatan ataupun penolakan; 

orientsinya yang bersifat menilai terhadap obyek dan peristiwa politik 

(Kantaprawira 1998 : 25 – 26) 

Tentang hubungan antara budaya politik dengan perilaku politik 

(political bihavior) Robert K. Carr merumuskan bahwa perilaku poitik adalah 

suatu telaahan mengenai tindakan manusia dalam situasi politik. Situasi 

politik sangat luas cakupannya antara lain : pengertian respons emosional 

berupa dukungan kepada pemerintah, respons terhadap perundang – undangan 

dan lain – lain. Jadi dengan demikian perilaku para pemilih atau pemberi suara 

dalam pemilihan umum misalnya, karena dapat menggambarkan sikap mereka 

terhadap pemerintahan, merupakan suatu telaahan tentang perilaku politik. 

Tindakan dan perilaku politik individu sangat ditentukan oleh pola orientasi 

umum yang nampak secara jelas sebagai pencerminan politik. Sedikit atau 

banyak seorang individu terikat pada nilai kebudayaan tempat ia hidup. Lebih 

lanjut dikatakan bahwa budaya politik terkandung serangkaian budaya yang 

dalam beberapa hal dapat diukur dan diidentifikasi. Pendapat umum ( public 

opinion ) dan survai tentang perilaku dapat dipakai sebagai alat yang dapat 

diterapkan pada kelompok yang lebih besar. 

Dari pernyataan, pidato, tulisan, bahkan dari mitos dan legenda dapat 

diungkapkan hakekat pola budaya politik. Pengenalan atas budaya politik 

yang secara cermat merupakan salah satu informasi yang terpercaya bagi 
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pengenalan sistem politik. Segala tingkah laku dapat dijadikan parameter atau 

petunjuk yang jelas dengan siapa atau  dengan apa seseorang berasosiasi. 

Sikap atau tingkah laku sebagai pencerminan budaya politik, merupakan 

alat pembentuk konsep yang sangat berharga, yang dapat menghubungkan 

atau mempertemukan telaahan tentang individu dalam lingkungan poitik 

dengan sistem politik sebagai kesatuan. 

Almond mengklasifikasi sistem – sistem politik atas dasar struktur dan 

kebudayaannya. Budaya politik masyarakat sangat dipengaruhi oleh struktur 

politik, sedangkan daya operasional struktur tadi ditentukan oleh konteks 

kultural dimana struktur itu berada. 

Peranan dan orientasi kegiatan politik seorang individu, tidak terbatas 

pada apa yang dikatakannya tentang suatu obyek politik, tetapi lebih luas lagi, 

yaitu harus ditelaah alasan – alasan mengapa ia melakukan hal tersebut, 

misalnya kemungkinan pendapat dan perbuatan seseorang dalam menanggapi 

obyek politik dipengaruhi oleh aktivitas orang lain. Dalam sistem politik yang 

kompleks dewasa ini politik tidak saja merupakan ekspresi kemampuan 

pribadi, tetapi sangat besar kemungkinan dikendalikan oleh peranan gagasan – 

gagasan anggota masyarakat yang menanggapi sistem politik sebagai satu 

keutuhan ( Kantaprawira, 1988 : 28 )  

Pelaku atau aktor politik baik perorangan ataupun kelompok, akan 

mengambil satu atau beberapa peranan. Aktivitas pengambilan peranan 

bergantung pula pada konsepsi tentang peranan dan pengertian serta harapan 

pihak lain terhadap yang bersangkutan sebagai pendukung peran. Sebagai 
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contoh seseorang dapat mempunyai dua atau lebih peranan dalam waktu yang 

sama, misalnya berperan sebagai presiden, sebagai pemimpin partai, sebagai 

pemimpin mayoritas dalam parlemen, dan lain – lain. Bisa saja terjadi 

seseorang berhasil dalam menggabungkan norma – norma yang melekat dan 

dituntut sebagai keharusan oleh jabatan – jabatan yang dipegangnya. Tetapi 

dipihak lain ia harus hati – hati agar secara jelas terlihat dalam peranan apa ia 

bertindak. 

 

1.   Tipe Budaya Politik 

Kebudayaan politik suatu bangsa merupakan distribusi pola – pola 

orientasi khusus menuju tujuan politik diantara masyarakat bangsa 

tersebut. Orientasi budaya politik suatu bangsa menurut Gabriel A. 

Almond dan Sidney Verba dalam Priyanto ( 1996 : 17 ) mengacu pada 

aspek – aspek dan obyek sebagai berikut : 

1. Orientasi kognitif, yaitu pengetahuan dan kepercayaan politik, secara 

peranan dan kewajiban politik serta input dan autput politik. 

2. Orientasi afektif, yaitu perasaan terhadap sistem politik, peranan 

sistem politik, serta aktor politik dan penampilannya. 

3. Orientasi Evaluasi, yaitu keputusan dan pendapat tentang obyek – 

obyek politik yang secara tipikal melibatkan kombinasi standar nilai 

dan kriteria dengan informasi dan perasaan. 

Kantaprawira membagi obyek orientasi politik kedalam empat hal, 

meliputi keterlibatan seseorang terhadap : 



 

 

16

 
 

 
 
 

1. Sistem politik secara keseluruhan, meliputi antara lain intensitas 

pengetahuan, ungkapan perasaan yang ditandai oleh apresiasi terhadap 

sejarah, ukuran lingkup lokasi, persoalan kekuasaan, karakteristik 

konstitusional negara atau sistem politiknya. 

2. Proses input meliputi antara lain intensitas pengetahuan dan perbuatan 

tentang proses penyaluran segala tuntutan yang diajukan atau 

diorganisasi oleh masyarakat, termasuk prakarsa untuk 

menerjemahkan atau mengkonfirmasi tuntutan – tuntutan tersebut 

sehingga menjadi kebijaksanaan yang otoritatif sifatnya. Dengan 

demikian proses input antara lain meliputi pula pengamatan atas partai 

politik, kelompok kepentingan, dan alat komunikasi massa yang nyata 

– nyata berpengaruh dalam kehidupan politik sebagai alat atau sarana 

menampung berbagai tuntutan. 

3. Proses output meliputi antara lain intensitas  pengetahuan dan 

perbuatan tentang proses aktivitas berbagai cabang pemerintahan yang 

berkenaan dengan penerapan dan pemaksaan keputusan – keputusan 

otoritatif. Singkatnya, berkenaan dengan fungsi pembuatan aturan / 

perundang – undangan oleh badan legislatif, fungsi pelaksanaan aturan 

oleh eksekutif ( termasuk birokrasi ) dan fungsi peradilan. 

4. Diri sendiri meliputi antara lain intensitas pengetahuan dan frekuensi 

perbuatan seseorang dalam mengambil peranan diarena sistem politik. 

Dipersoalkan apakah yang menjadi hak, kekuasaan dan kewajibannya. 

Apakah yang bersangkutan dapat memasuki lingkungan orang dan 
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kelompok yang mempunyai pengaruh atau bahkan bagaimana caranya 

untuk meningkatkan pengaruhnya sendiri. Lebih lanjut dipersoalkan 

kriteria apakah yang dipakainya dalam bentuk pendapat dalam 

masyarakatnya atau dalam politik sebagai keseluruhan ( Kantaprawira, 

1988 : 31 – 32 ) 

Kebudayaan politik merupakan hal yang berhubungan langsung 

dengan sistem politik. Gabriel A. Almond dan Sidney Verba dalam 

Priyanto ( 1996 : 17 ) membedakan tiga golongan obyek dari suatu sistem 

politik, yaitu : 

1. Peranan dan struktur khusus, seperti badan legislatif, badan eksekutif 

atau birokrasi. 

2. Pemegang jabatan, seperti pemimpin monarkhi, legislator dan 

administrator. 

3. Kebijaksanaan, keputusan atau penguatan keputusan dari struktur, 

pemegang jabatan struktur timbal balik dalam kategori apakah mereka 

termasuk input politik, proses administrator atau autput politik. 

Kebudayaan politik menjelma menjadi frekuensi dari berbagai jenis 

orientasi kognitif, afektif dan evaluatif terhadap sistem politik secara 

umum. Aspek – aspek input – autput politik, dan sejumlah aktor politik. 

Dalam pemahaman semacam ini kebudayaan politik dibedakan kedalam 

tiga tipe (bentuk) sebagai berikut : 

1. Budaya politik parochial ( artinya terbatas pada wilayah atau ruang 

lingkup yang kecil, sempit misalnya yang bersifat provinsial ). Dalam 
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masyarakat yang sederhana dan tradisional, dimana sprsialisasi sangat 

kecil, para pelaku politik sering melakukan peranannya serempak 

dengan peranannya dalam bidang bidang ekonomi, keagamaan dan 

lain – lain. Pada kebudayaan semacam ini, anggota masyarakat 

cenderung tidak menaruh minat terhadap abjek – obyek politik yang 

luas, kecuali dalam batas tertentu, yaitu terhadap tempat dimana ia 

berada. Yang nyata – nyata menonjol dari kebudayaan parochial 

adalah adanya kesadaran anggota masyarakat akan adanya pusat 

kewenangan politik dalam masyarakat. 

2. Budaya politik kaula, yaitu dimana masyarakat mempunyai minat, 

perhatian mungkin pula kesadaran terhadap sistem secara keseluruhan, 

terutama terhadap segi autputnya. Sedangkan perhatian yang 

frekuensinya sangat redah, atas aspek input serta kesadaranya sebagai 

aktor politik, boleh dikatakan nol. Orientasi mereka yang nyata 

terhadap obyek politik dapat terlihat dari pernyataannya, baik berupa 

kebanggan, ungkapan sikap mendukung maupun sikap bermusuhan 

terhadap sistem, terutama terhadap aspek autputya. Posisinya sebagai 

kaula, pada pokoknya dapat dikatakan sebagai posisi yang pasif. 

Mereka menganggap dirinya tidak berdaya  mempengaruhi atau 

menggubah sistem , dan oleh karena itu menyerah saja kepada segala 

kebijaksanaan dan keputusan para pemegang jabatan dalam 

masyarakatya. Semua keputusan dalam (arti output) yang diambil oleh 

pemeran politik (dalam arti pemangku jabatan politik) dianggapnya 
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sebagai sesuatu yang tidak dapat diubah, dikoreksi apalagi ditentang. 

Tiada jalan lain baginya kecuali menerima saja sistem sebagai apa 

adanya, patuh, setia (loyal) dan mengikuti segala instruksi dan anjuran 

para pemimpin (politik) - nya. Bila mereka tidak menyukai sistem dan 

autput itu disimpan saja dalam hati sanubari. Sikap demikian mungkin 

tidak dimanifestasikan secara terang-terangan karena memang tak ada 

sarana dan untuk mengubah, atau melawan .Budaya politik semacam 

ini merupakan hasil bentukan keadan tertentu, misalnya pengaruh 

status koloni, penjajahan dan corak diktator atau otoriter terhadap 

budaya politik kaula ini. Dalam hal ini sikap anggota masyarakat yang 

pasif bukan berarti secara potensial dapat diabaikan. 

3. Budaya politik partisipan, yang ditandai oleh adanya perilaku yang 

berbeda dari perilaku kaula. Seseorang menganggap dirinya atau pun 

orang lain sebagai anggota yang aktif dalam kehidupan politik. 

Seseorang dengan sendirinya menyadari setiap hak dan tanggung 

jawabnya (kewajiban), dan dapat pula merealisasi dan 

mempergunakan hak serta menanggung kewajibanya. Tidak 

diharapkan seseorang harus menerima begitu saja terhadap keadaan, 

karena ia merupakan salah satu mata rantai aktif proses politik .Dalam 

budaya politik ini seseorang dapat menilai dengan penuh kesadaran 

baik sistem sebagai totalitas, input dan autput maupun posisi dirinya 

sendiri. Oleh karena tercakupnya aliran input, ia sendiri terlibat dalam 

sistem politik tertentu betapapun kecilnya.  



 

 

20

 
 

 
 
 

Kritisme penilaian terhadap sistem politik terlihat dalam semua 

bidang. Karena itu kalau ada penerimaan sistem politik, penerimaan itu 

harus dinilai seperti yang sebenarnya dan demikian pula sebaliknya. 

Dalam kenyataannya atau prakteknya budaya politik suatu bangsa 

dapat merupakan suatu perpaduan dari ketiga bentuk budaya politik 

tersebut dengan berbagai variasinya. 

Oleh karena itu beralasanlah apabila Almond menarik kesimpulan 

adanya politik campuran, yaitu : 

a. Parochial subject culture, 

b. Subject partisipant culture, 

c. Parochial partisipant culture, 

d. Apa yang disebut civic culture yaitu yang merupakan gabungan 

karakteristik tipe – tipe kebudayaan politik yang murni                          

( Kantaprawira, 1998 : 35 – 36 ) 

 

2.   Perkembangan Budaya Politik di Indonesia 

Menurut Arbi sanit dalam Priyanto ( 1996 : 20 ) unsur – unsur 

budaya politik di Indonesia yang penting ialah keyakinan, simbol,dan nilai 

yang berasal dari budaya dan tradisi masing – masing komuniti bangsa 

Indonesia. Budaya dan tradisi lokal maupun nasional dapat bersifat asli 

dan dapat berasal dari bangsa lain. 

Sifat budaya politik di Indonesia ditentukan oleh idiologi yang 

dianutnya yaitu idiologi pancasila. Pandangan fungsionalis dan historis 
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menekankan, bahwa Pancasila sebagai idiologi pemersatu bersifat 

intregatif. Artinya budaya politik Indonesia dibangun atas kesepakatan 

keseluruhan bangsa Indonesia terhadap keyakinan, simbol, dan nilai – 

nilai yang melandasi tingkah laku politiknya. 

Budaya politik Indonesia bukanlah budaya politik yang sudah 

mencapai puncaknya, tetapi masih merupakan proses panjang dalam 

proses kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu terdapat 

beberapa tantangan mendatang dalam pembudayaan politik di Indonesia, 

seperti : 

a. Masalah isi budaya politik Indonesia yaitu tarik menarik budaya lokal 

dan nasional. 

b. Masalah penyebaran budaya politik, yaitu perimbangan antara 

birokrasi dan inisiatif masyarakat. 

Konstatasi sementara tentang budaya politik Indonesia yang harus 

ditelaah dan dibuktikan lebih lanjut adalah pengamatan tentang variabel 

sebagai berikut : 

a. Konfigurasi subkultur di Indonesia masih beraneka ragam walaupun 

tidak sekompleks yang dihadapi oleh India misalnya. Pada prinsipnya 

masalah keanekaragaman subkultur di Indonesia telah dapat dikelola 

berkat usaha pembangunan bangsa dan pembangunan karakter yang 

telah cukup berhasil bila diukur dengan memandang jumlah 

penduduk, luas wilayah, latar belakang kesulitan sejarah dan 

bentangan waktu yang dipergunakan. 
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b. Budaya politik Indonesia yang bersifat parokial kaula disatu pihak, 

dan budaya politik partisipan dilain pihak, disatu segi massa masih 

ketinggalan dalam menggunakan hak dan dalam memikul tanggung 

jawab politiknya yang mungkin disebabkan oleh isolasi dari 

kebudayaan luar, pengaruh penjajahan, feodalisme, bapakisme, ikatan 

primordial sedang dilain pihak kaum elitnya sungguh – sungguh 

merupakan partisipan yang aktif yang kira – kira disebabkan oleh 

pengaruh pendidikan modern ( barat ) – kadang – kadang bersaifat 

sekuler dalam arti relatif dapat membedakan faktor –faktor penyebab 

disintegrasi seperti : agama, kesukuan, dan lain – lain. Jadi jelas 

terlihat, bahwa kebudayaan politik Indonesia merupakan mixed 

political culture yang diwarnai oleh besarnya pengaruh kebudayaan 

politik parokial kaula. 

c. Sifat ikatan primordial yang masih kuat berakar, yang dikenal melalui 

indikatornya berupa sentimen kedaerahan, kesukuan, keagamaan, 

perbedaan pendekatan terhadap keagamaan tertentu : puritanisme dan 

non puritanisme dan lain – lain. Ditinjau dari segi pembangunan 

politik hal ini kurang menguntungkan dan sedikit banyak mengandung 

aspek pengeksploitasian subkultur yang berbeda – beda secara negatif                   

( Kantaprawira, 1988 : 38 ). 

d. Kecenderungan budaya politik Indonesia yang masih mengukuhi sikap 

paternalisme dan sifat patrimonial; sebagai indikatornya dapat 

disebutkan antara lain: bapakisme, sikap asal bapak senang. Di 
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Indonesia, budaya politik tipe parokial kaula lebih mempunyai 

keselarasan untuk tumbuh dengan persepsi masyarakat terhadap obyek 

politik yang menyandarklan diri pada proses output dari penguasa. 

    Keputusan tentang introduksi modernisasi (dengan segala 

konsekuensinya ) dengan pola – pola yang telah lama berakar sebagai 

tradisi dalam masyarakat. 

Akhirnya yang perlu dicatat ialah bahwa variabel – variabel tesebut 

diatas terjalin satu sama lain, berinteraksi, bersilangan, kadang – kadang 

berkoinsidensi, yang bentuk potret sementaranya bergantung pada variabel 

tertentu yang relatif paling dominan. Inilah kira –kira yang dimaksud 

dengan ekuilibrium yang dinamik, karena variabel yang dominan akan 

menyebabkan tuntutan kelembagaan tertentu dalam sistem politik 

Indonesia.  

 

C. Konsep Politik 

Ilmu politik dianggap bahwa ilmu itu mempelajari politik dan politik itu 

sendiri adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistim politik (atau 

negara) yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu 

dan melaksanakan tujuan-tujuan itu (Miriam Budiarjo,2002:8) 

Selain itu ada  beberapa definisi yang dikemukakan oleh beberapa ahli 

tentang politik, diantaranya, politik diartikan sebagai  suatu usaha untuk 

mencapai atau mewujudkan cita-cita atau ideologi  (Gani, 1984 : 12). 

Selanjutnya ia mengartikan kata politik dalam dua arti penting, yaitu: 
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1. Politik dalam arti  yang dipergunakan untuk menunjuk pada satu segi dari 

kehidupan manusia dalam masyarakat yaitu  segi kehidupan manusia, segi 

kehidupan bermasyarakat yang menyangkut  hubungan kekuasaan. Dalam 

artian ini terkandung isi politik sebagai usaha untuk memperoleh  

kekuasaan, memperluas atau memperbesar serta mempertahankan 

kekuasaan. 

2. Politik dalam arti  yang dipergunakan untuk menunjuk kepada satu 

rangkaian tujuan yang hendak dicapai, atau cara-cara atau arah kegiatan 

tertentu untuk mencapai tujuan, atau  dengan kata lain yang  lebih singkat 

kebijaksanaan. 

    Pendapat lain, politik titk perhatiannya adalah penyelesaian dari 

konflik – konflik manusia, proses   dimana masyarakat membuat keputusan – 

keputusan, mengembangkan kebijakan – kebijakan tertentu, mengalokasikan 

sumber – sumber dan nilai – nilai tertentu atau pelaksanaan kekuasaan dan     

pengaruh di dalam masyarakat ( Rush dan Althoff, 1990:2-3 ). Studi politik 

menganggap kekuasaan sebagai titik perhatian 

 

1. Partisipasi  Politik 

a.     Pengertian partisipasi politik  

Dalam mekanisme sistem politik demokrasi, partisipasi politik 

merupakan hal yang sangat penting, sebab didalam sistem politik itu 

terdapat dua suasana kehidupan politik yang saling berhubungan yaitu 

suprastruktur politik dan infrastruktur politik. 
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Suprastruktur politik berkait dengan kehidupan lembaga-

lembaga kenegaraan, sedangkan infranstruktur politik berkait dengan 

hal ikhwal kehidupan masyarakat. Dalam konteks kehidupan politik 

yang demikian inilah terdapat hubungan timbal balik antara 

pemerintah dan masyarakat. 

Keputusan politik yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah 

menyangkut dan mempengaruhi kehidupan warga masyarakat. Atas 

dasar itu warga masyarakat berhak ikut serta menentukan isi politik. 

Dalam konteks politik, perilaku warga masyarakat tersebut 

dikategorikan sebagai partisipasi politik. 

Politik sebagai demokrasi politik yang masyarakatnya ikut ambil 

bagian menentukan kebijaksanaan atau mengambil keputusan. 

Partisipasi juga dimengerti sebagai terbukanya kesempatan 

masyarakat untuk berinisiatif. Hal ini mengandaikan adanya distribusi 

kekuasaan. 

Sumber definisi tentang partisipasi politik yaitu usaha 

terorganisasi dari warga negara untuk mempengaruhi bentuk dan 

jalannya kebijaksanaan umum. 

Dari berbagai pendapat dapat disimpulkan bahwa partisipasi 

politik adalah kegiatan sukarela yang dilakukan oleh warga 

masyarakat dalam suatu negara, baik secara perorangan maupun 

kelompok guna mengambil bagian secara langsung maupun tidak 

langsung dalam mempengaruhi pemikiran, sikap, dan tindakan 
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pemerintah dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan 

pembuatan kebijaksanaan, untuk memahami partisipasi politik secara 

lengkap, ada sejumlah rambu-rambu atau unsur-unsur pokok 

partisipasi politik yaitu: 

1) Partipasi politik dimaksudkan berupa kegiatan atau perilaku luar 

individu warga negara biasa yang dapat diamati. 

2) Kegiatan yang berhasil ( efektif ) maupun yang gagal 

mempengaruhi pemerintah selaku pembuat dan pelaksana 

keputusan politik. 

3) Kegiatan yang mempengaruhi pemerintah dapat dilakukan melalui 

prosedur yang wajar dan tak berupa kekerasan. 

b.     Bentuk Partisipasi Politik 

Ada banyak cara agar warga negara dapat mewujudkan 

partisipasi politik itu dinamakan pula sebagai bentuk – bentuk 

partisipasi politik. 

Jenis – jenis perilaku politik yang dapat dipandang sebagai 

bentuk partisipasi politik, yaitu : 

1) Kegiatan pemilihan mencakup pemberian suara, juga sumbangan – 

sumbangan untuk kampanye, bekerja dalam suatu pemilihan, 

mencari dukungan untuk seorang calon atau setiap tindakan yang 

bertujuan untuk mempengaruhi proses penelitian. 

2) Lobbying, mencakup upaya – upaya perorangan atau kelompok 

untuk menghubungi pejabat – pejabat pemerintah dan pemimpin – 
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pemimpin politik dengan maksud mempengaruhi keputusan – 

keputusan mereka mengenai persoalan – persoalan yang 

menyangkut sejumlah orang besar. 

3) Kegiatan organisasi menyangkut partisipasi sebagai anggota atau 

pejabat dalam suatu organisasi yang tujuan utamanya dan eksplisit 

adalah mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah. 

4) Mencari koneksi, merupakan tindakan perorangan yang ditujukan 

kepada pejabat – pejabat pemerintah dan biasanya dengan maksud 

memperoleh mandat bagi hanya satu orang atau segelintir orang. 

5) Tindakan kekerasan, juga dapat merupakan suatu bentuk 

partisipasi politik, yaitu sebagai upaya untuk mempengaruhi 

pemerintah dalam pengambilan keputusan dengan jalan 

menimbulkan kerugian fisik terhadap seseorang atau harta benda. 

Pandangan lain tentang bentuk partisipasi politik antara lain 

dikemukakan oleh Michael Rush dan Philip Althoff (1990:124) 

merinci bahwa partisipasi politik meliputi : 

a. Menduduki jabatan politik atau  administrative 
b. Mencari jabatan politik atau administraif  
c. Keanggotaan aktif suatu organisasi politik 
d. Keanggotaan pasif suatu organisasi politik 
e. Keanggotaan aktif suatu organisasi semu politik 
f. Keanggotaan pasif suatu organisasi semu politik 
g. Partisipasi dalam rapat umum, demonstrasi, dan sebagainya 
h. Partisipasi dalam diskusi politik informal, minat umum dalam 

politik 
i. Pemberian suara 
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2. Etika Politik 

Franz Magnis Suseno memberikan beberapa penjelasan mengenai 

pengertian etika diantaranya adalah sebagai berikut : 

a. Etika adalah penyelidikan filsafat tentang bidang yang mengenai 

kewajiban manusia, serta tentang yang  baik dan yang buruk. Etika 

didefinisikan sebagai filsafat tentang moral. Etika dapat mengantar       

manusia kepada kemampuan untuk bersikap kritis dan rasional untuk 

membentuk pendapatnya sendiri dan bertindak sesuai dengan apa yang 

dapat dipertanggung jawabkan sendiri. 

b. Mengacu pada pengertian diatas, etika politik dapat diartikan sebagai 

pertimbangan baik buruk yang harus dilakukan oleh manusia secara 

umum dalam bidang politik. Dengan adanya etika politik  masyarakat 

dapat bersikap kritis dan rasional tentang tingkah laku yang dipilihnya 

dalam berpolitik.  

Perbuatannya itu harus dapat dipertanggung jawabkan sendiri secara 

moral.  

Etika adalah filsafat yang langsung mempertanyakan fraksis 

manusia. Etika mempertanyakan tanggungjawab dan kewajiban manusia.  

Etika sendiri dibagi lagi kedalam etika umum dan etika khusus. 

Etika umum mempertanyakan prinsip-prinsip dasar yang berlaku bagi 

tindakan manusia, sedangkan etika khusus membahas prinsip-prinsip itu 

dalam berbagai lingkup kehidupannya. 
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Dibedakan lagi antara etika individu dan etika sosial. Etika 

individual mempertanyakan kewajiban manusia sebagai individu terutama 

terhadap dirinya sendiri dan melalui suara hati terhadap Yang Illahi dan 

etika sosial. Sedangkan etika sosial membahas norma – norma moral yang 

seharusnya menentukan sikap dan tindakan manusia/antar manusia          

(Suseno, 1999:13). Etika politik termasuk dalam etika sosial. 

Secara lebih terperinci Magnis Suseno membedakan antara tiga 

tingkatan kriteria bagi betul salahnya tindakan politik. Di tingkatan 

pertama dan paling umum kita temukan prinsip – prinsip moral dasar, 

misalnya prinsip keadilan. Prinsip – prinsip tingkat dua bersifat menengah 

dan sudah mengacu disuatu bidang permasalahan tertentu, misalnya 

prinsip bahwa kekuasaan harus dilegimitasikan secara demokratis. Tingkat 

tiga menyangkut kriteria – kriteria penilaian yang sesuai dengan zaman 

dan situasi. Bidang khas politik adalah prinsip – prinsip tingkat dua. 

Sebagai sebuah/suatu pengetahuan, etika berfungsi juga sebagai alat 

untuk membantu menyadarkan manusia yang dipercayakan memegang 

salah satu dari tugas pemerintah, supaya bersedia melandasi kekuasaannya 

dengan rasa etik. Rasa etik yang dimaksud adalah etika pancasila. 

Etika pancasila adalah etika yang dijiwai oleh falsafah negara 

pancasila, yaitu meliputi : 

1) Etika yang berjiwa ketuhanan yang maha esa. Orang yang beretik 

seperti ini pada prinsipnya adalah mereka yang percaya akan adanya 

Tuhan. Harapannya mereka patuh dan taat pada perintah dan larangan 
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Tuhan. Dalam menjalankan kekuasaannyapun, mereka selalu dilandasi 

dengan ajaran Tuhan. 

2) Etika yang berjiwa kemanusiaan, yaitu etika yang menilai harkat dan 

martabat manusia lebih tinggi dari nilai kebendaan. Dalam 

kenyataanya, etika kemanusiaan ini tidak dapat membenarkan adanya 

rasialisme. 

3) Etika yang berjiwa rasa kesatuan nasional. Rasa kesatuan nasional 

atau kebangsaan disini memperlihatkan ciri khusus dari sifat bangsa 

Indonesia yang ber-bhineka tunggal ika. Sebagai bangsa yang satu 

dengan sendirinya juga cinta persatuan. 

4) Etika yang berjiwa demokrasi, yaitu etika yang berjiwa persaudaraan 

yang menilai manusia, yang sama – sama berhak atas kemerdekaan, 

kebebasan dan fasilitas – fasilitas kemanusiaan lainnya. 

5) Etika yang berjiwa Keadilan Sosial. Keadilan sosial adalah 

manifestasi dari kehidupan masyarakat yang dilandasi oleh jiwa 

kemanusiaan, jiwa yang cinta pada persatuan, jiwa yang bersifat 

demokratis, sebagai tanda syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. 

Dinamika dari keadilan sosial adalah semangat mau bekerja. Dengan 

kata lain etika dalam bentuk ini memberikan penilaian baik kepada 

mereka yang giat dan mau bekerja. 
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3. Reformasi politik 

Pemahaman pemerintah dan masyarakat terhadap kausalitas (sebab 

akibat) krisis moneter di negeri ini, seyogyanya tidak hanya menggunakan 

kaca mata ekonomi. Kaca mata politikpun perlu dimanfaatkan karena 

realitas yang dimaksud ternyata tidak cuma disebabkan faktor ekonomi, 

melainkan juga oleh faktor politik (Ali,1999:37) 

Sejalan dengan itu maka langkah pemerintah dan masyarakat kita 

adalah melakukan reformasi politik. Gagasan ini mutlak diperlukan untuk 

lebih memungkinkan dilakukan antisipasi serta deteksi dini, atas segala 

kecenderungan faktor pendorong atau berbagai independent variabel yang 

dalam waktu singkat, menengah, atau jangka panjang bisa mengakibatkan 

tumbuh dan berkembangnya problem perekonomian nasional kita. 

Reformasi politik itu diperlukan untuk memberi peluang bagi para 

aktor politik di infra maupun supra struktur, agar secara jujur  dan terbuka 

mampu menilai apakah tindakan pemerintah dibidang sosial, ekonomi, 

budaya, politik atau lainnya, merupakan embrio terjadinya krisis ekonomi 

di negeri ini, atau tidak. Tumbuh dan berkembangnya budaya korupsi, 

kolusi, nepotisme, dan pelayanan birokrasi yang tidak efisien, dan yang 

sejenisnya, sebagaimana yang sering dicemoohkan awam, merupakan 

salah satu bukti betapa institusi formal kita, baik yang diperankan aparat 

negara atau warga masyarakat biasa, ternyata tidak memiliki kekuatan 

pencegahan, apalagi penindakan. 
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Menghadapi semua itu, sebagian masyarakat kita memiliki solusi 

tersendiri. Yaitu yang mereka sebut reformasi politik dan suksesi. Sejalan 

dengan itu, di berbagai sudut kepulauan nusantara terdengar suara vokal 

perorangan ( individu ) atau kelompok, yang menghendaki dilakukannya 

reformasi politik. 

Mereka menilai reformasi politik merupakan salah satu prasyarat 

mutlak bagi peluang melakukan antisipasi dan deteksi dini terhadap 

berbagai faktor penyebab krisis perekonomian nasional kita, secara 

terstruktur dan sistematik. Baik yang berupa korupsi, kolusi, nepotisme, 

tindakan birokrasi yang tidak efisien, serta berbagai jenis penyebab lain. 

Mereka yakin, tanpa reformasi politik omong kosong politicall will 

pemerintah bisa mengaktualisasi reformasi ekonomi. 

 

D.  Masyarakat Pedesaan 

Masyarakat pedesaan adalah masyarakat yang hidup didaerah pedesaan. 

Rouck & Warren ( dalam sosiologi pedesaan Herri S & Suhadi, 2000 : 18) 

menjelaskan karakteristik masyarakat pedesaan adalah sebagai berikut : 

1. Mereka memiliki sifat yang homogen dalam mata pencaharian, nilai-nilai 

dalam kebudayaan dan sikap serta tingkah laku. 

2. Kehidupan di desa lebih menekankan angggota keluarga sebagai unit 

ekonomi. 

3. Faktor geografis sangat menentukan atau berpengaruh terhadap kehidupan 

yang ada. 
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4. Hubungan antara sesama anggota masyarakat lebih intim dan awet 

dibandingkan di kota. 

 

E. Kerangka Pemikiran 

 Unsur nilai sosial dan etika politik di Indonesia yang penting adalah 

keyakinan, simbol dan nilai yang berasal dari budaya dan tradisi komuniti 

bangsa Indonesia. Nilai-nilai dan tradisi lokal maupun nasional dapat bersifat 

asli dan dapat berasal dari bangsa lain. 

 Sifat nilai sosial politik di Indonesia ditentukan oleh ideologi. Perubahan 

nilai sosial dan etika politik di Indonesia bukanlah yang sudah mencapai 

puncaknya, tetapi masih merupakan proses panjang yaitu proses berbangsa 

dan bernegara. Oleh karena itu terdapat beberapa tantangan mendatang dalam 

pembudayaan politik di Indonesia seperti: 

a. Masyarakat isi nilai sosial politik Indonesia yaitu tarik-menarik nilai 

budaya lokal dan nasional. 

b. Masalah penyebaran nilai sosial politik yaitu perimbangan antara birokrasi 

dan inisiatif masyarakat. 

Untuk mengetahui bagaimana nilai sosial warga Desa Makamhaji dapat 

kita lihat dari orientasi nilai sosial sesuai dengan fokus penelitian, yang 

meliputi : orientasi pemecahan masalah; orientasi terhadap aksi bersama; dan 

orientasi terhadap orang lain. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian 

kualitatif dengan menggunakan pendekatan Post Positivistik. 

Karakteristik utama Post Positivistik adalah pencarian makna dibalik data. 

Ada empat Post Positivisme : 1)  Post Positivisme Rasionalistik, 2)  Post 

Positivisme Phenomenologik – Interpretif, 3)  Post Positivisme teori kritis dengan 

weltanschauung dan 4)  Pragmatisme meta – etik. 

Post Positivisme Rasionalistik tetap menggunakan paradigma kuantitatif dan 

metodologi kuantitatif statistik dan empirik analistik, tetapi membuat patung 

grand concepts agar data empirik tersebut dapat dimaknai dalam cakupannya yang 

lebih luas. 

Post Positivisme Phenomenologik – interpretatif  menggunakan paradigma 

kualitatif, membuat telaah holistik, mencari esensi dan mengimplisitkan nilai 

moral dalam observasi, analisis dan pembuatan kesimpulan. 

Post Positivisme teori kritis dengan weltanschauung berangkat dari gugatan 

atas ketidak-adilan dan dapat dikembangkan dengan weltanschauung tertentu. 

Pada teori kritis memberangkatkan dari phenomena realitas adanya ketidak- 

adilan. 

Penelitian kualitatif, dimana yang dihasilkan bersifat diskriptif, yaitu data 

yang dikumpulkan berupa kata–kata tertulis atau lisan dari responden atau suatu 

perilaku tertentu yang bisa diamati serta gambar–gambar dan bukan angka– 

angka, maka metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Metode ini 

digunakan karena beberapa pertimbangan antara lain : 
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1. Menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan 

kenyataan. 

2. Metode ini menyajikan secara langsung hakekat hubungan antara peneliti 

dengan responden. 

3. Metode ini lebih peka dan lebih menyesuaikan diri dengan banyak penajaman 

pengaruh bersama dan terhadap pola–pola nilai yang dihadapi 

(Moleong,1998:5) 

 

A. Lokasi Penelitian 

    Penelitian dilakukan di Desa Makamhaji, Kecamatan Kartasura, 

Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Situs penelitian adalah di Kantor Lurah 

Desa Makamhaji dan rumah informan. 

 

B.  Fokus Penelitian 

     Fokus penelitian adalah Perubahan Nilai Sosial dan etika politik warga 

Desa Makamhaji, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo. Dalam era 

tahun 1999–2003. Budaya politik yang dimaksud adalah pola tingkah laku 

individu dan orientasinya terhadap kehidupan politik yang dihayati oleh para 

anggota suatu sistem politik, yang meliputi : 

1. Orientasi pemecahan masalah- masalah, apakah pragmatic atau 

rasionalistik. 

2. Orientasi terhadap aksi bersama, apakah kooperatif atau nonkooperatif. 

3. Orientasi terhadap system politik, apakah setia atau tidak setia. 

4. Orientasi terhadap orang lain, apakah dapat dipercaya atau tidak. 
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     Sedangkan etika politik yang dimaksud adalah pertimbangan baik buruk 

yang harus dilakukan oleh masyarakat warga Desa Makamhaji dalam 

berpolitik, meliputi cara-cara yang dilakukan dalam partisipasi politik, baik 

tanggapan terhadap kebijakan politik, maupun cara-cara yang ditempuh dalam 

melakukan aspirasi politiknya. 

 

C.  Sumber Data Penelitian 

     Untuk mendukung kegiatan penelitian ini, dilakukan pengumpulan data 

dari berbagai sumber yang terdiri dari : 

1. Informan 

Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan 

informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Informan yang akan 

dipilih peneliti adalah yang jujur, taat pada janji, patuh pada peraturan, 

suka berbicara, tidak termasuk orang yang bertentangan dengan latar 

penelitian, dan mempunyai pandangan tertentu tentang suatu hal atau 

peristiwa yang terjadi, sehingga informasi yang diharapkan akan dapat 

terungkap dengan cepat. Informan yang dimaksud adalah : 

a. Kepala Desa Makamhaji, Kecamatan Kartasura, Kabupaten 

Sukoharjo, baik yang masih menjabat maupun yang sudah purna 

tugas. 

b. Aparatur Desa Makamhaji. 

c. Tokoh–tokoh Desa Makamhaji. 

d. Para pimpinan organisasi politik maupun non politik yang ada di  

Makamhaji.  
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2. Dokumen, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Hal ini dapat 

berupa data, foto ataupun peristiwa–peristiwa yang terjadi di Desa 

Makamhaji terutama yang berkaitan dengan partisipasi politik masyarakat, 

dalam melaksanakan kebijakan politik.  

 

D.  Teknik Pengumpulan Data 

    Sesuai dengan jenis data yang harus dikumpulkan maka teknik 

pengumpulan data melalui : 

1. Data primer, dikumpulkan melalui survei dan dilaksanakan dengan teknik 

observasi dan wawancara terhadap informan. 

2. Data sekunder, dikumpulkan dengan menggunakan dokumentasi dan studi 

kepustakaan, khususnya dari desa Makamhaji, Kecamatan Kartasura, 

Kabupaten Sukoharjo dalam suatu cara mencari dan dengan 

mengumpulkan data melalui informasi secara tertulis maupun gambar – 

gambar yang berhubungan dengan masalah – masalah penelitian. 

     Adapun penjelasan masing – masing teknik yang digunakan adalah 

sebagai berikut : 

1. Teknik Observasi ( Pengamatan ) 

  Kegiatan mengamati adalah kegiatan menatap kejadian, gerak, atau 

proses. Mengamati adalah bukan pekerjaan yang mudah karena manusia 

banyak dipengaruhi oleh minat dan kecenderungan–kecenderungan yang 

ada padanya. Ada beberapa alasan metode pengamatan dimanfaatkan 

dalam penelitian kualitatif seperti yang dikemukakan oleh Guba dan 

Lincoln dalam Moleong (1998:125) 
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a. Teknik pengamatan ini didasarkan atas pengalaman secara langsung. 

b. Memungkinkan peneliti untuk melihat dan mengawasi sendiri, 

kemudian mencatat perilaku dan kejadian sebenarnya. 

c. Memungkinkan peneliti mencatat peristiwa dalam situasi yang 

berkaitan dengan pengetahuan yang langsung diperoleh dari data. 

d. Pengamatan akan lebih menekankan pada kepercayaan data. 

e. Memungkinkan peneliti mampu memahami situasi – situasi yang 

rumit. 

f. Pengamatan dimungkinkan lagi teknik komunikasi lain yang tidak 

dimungkinkan dalam kasus – kasus tertentu. 

2. Teknik wawancara 

          Wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu 

pewawancara dan yang diwawancarai. Wawancara ini dilakukan untuk 

mengungkap mengenai orang, kejadian, kegiatan organisasi, perasaan, 

motivasi, tuntutan, kepedulian dan lain-lain. 

           Wawancara akan dilakukan dengan pembicaraan informal dimana 

pertanyaan yang diajukan tergantung pada pewawancara itu sendiri. Jadi 

bergantung pada spontanitasnya dalam mengajukan pertanyaan kepada 

yang diwawancarai adalah dalam suasana biasa wajar, sedangkan 

pertanyaan dan jawabannya berjalan seperti pembicaraan biasa dalam 

kehidupan sehari – hari. 

Teknik wawancara dilakukan dengan berbagai pertimbangan antara lain : 

a. Karakteristik responden dan informan yang berbeda. 
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b. Disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta kecakapan pewawancara 

itu sendiri. 

c. Pokok – pokok isi wawancara yang telah direncanakan dapat tercakup 

seluruhnya sehingga menghilangkan kemungkinan terjadinya bias. 

         Penggunaan metode wawancara dalam penelitian ini ditujukan untuk 

mengungkap beberapa kejadian yang terjadi di Desa Makamhaji serta 

cara-cara yang dilakukan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi 

politiknya. 

3. Teknik Dokumentasi 

 Metode dokumentasi yaitu mencari mengenai hal-hal atau variabel 

yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, 

leger, agenda dan sebagainya ( Arikunto,1992 : 200 ) 

 Berdasarkan alenia diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud 

dengan metode dokumentasi adalah suatu cara mencari dan 

mengumpulkan data melalui informasi tertulis yang berhubungan dengan 

masalah–masalah penyelidikan. Dokumen digunakan sebagai sumber data 

yang dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan bahkan untuk 

meramalkan. 

 Pengunaan metode dokumentasi ini digunakan untuk melengkapi 

dan memperkuat data dari informan sehingga dapat diperoleh data yang 

lengkap menyeluruh dan memuaskan. 
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4. Teknik Studi Kepustakaan 

 Studi kepustakaan dalam suatu penelitian seperti apa yang telah 

dikemukakan oleh Maman Rahman adalah telaah pustaka dimaksudkan 

untuk menentukan teori-teori, konsep-konsep, dan generalisasi-

generalisasi untuk dijadikan landasan toritis bagi peneliti yang akan 

dilakukan ( Rahman,1993:41 ) 

 Yang dimaksud dengan metode studi kepustakaan dalam penelitian 

ini adalah pengumpulan data dengan cara memanfaatkan buku, literatur 

atau hasil karya penelitian orang lain yang sangat dipelukan guna 

menambah bobot ilmiah ini disamping menambah cakrawala wawasan 

peneliti/penulis. 

 

E.  Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data 

    Salah satu teknik pemeriksaan keabsahan data adalah dengan teknik 

triangulasi, yaitu teknik teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data untuk keperluan pengecekan atau 

sebagai pembanding terhadap data itu ( Moleong, 1998 : 178 ) 

     Dennin (dalam Moleong) mengemukakan data empat macam triangulasi 

sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, 

penyidik dan teori. 

      Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik 

derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat 

yang berbeda dalam metode kualitatif. 



 

 

41

 
 

 
 
 

      Triangulasi dengan menurut patton (dalam Moleong, 1998 : 178 ) 

terdapat dua strategi yaitu : (1) pengecekan derajat kepercayaan penemuan 

hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan data, (1) pengecekan derajat 

kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama. 

      Triangulasi penyidik adalah teriangulasi dengan jalan memanfaatkan 

peneliti atau pengamat lainnya untuk keperluan pengecekan kembali derajat 

kepercayaan data. Cara lain adalah membandingkan hasil pekerjaan seorang 

analisis dengan analisis lainnya. 

      Triangulasi dengan teori menurut Lincoln dan Cuba ( dalam 

Moleong,1998 : 178 ) berdasarkan anggapan bahwa fakta tertentu tidak dapat 

diperiksa derajat kepercayaannya dengan satu sen lebih teori. 

      Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi sumber, yang 

mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi dari seseorang dengan 

hasil pengamatan, serta membandingkan antara yang diucapkan dimuka umum 

dengan apa yang dikatakan secara pribadi. 

 

F. Metode Analisis Data 

 Data yang terkumpul dalam penelitian akan lebih bermakna apabila 

diadakan menganalisa data. Analisis data dimaksud agar dapat 

mengorganisasikan data. Data yang terkumpul banyak sekali dan terdiri dari 

catatan lapangan dan komentar peneliti, serta dokumen lainnya. Pekerjaan 

analisis data dalam hal ini ialah mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, 

memberi kode, dan mengkategorikannya. Pengorganisasian dan pengolahan 
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data tersebut bertujuan  menemukan tema dan hipotesis kerja yang akhirnya 

diangkat menjadi substantif ( Moleong, 1998 : 103 ) 

 Dalam penelitian ini karena menggunakan pendekatan kualitatif, maka 

analisis data yang digunakan adalah analisis data non statistik. Penelitian 

dengan pendekatan kulitatif strategi pendekatannya bersifat induktif 

konseptualisasi, dimana peneliti berangkat dari data empiris, kemudian 

menuju atau membangun konsep teoritis. 

 Dalam penelitian ini analisis data yang digunakan adalah model analisis 

interaksi dimana komponan reduksi data dan sajian data  dilakukan bersamaan 

dengan proses pengumpulan data. Untuk lebih jelasnya interaksi ketiga 

komponen tersebut dapat digambarkan sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sumber : ( Milles dan Huberman, 1992 : 20 ) 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A.  Hasil penelitian 

1. Gambaran Umum Daerah Penelitian                                                                                           

a. Kondisi Geografis 

    Desa Makamhaji merupakan salah satu desa yang terletak di 

Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, dengan luas 6,676 km2. 

Secara administrasi desa Makamhaji berbatasan dengan : Sebelah barat 

Desa Gumpang, Sebelah timur Desa Pajang, Sebelah utara Desa 

Mendungan, Sebelah selatan Desa Purbayan. 

    Seluruh wilayah desa Makamhaji merupakan wilayah dataran 

dengan ketinggian 500 M diatas permukaan laut. Jarak dari desa 

Makamhaji ke Kecamatan Kartasura kurang lebih 4 km. 

    Desa Makamhaji merupakan desa yang tergolong luas bila 

dibanding dengan wilayah desa lain di Kecamatan Kartasura. Desa ini 

dibagi dalam 21 Dusun dan 50 RT, yang dapat kami sajikan  

    dalam bentuk tabel sebagai berikut : 
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NOMOR NAMA DUSUN JUMLAH RT 

1. Dusun I Windan 4 

2. Dusun II Ngemplak 3 

3. Dusun III Nggobayan 3 

4. Dusun IV Kuncen 2 

5. Dusun V Jaten 2 

6. Dusun VI Jetis 2 

7. Dusun VII Sanggrahan 3 

8. Dusun VIII Saripan 2 

9. Dusun IX Sunggulan Lor 2 

10. Dusun X Sunggulan Kidul 2 

11. Dusun XI Sidomulyo 3 

12. Dusun XII Malangan 2 

13. Dusun XIII Giren 2 

14. Dusun XIV Gantungan 2 

15. Dusun XV Timusan 2 

16. Dusun XVI Mbutulan 2 

17. Dusun XVII Karang Lor 2 

18. Dusun XVIII Karang Kidul 2 

19. Dusun XIX Tirisan 2 

20. Dusun XX Kuyudan 3 

21. Dusun XXI Randu Sari 3 
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Jumlah 21 Dusun 50 

 

Kondisi geografis yang demikian didukung dengan sarana dan 

prasarana sebagai berikut : 

1.  Sarana Ibadah  

Tempat ibadah yang ada di Desa Makamhaji adalah berupa masjid 33 

buah dan 8 buah Musholla. 

2.  Sarana Pendidikan 

Sarana pendidikan yang ada berupa empat buah TK, empat SD Negeri 

dan satu SLTP dan satu  SLTA. 

3.  Sarana Umum 

a).  Jalan Raya 

Jalan raya yang dimaksud adalah jalan yang menghubugkan antara 

desa Makamhaji dengan  Desa – desa lainnya. Semua jalan di Desa 

Makamhaji dalam keadaan baik. 

b).  Balai Desa 

 Balai desa yang permanen baru terbangun tahun 1999 yang terletak 

di dusun Karang Lor. 

c).  Listrik / PLN 

 PLN masuk Desa Makamhaji mulai tahun 1975 dan semua dusun di 

desa Makamhaji sudah  mendapat listrik. 

     b.  Kondisi Demografis 
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Dari hasil sensus penduduk tahun 2004 jumlah penduduk desa 

Makamhaji adalah 14.997 jiwa, dengan perincian 7.273 jiwa laki–laki 

dan 7.724 jiwa perempuan. Dari jumlah tersebut diatas 2 %  bermata 

pencaharian petani, 15 % pegawai negeri, 30 % pedagang, dan 5 % 

merantau ke kota serta 48 % sebagai buruh. 

c.  Kondisi Sosial Budaya 

 Masyarakat Desa Makamhaji selalu hidup berdampingan antara 

warga yang satu dengan warga yang lainnya. Kehidupan keagamaan 

yang kental dengan islamnya telah membawa pengaruh terhadap 

kehidupan sosial budaya masyarakat. Beberapa kegiatan sosial yang 

dapat dilihat di Desa Makamhaji antara lain : 

          -  Adanya kerja bakti ( gotong – royong ) yang dilakukan biasanya 

untuk mengerjakan sarana-sarana umum seperti pembangunan dan 

perbaikan sarana ibadah, pembangunan jembatan, jalan, irigasi, 

dan lain – lain.  

 -  Adanya ta’ziah terhadap orang yang meninggal sampai 

penguburan oleh masyarakat secara sukarela. 

 -  Adanya kegiatan – kegiatan pengajian yang diadakan setiap 

malam jum’at oleh jama’ah wirid, yasin maupun jamaah lainnya. 

 -  Adanya kegiatan ibu – ibu PKK yang diadakan setiap sebulan 

sekali, yang meliputi kegiatan masak – memasak, tata busana, 

arisan dan posyandu. 
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2. Transformasi Nilai Sosial Di Desa Makamhaji    

Secara umum nilai sosial di Indonesia bukanlah nilai sosial yang 

sudah mencapai puncaknya. Akan tetapi masih merupakan proses panjang 

dalam proses kehidupan berbangsa dan bernegara. Demikian juga nilai 

sosial warga desa Makamhaji akan berubah terus sesuai dengan perubahan 

nilai sosial. 

Pada era reformasi sekarang ini perubahan nilai sosial warga desa 

Makamhaji terlihat dengan jelas dari sifat atau kualitas kegiatan – kegiatan 

masyarakat yang berhubungan dengan bidang politik kegiatan – kegiatan 

politik tersebut antara lain : 

a.  Pemilihan Umum  

Dari hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 20 Oktober 

2004 terlihat bahwa kualitas pemilihan umum sebelum adanya 

reformasi dengan sesudah adanya reformasi jelas berbeda, seperti apa 

yang dipaparkan oleh informan sebagai berikut : 

“ Pemilu sakniki benten kaleh pemilu dek riyen. Menawi dek riyen 
kadang – kadang wonten paksaan kangge milih partai tertentu, 
menawi sakniki bebas dateng pundi angsale milih. Menawi  dek riyen 
pemilu namung coblos sepindah sakniki coblos kapeng tigo”.   

 
 

Artinya adalah sebagai berikut : 

“ Pemilu yang sekarang berbeda dari pemilu yang dulu. Dulu kadang – 
kadang ada yang memaksa harus memilih ke mana saja. Kalau dulu 
pemilu hanya coblos satu kali tetapi sekarang coblos  sampai tiga 
kali”.  

 
Warga desa Makamhaji secara keseluruhan ikut serta aktif 

dalam kegiatan pemilihan umum 2004 . warga desa dengan penuh 
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kesadaran menyalurkan menyalurkan aspirasi politiknya melalui partai 

politik yang mereka pilih. Namun dasar yang mereka gunakan untuk 

memilih partai politik adalah rasa fanatisme mereka terhadap partai 

politik dan pimpinannya, bukan atas pemahaman terhadap visi dan 

misi partai politik. 

b.  Pemilihan Lurah Desa 

 Pemilihan Lurah Desa  Makamhaji tahun 1998 diikuti oleh 

empat calon kepala desa yaitu : Wiyono, Wastono, Zaenudin dan 

Raden Sugiri. Dasar yang digunakan oleh warga desa Makamhaji 

dalam pemilihan Lurah Desa selain dengan keakraban juga 

pertimbangan moral terhadap akhlak calon kepala desa. Pada era 

reformasi ini calon kepala desa dipilih langsung oleh rakyat.  

c.  Adanya keberanian masyarakat untuk menentang aturan – aturan yang 

ada 

 Perubahan nilai sosial warga Desa Makamhaji yang 

menyolok dalam era reformasi adalah adanya keberanian warga untuk 

melakukan sesuatu yang dianggap baik. Dari hasil wawancara yang 

dilakukan pada tanggal 5 Oktober 2004, diperoleh data tentang 

beberapa peristiwa yang diantaranya adalah sebagai berikut : 

1.  Masyarakat tidak mau menerima uang suap untuk memilih bakal  

kepala desa ataupun dalam pemilihan Presiden Republik 

Indonesia.  Masyarakat berani merubah nilai sosial yang ada 

dengan berani kepada atasan yang dianggap  bersalah dalam 
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menjalankan tugas – tugas yang dulunya masyarakat kecil hanya 

patuh dan tunduk  pada atasan. Yaitu masyarakat melakukan 

demonstrasi. 

 Masyarakat melakukan demonstrasi karena terjadi banyak 

penyalahgunaan  /  penyimpangan yang  dilakukan oleh  atasan  

dalam pelaksanaan suatu proyek di dalam masyarakat desa 

Makamhaji. Adapun penyelewengan itu antara lain : 

-  Uang untuk perbaikan jalan hanya digunakan sebagian saja 

dan yang sebagian lagi masuk ke kantong  pribadi. 

-  Bahan bangunan untuk pembangunan sebuah masjid di Desa 

Makamhaji banyak yang diambil untuk  kepentingan pribadi. 

  Dengan adanya kejadian itu pemerintah desa mengambil 

langkah mengumpulkan panitia pembangunan itu dengan 

perwakilan dari masyarakat untuk menyelesaikan masalah yang 

terjadi. Dan dari pertemuan diperoleh kesepakatan bahwa panitia 

yang memakai atau menggunakan uang untuk perbaikan jalan atau 

yang mengambil bahan bangunan harus mengembalikannya.  

  Dengan adanya kejadian itu maka perubahan nilai – nilai 

sosial Desa Makamhaji ada perubahan dimana warga berani 

menentang atasan yang bersalah dalam melakukan tugasnya. 

2.  Demonstrasi terhadap penyalahgunaan beras bagi JPS. Peristiwa       

ini berawal dari kecurigaan beberapa masyarakat Desa Makamhaji        

atas penditribusian beras JPS kepada masyarakat yang tidak               
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sampai pada sasaran. Sebelum sampai kepada masyarakat,                            

disinyalir adanya penjualan liar kepada beberapa tukang ojek                            

sehingga beras tersebut tidak sampai kepada masyarakat yang                             

membutuhkan. Dari itu sebagian masyarakat Makamhaji                             

berdemonstrasi dengan cara turun ke jalan dan melakukan orasi                             

didepan kantor kecamatan. Namun kegiatan tanpa pemberitahuan 

dahulu kepada aparat keamanan. Sekitar 600 orang mendukung 

demonstrasi ini. Tujuan utamanya adalah menekan pihak 

kecamatan untuk lebih mengintensifkan pengawasan terhadap 

perindistribusian beras JPS. Kegiatan demonstrasi ini ternyata 

mendapat dukungan dari desa – desa lain, yang akhirnya 

sampailah ketingkat Kabupaten. Penyelesaiannya dilakukan oleh 

Bupati Sukoharjo yang berjanji untuk membenahi sistem 

pengawasan dalam pendistribusian beras JPS tersebut. 

3.  Demonstrasi terhadap kebijakan proyek pembangunan Kecamatan. 

Demonstrasi ini dilakukan dengan alasan tidak adanya keadilan 

dalam pemerataan pembangunan di Desa Makamhaji. Sementara        

ini pembangunan desa dilakukan sebagian besar hanya di      

Makamhaji bagian barat. Sedangkan Makamhaji bagian timur 

dianaktirikan. Peristiwa ini terjadi ketika Desa Makamhaji     

mendapat jatah dari dana PK sebanyak 120 juta. Dana ini pada 

awlanya akan dialokasikan untuk membangun jembatan yang 

menghubungkan antara dusun Mbutulan dengan jalan kecamatan 
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sepanjang 30 m. Namun setelah ditinjau dari Kecamatan dan 

Kabupaten, ternyata tidak disetujui dengan alasan dana tersebut    

tidak akan mampu untuk membangun jembatan yang dimaksud. 

Akhirnya dana tersebut dialihkan untuk pengaspalan jalan desa 

sepanjang 3 km yang terletak di Makamhaji sebelah barat. Pada                             

saat proyek akan dimulai, ketua LKMD tidak mau tanda tangan 

untuk pencairan dana tersebut dengan alasan takut diancam oleh 

masyarakat Makamhaji bagian timur sampai akhirnya 

mengundurkan diri dari jabatan ketua. Pihak pemerintah desa 

mengadakan inisiatif untuk mengadakan musyawarah dengan 

masyarakat dalam menyelesaikan masalah tersebut. Selain itu 

pihak kecamatanpun diundang sebagai penengah. Dalam acara 

tersebut terjadi perang mulut antara perwakilan masyarakat 

Makamhaji bagian timur dengan pihak pemerintah desa yang 

mempunyai keinginan yang berbeda. Pihak pemerintah desa ingin 

dana tersebut untuk satu lokasi, sedangkan masyarakat Desa 

Makamhaji bagian timur tetap ingin mendapat bagian proyek. 

Musyawarah berlangsung tegang sampai sore. Sementara diluar 

ruangan musyawarah banyak masyarakat yang meneriakkan kata – 

kata kotor kepada pihak pemerintah desa juga tim dari kecamatan 

tidak bisa keluar ruangan karena disandra oleh masyarakat. 

Akhirnya disepakati bahwa dana tersebut dialokasikan untuk 

pengaspalan dua lokasi yang berbeda yaitu 60 juta untuk 
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pengaspalan jalan desa Makamhaji bagian timur dan 60 juta lagi 

untuk pengaspalan jalan desa Makamhaji bagian barat. Setelah 

adanya kesepakatan tersebut barulah masyarakat membubarkan 

diri. 

3. Etika Politik Warga Desa Makamhaji 

 Etika politik dapat diartikan sebagai pertimbangan baik buruk yang 

dilakukan oleh manusia secara umum dalam bidang politik. Dengan etika 

politik, masyarakat dapat bersikap kritis dan rasional tentang tingkah laku 

yang dipilihnya dalam berpolitik. Namun norma atau etika akan 

dikesampingkan manakala seseorang berhadapan dengan kepentingan 

yang menguntungkan diri dan kelompoknya. Terlebih apabila tidak 

disadari oleh kesadaran dalam menjalankan ajaran agama secara utuh.         

 Dalam melakukan kegiatan politiknya warga desa Makamhaji selaku 

warga negara Indonesia yang berdasarkan pancasila, sebagian besar telah 

didasari oleh etika pancasila. Namun tidak sedikit warga desa Makamhaji 

yang belum mendasari kegiatan politiknya dengan etika pancasila. Hal ini 

terlihat dari beberapa cara yang dilakukan oleh warga Desa Makamhaji 

dalam melakukan demonstrasi. Dari hasil wawancara dan pengamatan 

yang dilakukan peneliti pada tanggal 24 oktober 2004 demonstrasi – 

demonstrasi yang dilakukan oleh sebagian warga desa Makamhaji itu 

diwarnai dengan : 
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a. Adanya cacian dimuka orang yang didemonstrasi. Makian ini sangat 

pedih bila didengar dan tak pantas penulis ceritakan. Selain itu cacian 

dilakukan dengan nada emosional yang tinggi. 

b. Selain cacian yang dilakukan secara langsung juga dilakukan dengan 

tertulis ditempat umum seperti balai desa. Tulisan dengan 

menggunakan tanah coklat mewarnai tembok putih balai desa 

Makamhaji, sehingga semua orang yang lewat didepannya dapat 

membaca dengan jelas. 

c. Adanya intimidasi terhadap orang – orang yang dianggap merugikan 

desa. Hal ini dilakukan dengan mengancam dan menakut – nakuti 

orang – orang tersebut.  

 Walaupun deskripsi diatas bukan merupakan etika politik dan 

keseluruhan warga desa Makamhaji, tetapi hal tersebut telah 

menggambarkan adanya perubahan etika politik pada sebagian kecil 

warga Desa Makamhaji dalam era reformasi ini. Secara umum merekapun 

tidak setuju adanya cara – cara tersebut diatas, namun karena mereka 

kecewa akibat ulah sebagian para pemimpin desanya. 

4. Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Etika Politik 

 Dari hasil pengamatan di lapangan etika politik masyarakat Desa 

Makamhaji dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya : 

a. Pemahaman tentang etika politik 

Bagi sebagian besar warga desa Makamhaji yang sebagian besar 

bermata pencaharian sebagai buruh, masalah politik tidak / kurang 
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mendapat perhatian dari masyarakat, sehingga ketika mereka harus     

berperan dalam bidang politik mereka menjalankan secara alami, 

tanpa didasari oleh pengetahuan yang cukup tentang cara – cara 

politik. 

b. Faktor Pendidikan 

Etika atau  norma selalu diajarkan baik dalam pendidikan formal 

maupun pendidikan non formal. Di pondok pesantren maupun di 

sekolah – sekolah umum, masalah etika mendapatkan porsi yang 

cukup dalam mata pelajaran. Walaupun tidak secara khusus masalah 

etika politik itu dibahas, namun secara tidak langsung dapat dipahami 

dari etika atau norma tentang hubungan antar sesama anggota 

masyarakat. 

Teknologi merupakan faktor yang menghidupkan kembali etika 

politik. Teknologi modern semakin membuat kita merasa tidak 

tergantung dari faktor-faktor amaliah lagi, dan ketergantungan-

ketergantungan yang masih ada akan berkurang juga. Produksi barang 

kebutuhan manusia secara industrial. Teknologi pertanian, jaringan 

informasi, kemampuan untuk pergi kemana saja dengan kecepatan apa 

saja seakan-akan membuat batas-batas alamiah menjadi tidak relevan. 

Yang nampaknya menentukan adalah apa yang kita kehendaki. Dan 

memang, perbedaan siang-malam, musim dingin dan panas tidak 

banyak mempengaruhi kehidupan manusia modern. Dan untuk 

menjadi manusia modern dengan sekolah. 
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c. Suasana Batin Masyarakat 

Apabila suasana suasana batin masyarakat bisa tenang, maka mereka 

dapat menghadapi segala sesuatu dengan otak dingin dan dapat 

memperhatikan norma dan etika yang seharusnya dijalankan dalam 

kegiatan politik. Namun apabila suasana batin masyarakat sedang 

kecewa, maka mereka tidak dapat memperhatikan aturan – aturan atau 

norma yang seharusnya dijalankan. Emosi masyarakat yang mudah 

terpengaruh oleh provokasi yang tidak bertanggung jawab 

menyebabkan mereka menghalalkan segala cara untuk mencapai cita – 

cita politiknya. 

 

5. Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Budaya Politik 

 Dari hasil wawancara dan pengamatan yang dilakukan pada tanggal 

25 Oktober 2004, ada beberapa faktor yang mempengaruhi budaya politik 

warga desa Makamhaji, sebagaimana diungkapkan oleh seorang informan 

dalam bahasa daerahnya sebagai berikut : 

“ Saking masalah reformasi engkang dilakukan mahasiswa, kulo nggih 
mirsani  kejadian-kejadian engkang wonten Jakarta lewat tivi. Nopo maleh 
sakniki wonten listrik, kapan mawon saget mirsani siaran tivi. Sakniki 
sampun kathah siaran tivi engkang isinipun masalah politik, ugi masalah 
hak asasi manusia engkang sampun nambah kawruh “. 

 
Yang artinya adalah sebagai berikut : 

 
“ Dari masalah reformsi yang dilakukan oleh para mahasiswa, kami juga 
menyaksikan kejadian-kejadian yang ada di Jakarta, apalagi sekarang 
sudah ada listrik, kapan saja bisa menyaksikan siaran televisi. Sekarang 
banyak sekali tayangan televisi yang isinya memuat masalah politik, juga 
masalah hak asasi manusia yang sudah menambah wawasan kami”. 
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  Dari wacana tersebut dapat dijelaskan bahwa yang berpengaruh 

terhadap budaya politik warga Desa Makamhaji antara lain adalah : 

a. Adanya reformasi nasional yang didengungkan oleh mahasiswa    

di Jakarta. Hal ini telah membawa dampak dan pengaruh terhadap 

budaya politik masyarakat. Membanjirnya media massa dan 

banyaknya stasiun televisi yang dapat diakses oleh masyarakat telah   

menyebabkan bertambahnya pengetahuan masyarakat disegala bidang. 

Siaran-siaran televisi yang menyuguhkan pengetahuan politik serta 

jalannya kegiatan politik nasional telah menyebabkan pengetahuan 

politik masyarakat. 

b. Meningkatkan pemahaman tentang HAM, terutama hak untuk 

berpendapat, mengeluarkan pikiran baik secara lisan maupun secara 

tulisan. 

c. Meningkatkan pemahaman tentang demokrasi. Pada jaman 

sebelum reformasi, demokrasi dipahami sepotong-potong, dan hanya 

dipahami oleh sebagian kecil warga desa Makamhaji. Namun setelah 

era reformasi dan banyaknya informasi tentang demokrasi maka 

pengetahuan masyarakat meningkat. 

d. Meningkatkan pendidikan, terutama bagi generasi muda Desa 

Makamhaji, semakin banyaknya generasi makamhaji yang 

berpendidikan tinggi maka akan mempengaruhi budaya politik 

masyarakat. Hal ini diungkap dari hasil wawancara dengan informan, 

yang dengan bahasanya mengatakan bahwa : 
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“ Sakniki sampun pinten-pinten anak Makamhaji engkang sekolah 
wonten kutho lan kuliah, engkang ilmune dipun manfaatke wonten 
neng Desa, termasuk wonten masalah pemerintahan ”. 

 
 

Artinya : 

“ Sekarang sudah ada beberapa anak Makamhaji yang sekolah di kota 
dan kuliah, yang ilmunya dimanfaatkan di Desa, termasuk dalam hal 
pemerintahan “. 

 
 

B.  Pembahasan Hasil Penelitian 

Agar sistematis, pembahasan hasil penelitian disesuaikan dengan 

permasalahan yang diajukan dalam penelitian. Sehingga pembahasan akan 

dimulai dari perubahan nilai – nilai sosial, etika politik serta faktor – faktor 

yang mempengaruhi etika politik warga Desa Makamhaji Kecamatan 

Kartasura, Kabupaten Sukoharjo dalam era reformasi tahun 2004. 

Definisi dari desa itu adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki 

kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat 

berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dalam sistem 

Pemerintahan Nasional dan berada didaerah kabupaten, sedangkan kalurahan 

adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten atau Daerah 

Kota dibawah kecamatan. 

Untuk mengetahui bagaimana nilai sosial warga Desa Makamhaji dapat 

kita lihat dari orientasi nilai sosial sesuai dengan fokus penelitian, yang 

meliputi : orientasi pemecahan masalah; orientasi terhadap aksi bersama; dan 

orientasi terhadap orang lain. 
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Nilai sosial di Indonesia bukanlah nilai sosial yang sudah mencapai 

puncaknya, tetapi masih merupakan proses panjang dalam proses kehidupan 

berbangsa dan bernegara. Demikian juga nilai sosial warga Desa Makamhaji 

akan berubah terus sesuai dengan perubahan nilai sosial. Perubahan itu terlihat 

dengan jelas dari sifat dan kualitas kegiatan-kegiatan masyarakat yang 

berhubungan dengan bidang politik. Kegiatan politik itu seperti : 

1. Warga secara keseluruhan ikut serta aktif dalam kegiatan Pemilihan 

Umum. 

2. Warga ikut serta aktif dalam kegiatan pemilihan Lurah Desa. 

3. Adanya keberanian warga untuk melakukan sesuatu yang dianggap baik, 

seperti warga tidak mau menerima uang suap untuk memilih bakal Kepala 

Desa atau dalam pemilihan Presiden Republik Indonesia, masyarakat 

berani melakukan demonstrasi bila dianggap banyak penyimpangan yang 

dilakukan oleh atasan. 

 Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan nilai sosial adalah : 

1. Adanya reformasi nasional. 

2. Meningkatnya pemahaman tentang HAM, terutama hak untuk 

berpendapat, mengeluarkan pikiran baik secara lisan maupun tertulis. 

3. Meningkatnya pemahaman tentang demokrasi. 

4. Meningkatnya pendidikan. 

Dari hasil penelitian tentang cara – cara penyelesaian masalah yang ada 

dan terjadi di Desa Makamhaji, penyelesaiannya dilakukan dengan jalan 

musyawarah, baik terhadap permasalahan pembangunan maupun terhadap 
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masalah – masalah yang lain. Dalam menyelesaikan masalah pembangunan, 

pihak pemerintah desa selalu mengadakan musyawarah dengan sistem 

perwakilan. Dari masing – masing dusun diwakili oleh kepala dusun dan RT. 

Selain itu tokoh masyarakat juga ikut terlibat. 

Untuk menyelesaikan masalah – masalah yang secara langsung 

melibatkan masyarakat, musyawarah dilakukan secara langsung. Misalnya 

untuk pembangunan masjid yang ada pada lingkungan tertentu, kepala dusun 

mengadakan musyawarah dengan mengundang seluruh anggota masyarakat 

yang ada pada lingkungan tersebut. 

Kebijakan –kebijakan pemerintah desa tidak selalu ditanggapi oleh 

masyarakat dengan baik. Bila keputusan pemerintah dinilai positif oleh 

masyarakat, maka seluruh masyarakat menjalankan dengan baik, akan tetapi 

jika keputusan yang  diambil oleh pemerintah desa dianggap tidak adil, maka 

sebagian masyarakat melakukan aksinya dengan cara tidak melaksanakan 

kebijakan tersebut, bahkan ada pula yang dengan terang – terangan menentang 

dengan cara berdemonstrasi. Sebagian masyarakat dengan sukarela mengikuti 

ajakan teman yang dilakukan secara langsung dari mulut ke mulut. 

Terhadap sistem politik yang ada, sebagian masyarakat ada yang 

menerima begitu saja setiap keputusan pemerintah desa dengan menjalankan 

segala apa yang menjadi kebijakan – kebijakan pemerintah desa. Namun 

sebagian masyarakat yang merasa tidak puas akan keputusan pemerintah desa 

tersebut mereka akan mengabaikan anjuran dan keputusan pemerintah desa. 

Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Kantaprawira ( 1998 : 37 ) 
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bahwa nilai sosial di Indonesia merupakan aturan – aturan politik yang 

diwarnai oleh besarnya pengaruh nilai sosial. 

Demikian pula orientasi terhadap orang lain yang menjadi pimpinannya, 

pada awalnya masyarakat percaya terhadap siapa saja yang menjadi pemimpin 

mereka atau memegang kepanitiaan tertentu. Namun ketika seseorang yang 

dipercaya tersebut ternyata dalam perjalanannya melakukan kesalahan – 

kesalahan dan kecurangan – kecurangan, maka orang tersebut tidak akan 

pernah lagi dipercaya untuk memimpin atau memegang kepanitiaan tertentu. 

Apabila kita lihat dari susunan kepengurusan pemerintah desa serta 

susunan kepanitiaan yang lain, ternyata bentuk nilai sosial yang ada di Desa 

Makamhaji tidak terpola pada satu bentuk tertentu. Akan tetapi merupakan 

gabungan dari nilai – nilai sosial yang ada. Sebagian masyarakat ada yang 

pasrah  begitu saja terhadap segala keputusan pemerintah desa tanpa 

membantah, tetapi ada pula sebagian kecil yang merasa bahwa mereka harus 

aktif dalam sistem politik yang ada. 

Bentuk partisipasi aktif masyarakat desa Makamhaji selain diwujudkan 

dengan menerima dan melaksanakan segala kebijakan pemerintah desa, tetapi 

juga diwujudkan dengan bentuk penolakan kebijakan tersebut dengan jalan 

demonstrasi. Namun ternyata cara – cara yang dilakukan dalam 

menyampaikan aspirasi ini ada yang tidak sesuai dengan cara –cara yang 

diatur dalam undang – undang. Ada yang dilakukan dengan tanpa 

pemberitahuan kepada aparat kepolisian, keluar pula kata – kata cacian kotor 

dan keji yang tidak pantas disandang oleh seorang yang beragama dan sebagai 
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warga negara yang mengakui pancasila sebagai pedoman hidupnya. Cara – 

cara pemaksaan kehendak nampaknya lebih sering digunakan tanpa 

mengedepankan musyawarah secara kekeluargaan. 

Sedangkan faktor –faktor yang mempengaruhi etika politik yang 

dilakukan oleh warga Desa Makamhaji, Kecamatan Kartasura, Kabupaten 

Sukoharjo selain kurangnya pemahaman tentang etika politik, yaitu bahwa 

sebagian warga Desa Makamhaji yang kebanyakan bermata pencaharian 

sebagai buruh, masalah politik kurang mendapat perhatian dari masyarakat, 

sehingga ketika mereka harus berperan dalam bidang politik mereka 

menjalankannya secara alami, tanpa didasari oleh pengetahuan yang cukup 

tentang cara-cara politik. Faktor pendidikan dan suasana batin masyarakat 

juga merupakan faktor yang mempengaruhi etika politik, dari faktor 

pendidikan yaitu bahwa etika atau norma selalu diajarkan baik didalam 

pendidikan formal maupun non formal. Disekolah-sekolah umum masalah 

etika mendapatkan porsi yang cukup dalam mata pelajaran, walaupun tidak 

secara khusus masalah etika politik itu dibahas, namun secara tidak langsung 

dapat dipahami dari etika atau norma tentang hubungan antar sesama anggota 

masyarakat. 

Dari faktor suasana batin masyarakat, bahwa apabila suasana batin 

masyarakat sedang tenang maka mereka dapat menghadapi segala sesuatu 

dengan otak dingin dan dapat memperhatikan norma dan etika yang 

seharusnya dijalankan dalam kegiatan politik, namun apabila suasana batin 

masyarakat sedang kecewa, maka mereka tidak dapat memperhatikan aturan-
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aturan atau norma yang seharusnya dijalankan. Emosi masyarakat yang 

mudah terperngaruh oleh provokasi yang tidak bertanggung jawab 

menyebabkan mereka menghalalkan segala cara untuk mencapai cita-cita 

politiknya. Selain faktor-faktor tersebut diatas faktor kurangnya pemahaman 

tentang cara-cara penyampaian pendapat sebagaimana diatur dalam undang-

undang serta adanya anggaran sebagian tentang ketidakadilan pelaksanaan 

pembangunan Desa Makamhaji. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Sebagai penutup penulis mencoba menarik beberapa kesimpulan dan 

saran yang sekiranya dapat memberikan gambaran yang menyeluruh dari hasil 

penelitian yang telah dilaksanakan di Desa Makamhaji, Kecamatan Kartasura, 

Kabupaten Sukoharjo. 

1.     Transformasi nilai sosial adalah perubahan nilai sosial warga Desa 

Makamhaji telah berubah seiring dengan perubahan nilai – nilai sosial 

nasional. Bentuk nilai sosial yang ada tidak terpola pada satu bentuk saja 

melainkan gabungan dari ketiga bentuk nilai sosial yang ada, yaitu nilai 

sosial parokial, nilai sosial kaula dan nilai sosial partisipan. 

2.     Perubahan nilai sosial warga desa Makamhaji dipengaruhi oleh faktor – 

faktor antara lain adanya reformasi nasional, pemahaman tentang hak 

asasi manusia, semakin meningkatnya pendidikan masyarakat, 

meningkatnya pemahaman tentang demokrasi media informasi dan 

komunikasi serta mobilitas penduduk dari kota ke desa. 

Warga secara keseluruhan ikut serta aktif dalam kegiatan PEMILU, 

Pemilihan Lurah Desa dan adanya keberanian warga untuk melakukan 

sesuatu yang dianggap baik. 

3.     Etika politik yang dilakukan oleh sebagian warga Desa Makamhaji dalam 

menyampaikan aspirasi politiknya belum mencerminkan etika yang baik, 
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sebagaimana yang telah diatur dalam undang – undang, serta etika 

pancasila. 

4.     Beberapa faktor yang mempengaruhi masih rendahnya etika politik 

masyarakat Desa Makamhaji antara lain adalah rendahnya pengetahuan 

dan kesadaran masyarakat terhadap cara – cara menyampaikan pendapat 

sebagaimana diatur dalam undang – undang kesadaran akan pentingnya 

musyawarah secara kekeluargaan, kurangnya pemahaman tentang etika 

politik, suasana batin masyarakat dengan pendidikan. 

 

B. Saran - Saran 

1. Agar nilai sosial dapat berubah dengan baik dan sesuai dengan norma 

yang ada maka pemerintahpun dalam mengambil kebijakan politik 

harus melibatkan masyarakat secara keseluruhan maupun secara 

perwakilan. 

2. Agar tidak terjadi gejolak politik dalam pemerintahan desa 

Makamhaji, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, maka dalam 

mengambil kebijakan – kebijakan politik harus melibatkan masyarakat 

secara keseluruhan. Hal ini dapat ditempuh dengan cara mengajak 

seluruh masyarakat untuk memusyawarahkan secara mufakat setiap 

kali ada rencana pembangunan desa. Dengan cara ini keputusan yang 

diambil tidak akan mengecewakan sebagian masyarakat, sehingga 

pemerintah desa menjadi lebih berwibawa. 



 

 

65

 
 

 
 
 

3. Agar etika politik masyarakat meningkat, maka perlu adanya 

sosialisasi tentang cara-cara penyampaian aspirasi politik dan 

kesadaran akan pentingnya musyawarah secara kekeluargaan. Hal ini 

dapat dilakukan dengan cara mengadakan kerjasama dengan pihak – 

pihak yang berkompeten dalam bidang politik misalnya pimpinan 

parpol, Muspika dan lain – lain untuk memberikan sosialisasi tersebut. 

4. Agar nilai sosial dan etika politik dapat berkembang dengan baik 

faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan tersebut harus lebih 

ditingkatkan kejenjang yang lebih baik sebagaimana yang diatur 

dalam Undang – Undang dan etika Pancasila. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

66

 
 

 
 
 

DAFTAR PUSTAKA 

 
Ali, Novel. 1999 Peradapan Komunikasi Politik. Bandung : PT. Remaja 

Rosdakarya. 
 
Badudu, Zain. 2001. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta : Pustaka Sinar 

Harapan. 
 
Budiarjo, Miriam. 2002. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta : PT. Gramedia 

Pustaka Utama. 
 
Ismail Gani, Soelistyani. 1984. Pengantar Ilmu Politik.  Jakarta : Ghalia 

Indonesia. 
 
Maurice Duverger. 1981. Sosiologi Politik. Terjemahan Daniel Dhakidae Jakarta : 

CV. Rajawali. 
 
Kantraprawira, Rusadi. 1999. Sistem Politik Indonesia : Sinar Baru Algensindo.a 
 
Maleong, Lexy J. 1998. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : PT. Remaja 

Rosdakarya. 
 
Marsono. 1999. Himpunan Peraturan Tentang Pemerintah Daerah. Jakarta : 

Djambatan. 
 
Muhadjir, Noeng. 2000. Metodologi Penelitian Kualitatif. Yogyakarta : Rake 

Sarasih. 
 
Marsono. 1999. Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Jakarta : Djambatan. 
 
Pedoman Penulisan Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang 

2003. 
 
Rachman, Maman. 1999. Strategi dan Langkah-langkah Penelitian. Semarang : 

IKIP Semarang Press. 
 
Rush, Michael & Philip Althoff. 1990. Pengantar Sosiologi Politik. Jakarta : 

Rajawali. 
 
Subondo, Heri & Suhadi. 2000. Sosiologi Pedesaan (Diktat). Semarang : Fis 

UNNES. 
 
Surbakti, Ramlan. 1992. Memahami Ilmu Politik. Jakarta : PT. Gramedia 

Widiasarana Indonesia.  
 



 

 

67

 
 

 
 
 

Suseno, Frans Magnis. 1999. Etika Politik. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka 
Utama. 
 
                                    2003. Etika Politik. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama. 
 
Teuku Rudy, May. 1993. Pengantar ilmu politik. Bandung : Refika Offset. 
 
Wasito, Hermawan. 1995. Pengantar Metodologi Penelitian. Jakarta : APTIK & 

PT. Gramedia Pustaka Utama. 
 
Undang–Undang Partai Politik dan Pemilu 2004, tentang partai politik dan  

pemilihan umum. Jakarta : Cemerlang. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

68

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

69

 
 

 
 
 

PEDOMAN WAWANCARA 

 

A. Nilai Sosial Warga Desa Makamhaji 

1. Apakah ada kegiatan-kegiatan masyarakat yang berhubungan dengan 

politik ? 

2. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam megikuti kegitan-kegiatan 

tersebut diatas ? 

3. Apakah yang mendasari keikutsertaan masyarakat dalam mengikuti 

kegiatan PEMILU dan PILKADES ? 

4. Adakah perbedaan kualitas atau sifat dari kegiatan tersebut diatas sebelum 

adanya reformasi dengan setelah adanya reformasi ? 

5. Bagaimana tanggapan masyarakat terhadap keputusan yang diambil 

pemerintah desa ? 

6. Adakah perubahan nilsi sosial warga desa Makamhaji dalam era 

reformasi? 

 

B. Etika Politik Warga Desa Makamhaji 

1. Bagaimana cara pemerintah desa dalam menyampaikan rencana 

pembangunan desa Makamhaji ? 

2. Apakah masyarakat dilibatkan dalam pengambilan keputusan yang 

dilakukan oleh pemerintah desa ? 

3. Adakah program desa yang mendapat tanggapan negatif dari masyarakat ? 

4. Mengapa program tersebut mendapat tanggapan negatif dari masyarakat ? 
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5. Bagaimana cara masyarakat dalam menyampaikan aspirasi politiknya ? 

6. Apakah cara-cara yang ditempuh masyarakat dalam menyampaikan 

aspirasi politiknya merupakan hasil kesepakatan antara masyarakat 

dengan pemerintah desa ? 

 

C. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Etika Politik 

1. Adakah faktor yang mempengaruhi pola tingkah laku masyarakat  dalam 

berpolitik ? 

2. Faktor apa saja yang mempengaruhi pola tingkah laku tersebut ? 

3. Adakah pengaruh reformasi nasional terhadap nilai sosial warga desa 

Makamhaji ? 

 

D. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Etika Politik 

1. Apakah program pembangunan desa sudah memuaskan keinginan seluruh 

rakyat Desa Makamhaji ? 

2. Sebelum adanya reformasi bagaimanakah cara masyarakat dalam 

menyampaikan aspirasi politiknya ? 

3. Setelah adanya reformasi bagaimanakah cara masyarakat dalam 

menyampaikan aspirasi politiknya ? 

4. Adakah fakor-faktor lain yang mempengaruhi etika politik terutama dalam 

berpolitik ? 
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Peneliti wawancara dengan Kepala Desa 

Gambar : I 

Sumber : Dokumen peneliti tanggal 25 Oktober 2004 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Peneliti wawancara dengan tokoh Desa Makamhaji 

Gambar : II 

Sumber : Dokumen peneliti tanggal 5 Oktober 2004 
 
 
 
 



 

 

72

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Peneliti wawancara dengan warga 

Gambar : III  
Sumber : Dokumen peneliti tanggal 20 Oktober 2004 

Kelurahan Makamhaji 

Gambar : IV 

Sumber : Dokumen peneliti tanggal 21 Oktober 2004 
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