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Kata Kunci : Budaya Politik, Masyarakat Suku Baduy 

 

Budaya politik suatu masyarakat tertentu berbeda dengan budaya politik masyarakat lainnya. 

Berdasarkan hal tersebut, tipe-tipe budaya politik dapat digolongkan dalam beberapa tipe antara lain: 

Budaya Politik Parokial, Budaya Politik Subjek/Kaula, Budaya Politik Partisipan dan Budaya Politik 

Campuran. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Tipe budaya politik, hubungan masyarakat, 

dan  Struktur sosial masyarakat Suku Baduy Desa Kanekes Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak 

Provinsi Banten. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah deskriptif kualitatif yakni 

data yang diperoleh dari hasil wawancara dan pengamatan. Sedangkan metode pengumpulan data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Budaya Politik Suku Baduy Desa Kanekes Kecamatan 

Leuwidamar Kabupaten Provinsi Banten sudah terlaksana dengan cukup baik. Tipe budaya politik 

masyarakat Suku Baduy mengarah pada dua tipe budaya politik. Hubungan pemerintah dengan Suku 

Baduy berjalan selaras dan harmonis. Dalam kehidupan bermasyarakat pasti terdapat organisasi 

kemasyarakatan yang terdapat dalam lingkungan tempat tinggal, karena manusia hidup bersosial dan 

berkomunikasi untuk menuju perubahan sosial yang lebih baik dan maju. Dalam setiap 

kelompok/komunitas tertentu pasti terdapat struktur sosial organisasi kemasyarakatan, hal itupun 

terdapat dalam Suku Baduy Desa Kanekes Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak Provinsi Banten. 

Berdasarkan hasil penelitian, saran yang penulis sampaikan berkaitan dengan hasil penelitian ini 

yaitu Kepada Tokoh dan Masyarakat Suku Baduy Desa Kanekes Kecamatan Leuwidamar Kabupaten 

Lebak, keteguhan pada prinsip aturan hukum adat Suku Baduy dalam melestarikan adat istiadat 

terdahulu serta amanat leluhur, merupakan suatu hal yang baik dan tetap mematuhi aturan NKRI. 

Kepada Pemerintah, tetap berusaha dengan baik untuk sedikit demi sedikit membantu kehidupan sosial 

politik di Suku Baduy tanpa merubah atau merusak tatanan adat yang terdapat disana. Kepada 

Masyarakat umum/Non Baduy sebagai kaum minoritas masyarakat Suku Baduy tetap harus dihormati 

keberadaan dan eksistensinya dan suatu komunitas yang memiliki prinsip yang berbeda dengan 

masyarakat lainnya, tetapi di dalam kehidupannya mereka memiliki nilai-nilai positif yang baik untuk 

diterapkan pada masyarakat umum dalam kehidupan bersama. 

 

 


