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SARI 

Nurhayati, Sovi. 2011. “Partisipasi Politik Masyarakat Sedulur Sikep Desa 
Karangrowo Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus”. Skripsi. Jurusan Hukum 
dan Kewarganegaraan. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Semarang. 
Pembimbing I Drs. Setiajid, M.Si. Pembimbing II Drs. AT. Sugeng Pr., M.Si. 70 
hlm.  

Kata Kunci : Pasrtisipasi Politik, Masyarakat Sedulur Sikep 

Modernisasi dalam lingkup masyarakat tradisional akan menimbulkan 
implikasi terhadap masyarakat tersebut. Masyarakat tradisional bagaimanapun 
masih menjunjung tinggi nilai-nilai yang diwarisi secara turun temurun dari nenek 
moyangnya dulu. Karena itu kelompok masyarakat seperti ini telah memiliki pola 
budaya tertentu, sedangkan modernisasi tentu akan membawa pola budaya baru 
bagi masyarakat tersebut yang mungkin berbeda dengan norma serta nilai yang 
lama.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Partisipasi Politik 
Masyarakat Sedulur Sikep Desa Karangrowo Kecamatan Undaan Kabupaten 
Kudus, yakni dalam hal: a) Pelaksanaan Pemilu (partisipasi dalam kegiatan 
pemilu), b) Pengambilan keputusan kebijakan, c) Musyawarah untuk mufakat. 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian  kualitatif. 
Sumber data penelitian meliputi data primer dan sekunder. Data primer 
didapatkan dari pengamatan dan wawancara dengan responden. Data sekunder 
adalah data yang didapatkan dari hasil-hasil dokumentasi dari peneliti dalam 
mendukung analisis data. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam 
penelitian ini meliputi wawancara, observasi dan dokumentasi. Validitas data 
yaitu dengan menggunakan teknik triangulasi. Analisis data dilakukan dengan 
beberapa tahap yaitu tahap pengumpulan data, reduksi data, sajian data, dan 
penarikan simpulan atau verifikasi. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Partisipasi politik masyarakat 
Sedulur Sikep dalam hal: 1) Pelaksanaan pemilu (partisipasi dalam kegiatan 
pemilu). Partisipasi politik masyarakat Sedulur Sikep Desa Karangrowo termasuk 
dalam partisipasi politik yang spektator. Artinya, masyarakat tidak mau terlibat 
dalam politik dan menarik dari proses politik. Meskipun demikian, masyarakat 
Sedulur Sikep setidaknya ikut memilih dalam pemilihan umum. Budaya politik 
masyarakat Sedulur Sikep termasuk dalam budaya politik parokial, yakni 
masyarakat yang masih tradisional, orientasi politik yang sempit dari warga 
masyarakat dan tidak terdapat peran-peran politik yang khusus dalam masyarakat. 
Pemerintah Desa Karangrowo memberikan pendidikan politik terhadap warga 
masyarakat Sedulur Sikep secara bertahap setiap akan diadakannya pemilihan 
umum. 2) Pengambilan keputusan kebijakan. Masyarakat selalu berperan aktif 
dalam pengambilan keputusan. Hubungan antara pemerintah dengan masyarakat 
Sedulur Sikep terjaga dengan harmonis. Pemerintah Desa Karangrowo tidak 
membeda-bedakan antara masyarakat Sedulur Sikep dan bukan Sedulur Sikep. 
Mereka diperlakukan sama dengan masyarakat lainnya di Desa Karangrowo. 

� ��



	�

�

Kebijakan pemerintah terhadap masyarakatnya sehingga masyarakat merasa 
percaya terhadap kinerja pemerintah. Masyarakat Sedulur Sikep berupaya untuk 
melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. 3) Musyawarah 
untuk mufakat. Masyarakat Sedulur Sikep berusaha menunjukkan sikap yang 
demokratis dalam mengikuti rapat. Terjadinya beda pendapat dalam musyawarah, 
masyarakat Sedulur Sikep menganggap itu adalah hal yang wajar yang pada 
umumnya terjadi ketika musyawarah. Namun demikian, masyarakat Sedulur 
Sikep selalu menghargai dan menghormati adanya beda pendapat dan mampu 
untuk menyamakan perpsepi untuk memutuskan suatu kebijakan.  

Saran yang diajukan dalam penelitian ini sebagai berikut: 1) Kepada 
Tokoh dan Masyarakat Sedulur Sikep Desa Karangrowo. Dapat mempertahankan 
dan melestarikan ajaran yang telah diberikan oleh yang terdahulu dengan baik 
sehingga generasi penerus masyarakat Sedulur Sikep bangga akan perjuangan 
tokoh-tokoh masyarakat Sedulur Sikep. Masyarakat Sedulur Sikep harus bisa 
berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan pemilu meskipun tidak mempunyai 
pendidikan yang cukup. Serta menjadi warga masyarakat yang taat dan patuh 
terhadap peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah setempat. 2) 
Kepada Pemerintah. Menjaga huungan yang baik antara pemerintah dan 
masyarakatnya. Selalu memberikan pelayanan yang terbaik bagi semua warga 
masyarakat, baik itu masyarakat Sedulur Sikep dan bukan Sedulur Sikep. 
Pemerintah harus bersikap adil terhadap masyarakatnya, tanpa membeda-bedakan 
ras, suku, adat-istiadat, agama ataupun keyakinannya. 
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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Demokrasi merupakan proses panjang melalui pembiasaan, 

pembelajaran, dan penghayatan. Untuk tujuan dukungan sosial dan 

lingkungan demokratis adalah mutlak dibutuhkan. Keberhasilan demokrasi 

ditunjukkan oleh sejauh mana demokrasi sebagai prinsip dan acuan hidup 

bersama antarwarga negara dan antara warga negara dengan negara 

dijalankan dan dipatuhi oleh kedua belah pihak. 

Demokrasi menurut Harris Soche adalah bentuk pemerintahan rakyat, 
karena itu kekuasaan pemerintahan itu melekat pada diri rakyat, diri orang 
banyak dan merupakan hak bagi rakyat atau orang banyak untuk mengatur, 
mempertahankan dan melindungi dirinya dari paksaan dan pemerkosaan 
orang lain atau badan yang diserahi untuk memerintah (dalam Winarno, 2007: 
91). 

Suatu pemerintahan disebut demokratis apabila memenuhi delapan 
kriteria sebagai berikut: (1) adanya persetujuan rakyat; (2) adanya partisipatif 
efektif rakyat dalam pembuatan keputusan politik yang menyangkut nasib 
mereka; (3) adanya persamaan kedudukan di hadapan hukum; (4) adanya 
kebebasan individu untuk menentukan diri; (5) adanya penghormatan 
terhadap hak-hak asasi manusia; (6) adanya pembagian pendapatan yang adil; 
(7) adanya mekanisme kontrol sosial terhadap pemerintah; dan (8) adanya 
ketersediaan dan keterbukaan informasi (Maran, 2007: 206). 

Dalam kehidupan bernegara-bangsa telah menjadi pengertian dan 

pengakuan secara universal, bahwa individu secara rasional maupun 

emosional akan tunduk kepada suara bersama yang sebenarnya telah mereka 

peroleh dan bangun secara demokratis. Demokrasi adalah realitas pluralistik, 

sedang setiap masyarakat pluralistik lazim akan mewajibkan setiap 

anggotanya untuk memiliki pedoman yang sama bagi pengaturan hidup 
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bersama mereka yang disepakati, tanpa merugikan apa yang menjadi latar 

belakang yang dimiliki masing-masing individu, misalnya ketika sebuah 

prinsip berketuhanan telah diterima dalam sebuah kontrak sosial, maka setiap 

individu anggota masyarakat atau warganegara-bangsa yang berasal dari 

agama apapun atau suku manapun akan menerima dengan lapang dada.  

Mereka dengan penuh kesadaran loyal kepada prinsip kebersamaan, 

sedang spesifikasi atau aturan khusus keagamaannya sendiri atau 

kepercayaannya tidak akan terusik sedikit pun sebagai akibat penerimaannya 

sendiri atau kepercayaannya tidak akan terusik sedikit pun sebagai akibat 

penerimaannya tersebut, bahkan mereka akan merasa lebih terlindungi 

kebebasan praktik khusus keagamaannya maupun yang menjadi 

kepercayaannya. Maka pengakuan adanya Tuhan dan pengagungan akan 

eksistensi-Nya akhirnya bisa menjadi Pandangan hidup bangsa, dan 

pandangan hidup ini dapat dipertanggung-jawabkan kepada siapa pun.  

Demokrasi bisa berjalan karena individu-individu adalah makhluk 

yang berbeda, yang tidak bisa hidup tanpa yang lain. Itulah mengapa manusia 

disebut zoon politicon. Manusia bukan makhluk yang cukup diri, yang bisa 

mencukupi segala yang ia perlukan. Maka, agar bisa hidup, manusia harus 

menjalin interaksi dengan sesamanya. 

Hidup bersama tidak berarti kelompok mayoritas menentukan segala-

galanya dalam masyarakat. Kepentingan mayoritas tidak bisa diutamakan 

kalau itu mengancam kehidupan kelompok minoritas. Dalam skema 

demokrasi, kepentingan setiap individu mengatasi kepentingan mayoritas. 

Artinya, struktur masyarakat demokratis harus diupayakan agar tidak satu 
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individu pun terancam atau kehilangan hak-haknya. Demikian juga, 

kepentingan mayoritas tidak bisa dibenarkan kalau itu mengancam kebaikan 

hidup bersama. 

Masyarakat Sedulur Sikep merupakan komunitas yang berada di 

pinggiran Kabupaten Kudus, pola hidupnya jauh dari nuansa perkotaan. 

Watak dan etika orang masyarakat sedulur sikep sebagaimana masyarakat 

Jawa yakni arif-jujur, mawas diri, ikhlas, eling, satriyo (Endraswara dalam 

Rosyid, 2008:135). Di pedesaan, wacana demokrasi diartikan sebagai 

pengambilan keputusan berada di tangan rakyat. Rakyat pedesaan memang 

selalu membangun primordialisme. Tetapi, primordialismenya tidak seperti 

konsep feodal, karena primordial di desa berarti kesetaraan. Masyarakat 

Sedulur Sikep sebagai salah satu kelompok etnik yang ada di Indonesia tentu 

memiliki nilai-nilai budaya yang berbeda dengan masyarakat lainnya.  

Diusia yang sudah satu abad lebih ini masyarakat Sedulur Sikep sudah 

mengalami perubahan pada pranata sosial dan kebudayaan yang selama ini 

mereka anut. Tradisi mereka sekarang sudah berubah, artinya sudah bukan 

lagi menjadi kebanggaan dalam struktur sosial di mana mereka hidup. 

Apabila ditinjau dari sistem nilai, karena sudah tidak lagi menjadi aturan 

dalam pluralitas nilai yang berada di tengah-tengah mereka. 

Modernisasi dalam lingkup masyarakat tradisional akan menimbulkan 

implikasi terhadap masyarakat tersebut. Masyarakat tradisional 

bagaimanapun masih menjunjung tinggi nilai-nilai yang diwarisi secara turun 

temurun dari nenek moyangnya dulu. Karena itu kelompok masyarakat 
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seperti ini telah memiliki pola budaya tertentu, sedangkan modernisasi tentu 

akan membawa pola budaya baru bagi masyarakat tersebut yang mungkin 

berbeda dengan norma serta nilai yang lama.  

Sekitar sebelum tahun 1990 masyarakat Sedulur Sikep bersikap 

tertutup terhadap berbagai bidang yang diprogramkan oleh pemerintah 

setempat. Begitupun dengan kegiatan politik, masyarakat Sedulur Sikep 

seolah tidak mau ikut campur dengan kegiatan politik yang terus berkembang. 

Mereka lebih cenderung tertutup dengan kegiatan yang ada (wawancara 

tanggal 07 Januari 2011). 

Namun setelah tahun 1990-an masyarakat Sedulur Sikep sudah mulai 

terbuka dengan kegiatan-kegiatan yang dibuat oleh pemerintah desa. 

Masyarakat Sedulur Sikep sudah menganggap hal tersebut sudah selayaknya 

dilakukan oleh setiap warga negara, meskipun dalam hal tersebut pemerintah 

bekerja keras untuk menumbuhkan rasa terbuka untuk hidup secara 

berdampingan dengan masyarakat yang lain (wawancara tanggal 07 Januari 

2011). 

Masyarakat Sedulur Sikep dalam kegiatan pemilu mereka hanya ikut 

dalam kegiatan pemungutan suara saja. Mereka tidak mengetahui bagaimana 

kehidupan politik yang terus berkembang di daerahnya sendiri bahkan dalam 

kehidupan berbangsa bernegara. Kurangya pengetahuan tentang politik 

menyebabkan kurang partisipasi masyarakat sedulur sikep untuk terjun dalam 

dunia politik. 
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Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengadakan 

penelitian dengan judul ”Partisipasi Politik Masyarakat Sedulur Sikep 

Desa Karangrowo Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan  latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan yang 

akan dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

“Bagaimana partisipasi politik masyarakat Sedulur Sikep Desa Karangrowo 

Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus, dalam hal: 

a. Pelaksanaan Pemilu (partisipasi dalam kegiatan pemilu). 

b. Pengambilan keputusan kebijakan. 

c. Musyawarah untuk mufakat”. 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan, maka penelitian 

ini mempunyai tujuan: 

Untuk mengetahui partisipasi politik masyarakat Sedulur Sikep Desa 

Karangrowo Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus, yakni dalam hal: 

a. Pelaksanaan Pemilu (partisipasi dalam kegiatan pemilu). 

b. Pengambilan keputusan kebijakan. 

c. Musyawarah untuk mufakat. 
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D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan memberi pengetahuan serta informasi 

tentang partisipasi politik masyarakat Sedulur Sikep Desa Karangrowo 

Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Pemerintah 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan bagi pemerintah 

mengenai partisipasi politik masyarakat Sedulur Sikep Desa 

Karangrowo Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus agar tetap dapat 

pertahankan kelestariannya. 

b. Bagi Masyarakat 

Bagi masyarakat khususnya yang berada di Desa Karangrowo 

masyarakat Sedulur Sikep mampu mempertahankan kebudayaan yang 

ada agar tetap lestari di kehidupan yang modern. 

 

E. Batasan Istilah 

1. Demokrasi  

Demokrasi sebagai bentuk pemerintahan di mana hak-hak untuk 

membuat keputusan-keputusan politik digunakan secara langsung oleh 

setiap warga negara, yang diaktualisasikan melalui prosedur pemerintahan 

yang otoritas, yang biasa dikenal dengan demokrasi langsung. Selain itu, 
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demokrasi juga dijelaskan sebagai bentuk pemerintahan, biasanya 

demokrasi perwakilan, di mana kekuatan-kekuatan mayoritas digunakan 

untuk menjamin terpenuhinya keuntungan atau kemakmuran bagi semua 

warga negara (Maran, 2007:201). 

Demokrasi dalam bidang politik terkait dengan kegiatan 

masyarakat yang berhubungan dengan pemilu dan partai politik. Pemilu 

merupakan mekanisme demokrasi untuk memutuskan pergantian 

pemerintah di mana rakyat dapat menyalurkan hak politiknya secara bebas 

dan aman. Partai politik mempunyai peranan yang sangat strategis 

terhadap proses demokratisasi. 

 

2. Sedulur Sikep 

Masyarakat Sedulur Sikep lebih dikenal dengan “orang samin”. 

Namun, pada kenyataannya masyarakat Sedulur Sikep kurang suka dengan 

sebutan “Wong Samin” sebab sebutan tersebut mengandung arti tidak 

terpuji, yakni dianggap sekelompok orang yang tidak mau membayar 

pajak, sering membantah dan menyangkal aturan yang telah ditetapkan. 

Para pengikut Saminisme lebih suka disebut “Wong Sikep” (Sedulur 

Sikep) artinya orang yang bertanggung jawab, sebutan untuk orang yang 

berkonotasi baik dan jujur. Misalnya saja dalam sistem kekerabatan, 

masyarakat Sedulur Sikep memiliki tradisi untuk saling berkunjung pada 

saat satu keluarga tetangganya mempunyai hajatan. 
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F. Sistematika Penulisan Skripsi 

Dalam memberikan gambaran umum mengenai isi penelitian dalam 

penulisan suatu skripsi, perlu dikemukakan sistematika penulisannya. 

Sistematika tersebut yaitu sebagai berikut:  

1. Bagian awal skripsi  

Bagian ini berisi beberapa hal yaitu sampul berjudul, lembaran berlogo 

(sebagai halaman pembatas), halaman judul dalam, persetujuan 

pembimbing, pengesahan kelulusan, pernyataan (keaslian karya ilmiah), 

motto dan persembahan, prakata, sari, daftar isi, daftar tabel (apabila ada), 

daftar gambar (apabila ada), daftar lampiran (apabila ada). 

2. Bagian isi terdiri dari: 

BAB I. Pendahuluan. Dalam bab ini menguraikan keadaan umum yang      

mewarnai masalah yang menjadi pokok penelitian yakni, 1) latar 

belakang, 2) perumusan masalah, 3) tujuan penelitian, 4) manfaat 

penelitian, 5) batasan istilah, dan 6) sistematika penulisan skripsi. 

BAB II. Landasan Teori dan Kerangka Berpikir. Dalam bab ini berisi 

penjelasan konseptual tentang pokok-pokok kajian yang diambil 

dari beberapa sumber pustaka yang digunakan sebagai landasan 

atau dasar untuk membahas hasil penelitian.  

BAB III. Metode Penelitian. Dalam bab ini dijelaskan mengenai cara atau 

teknik atau lebih dikenal dengan istilah metode dalam pelaksanaan 

skripsi. Metode ini mencakup beberapa tahapan atau prosedur 
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yang sistematis untuk mendapatkan data yang valid di lapangan. 

Tahapan atau bagian metode penelitian ini meliputi: 1) dasar 

penelitian, 2) fokus penelitian, 3) sumber data, 4) alat dan teknik 

pengumpulan data, 5) objektivitas dan keabsahan data, 6) prosedur 

dan tahapan penelitian, 7) model analisis data. 

BAB IV. Hasil Penelitian dan Pembahasan. Dalam bab ini akan dibahas 

mengenai hasil-hasil penelitian yang ditemukan di lapangan, 

kemudian akan diurai dan dianalisis dengan teori. Adapun yang 

menjadi hasil penelitian ini meliputi: Partisipasi politik masyarakat 

Sedulur Sikep Desa Karangrowo Kecamatan Undaan Kabupaten 

Kudus, yakni dalam hal: Pelaksanaan Pemilu (partisipasi dalam 

kegiatan pemilu), Pengambilan keputusan kebijakan dan 

Musyawarah untuk mufakat. 

BAB V Pentup. Dalam Bab ini berisi simpulan dan saran hasil 

penelitian. 

3. Bagian akhir skripsi : Bagian ini berisi tentang daftar pustaka, lampiran-

lampiran. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI DAN KERANGKA BERPIKIR 

 

A. Landasan Teori 

1. Partisipasi Politik 

a. Pengertian Partisipasi Politik 

Partisipasi politik yang meluas merupakan cirri khas 

modernisasi politik. Di dalam masyarakat tradisional, pemerintahan dan 

politik biasanya hanya merupakan satu golongan elit yang kecil.  

Faulks (2010: 226) menjelaskan partisipasi politik adalah 

keterlibatan aktif individu maupun kelompok dalam proses 

pemerintahan yang berdampak pada kehidupan mereka. Hal ini meliputi 

keterlibatan dalam pembuatan keputusan maupun aksi oposisi. Dalam 

hal ini partisipasi politik merupakan proses aktif: seseorang mungkin 

menjadi anggota sebuah partai atau kelompok penekan, namun tidak 

memainkan peran aktif dalam kegiatan organisasi. Tindakan 

keterlibatan aktif termasuk partisipasi politik konvensional seperti 

memberikan suara maupun menduduki jabatan tertentu, berkampanye 

untuk sebuah partai politik. 

Partisipasi politik merupakan tidak hanya kegiatan yang oleh 

pelakunya sendiri dimaksudkan untuk mempengaruhi pengambilan 
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keputusan pemerintah, akan tetapi juga kegiatan oleh orang lain di luar 

si pelaku dimaksudkan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan 

pemerintah (Huntington, 1994: 9). 

b. Bentuk-bentuk Partisipasi Politik 

Bentuk-bentuk partisipasi politik menurut Huntington dan Joan 

Nelson (1994:16-18), yaitu: 

a. Kegiatan pemilihan, mencakup suara, akan tetapi juga sumbangan-

sumbangan untuk kampanye, bekerja dalam suatu pemilihan, 

mencari dukungan dibagi seorang calon, atau setiap tindakan yang 

bertujuan mempengaruhi hasil proses pemilihan. 

b. Lobbying, mencakup upaya-upaya perorangan atau kelompok untuk 

menghubungi pejabat-pejabat pemerintah dan pemimpin-pemimpin 

politik dengan maksud mempengaruhi keputusan-keputusan mereka 

mengenai persoalan-persoalan yang menyangkut sejumlah besar 

orang. 

c. Kegiatan organisasi, menyangkut partisipasi sebagai anggota atau 

pejabat dalam suatu organisasi yang tujuannya yang utama dan 

ekplisit adalah mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah. 

d.  Mencari koneksi (contacting), merupakan tindakan perorangan yang 

ditujukan terhadap pejabat-pejabat pemerintah dan biasanya dengan 

maksud memperoleh manfaat bagi hanya satu orang atau segelintir 

orang saja. 
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e. Tindak Kekerasan (Violence) juga merupakan suatu bentuk 

partisipasi politik, dan untuk keperluan analisa ada manfaatnya untuk 

mendefinisikannya sebagai suatu kategori tersendiri: artinya sebagai 

upaya untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah 

dengan jalan menimbulkan kerugian fisik terhadap orang-orang atau 

harta benda. Kekerasan dapat ditujukan untuk mengubah pimpinan 

politik (kudeta, pembunuhan), mempengaruhi kebijaksanaan-

kebijaksanaan pemerintah (huru-hara, pemberontakan), atau 

mengubah seluruh sistem politik (revolusi). 

Almond bentuk partisipasi politik dibagi menjadi dua, yaitu: 

a. Partisipasi Konvensional. Yang berupa pemberian suara, diskusi 

politik, kegiatan kampanye, membentuk dan bergabung dalam 

kelompok kepentingan serta komunikasi individual dengan pejabat 

politik dan administrative. 

b. Partisipasi Non Konvensional. Yang berupa pengajuan petisi, 

berdemonstrasi, konfrontasi, mogok, tindak kekerasan terhadap 

harta/manusia, serta perang gerilya dan revolusi. 

Milbrath dan Goel membedakan partsipasi politik menjadi 

empat kategori, yaitu: 

a. Apatis, artinya orang tidak mau terlibat dalam politik dan menraik 

diri dari proses politik. 

b. Spektator, artinya bahwa orang setidak-tidaknya ikut memilih dalam 

pemilihan umum. 
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c. Gladiator, orang yang secara aktif terlibat dalam proses politik. 

d. Pengritik, orang menyoroti serta mengoreksi tindakan pemerintah.  

c. Motif dan Fungsi Partai Politik 

Weber mengungkapkan 4 (empat) tipe motif partisipasi politik 

(Huntington dan Joan Nelson, 1994: 181): 

1) Rasional-benilai, didasarkan atas penerimaan secara rasional akan 

nilai-nilai suatu kelompok. 

2) Afektual-emosional, didasarkan atas kebencian atau “enthusiasme” 

terhadap suatu ide, organisasi, atau individu. 

3) Tradisional, didasarkan atas penerimaan norma tingkah laku 

individu dari kelompok sosial. 

4) Rasional-bertujuan, didasarkan atas keuntungan pribadi. 

Robert Lane membagi partisipasi kedalam empat fungsi: 

1) Sebagai sarana untuk mengejar kebutuhan ekonomi. 

2) Sebagai sarana untuk memuaskan suatu kebutuhan bagi 

penyesuaian sosial. 

3) Sebagai sarana untuk mengejar nilai-nilai khusus. 

4) Sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan bawah sadar dan 

kebutuhan psikologis tertentu. 

Tinggi rendahnya partisipasi politik seseorang dipengaruhi oleh 

kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah (sistem politik). 

Sedangkan faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya gerakan kearah 

partisipasi yang lebih luas dalam proses politik adalah modernisasi, 
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perubahan struktur kelas sosial, pengaruh kaum intelektual, dan 

komunikasi massa, konflik antar kelompok, dan keterlibatan antara 

pemerintah yang meluas dibidang sosial, ekonomi dan budaya. 

2. Budaya Politik 

a. Klasifikasi Budaya Politik 

Gabriel Almond (dalam Faulks, 2010: 169) merumuskan budaya 

poltik sebagai pola-pola khusus orientasi tindakan politik, yang 

menurutnya mendasari semua sistem pemerintahan. Pendekatan budaya 

politik menegaskan bahwa suatu sistem perlu terlihat absah (legitimate) 

di depan para warganya agar tetap bisa berlangsung. Budaya politik 

merupakan orientasi politik dan sikap-sikap yang dipegang individu-

individu dalam berhubungan dengan sistem (Almond dan Sidney 

Verba, 1984:14).  

Selain itu, menurut Almond dan Verba, budaya politik 

merupakan sikap individu terhadap sistem politik dan komponen-

komponennya, juga sikap individu terhadap peranan yang dapat 

dimainkan dalam sebuah sistem politik (dalam Gaffar, 2006: 99). 

Budaya politik tidak lain daripada orientasi psikologis terhadap objek 

sosial, dalam hal ini sistem politik kemudian mengalami proses 

internalisasi ke dalam bentuk orientasi yang bersifat cognitive, affective 

dan evaluative. Budaya politik dapat diklasifikasikan menjadi: 
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1. Budaya Politik Parokial (Parochial Political Culture) 

Terdapat pada masyarakat yang masih tradisional, yang antara lain 

ditandai dengan adanya spesialisasi dalam masyarakat yang sangat 

kecil, diferensiasi terbatas, orientasi politik yang sempit dari warga 

masyarakat, dan aktor politik sekaligus menjalankan berbagai peran 

yang lain. Tidak terdapat peran-peran politik yang khusus dalam 

masyarakat (Almond dan Sidney Verba, 1984:20). 

2. Budaya Politik Kaula (Subject Political Culture) 

a) Para subyek menyadari akan otoritas pemerintah 

b) Hubungannya terhadap sistem politik secara umum dan terhadap 

output, administrative secara esensial merupakan hubungan 

yang pasif. 

c) Sering diwujudkan dalam masyarakat dimana tidak terdapat 

struktur input yang terdiferensiasikan. 

d) Orientasi subjek lebih bersifat efektif dan normative daripada 

kognitif (Kantaprawira, 2006:33). 

3. Budaya Politik Partisipan (Participant Political Culture) 

a) Bentuk kultur anggota-anggota masyarakat cenderung 

diorientasikan secara eksplisit terhadap sistem politik secara 

komprehensif dan terhadap struktur dan proses politik secara 

administrative (aspek input dan output sistem politik). 

b) Anggota masyarakat parsitipatif terhadap objek politik. 
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c) Masyarakat berperan sebagai aktivis. 

b. Budaya Politik di Indonesia 

Budaya politik Indonesia menunjukkan gejala kompleksitas. 

Variasi budaya yang begitu besar menyebabkan timbulnya banyak sub 

budaya politik yang berbeda satu sama lain. Menurut Rusadi 

Kantraprawira (1983: 40-43) menyebutkan adanya variabel-variabel 

yang dapat dianggap sebagai ciri budaya politik Indonesia, yaitu: 

1. Konfigurasi sub kultur, yang artinya bahwa budaya politik Indonesia 

diwarnai oleh keanekaragaman sub budaya politik. 

2. Budaya politik di Indonesia bersifat parochial-kaula disatu pihak, 

dan budaya politik partisipan dipihak lain. Artinya, bahwa disatu 

segi massa masih ketinggalan dalam menggunakan hak-hak dan 

memikul tanggungjawab politik, sedangkan dipihak lain elit 

politiknya merupakan partisipan yang aktif. 

3. Masih kuatnya ikatan primordial, yang dapat dikenali dari kuatnya 

sentiment kedaerahan, kesukuan, keagamaan dan sebagainya. 

4. Masih kuatnya patrenalisme dan patrimonial, yang nampak dari 

sikap bapakisme dan asal bapak senang. 

5. Adanya dilema antara introduksi modernisasi dengan nilai-nilai 

tradisional, dimana modernisasi dipersepsi sebagai westernisai. 
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3. Pendidikan Politik 

Pendidikan politik merupakan bagian dari orang dewasa. 

Khususnya diarahkan pada upaya membina kemampuan untuk 

mengaktualisasikan diri sebagai pribadi yang bebas otonom dan pada 

sosialisasi diri (pengembangan dimensi sosial) dalam kaitannya dengan 

kedudukannya sebagai warga negara disuatu negara. Mengaktualisasi diri 

dapat ditafsirkan sebagai mengaktualkan bakat dan kemampuan, sehingga 

pribadi bisa berkembang dan menjadi aktif kreatif untuk berkarya. 

Pendidikan politik merupakan upaya pendidikan yang disengaja 

dan sistematis untuk membentuk individu agar mampu menjadi partisipan 

yang bertanggung jawab secara etis atau moril dalam mencapai tujuan-

tujuan politik (Kartono, 1989:14)  

Tujuan pendidikan politik antara lain membuat rakyat menjadi 

sadar politik, sehingga mereka jadi sadar politik, lebih kreatif dan 

partisispatif. Sekaligus menghumanisasikan masyarakat agar menjadi lebih 

“leefbar” yakni menyenangkan untuk dihuni oleh warganya. 

Secara umum pendidikan politik bertujuan untuk membentuk dan 

menumbuhkan kepribadian politik dan kesadaran politik, sebagaimana 

juga bertujuan untuk membentuk kemampuan dalam partisipasi politik 

pada individu, agar individu menjadi partisipan politik dalam bentuk yang 

positif. 
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Melalui pendidikan politik orang berusaha melakukan 

pembentukan pribadi yang demokratis, disamping usaha demokratisasi 

dari struktur kemasyarakatannya. Melalui pendidikan politik diharapkan 

pula adanya perubahan sikap yaitu dari apatisme dan kepasifan, beralih 

menjadi sikap aktif, penuh inisiatif, maju dan demokratis. 

a) Pelaksanaan Pemilu (partisipasi dalam dalam kegiatan pemilu) 

Pemilihan umum merupakan kebutuhan mutlak bagi setiap 

negara modern dalam rangka menegakkan dan mepertahankan 

demokrasi. Pemilihan umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan 

rakyat dalam negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan 

UUD 1945 dan Pancasila (UU No. 12 Tahun 2003).  

Kegiatan pemilu mencakup suara, akan tetapi juga 

sumbangan-sumbangan untuk kampanye, bekerja dalam suatu 

pemilihan, mencari dukungan dibagi seorang calon, atau setiap 

tindakan yang bertujuan mempengaruhi hasil proses pemilihan. Ikut 

dalam pemungutan suara adalah jauh lebih meluas dibandingkan 

dengan bentuk-bentuk partisipasi politik lainnya (Huntington dan Joan 

Nelson, 1994: 16). 

b) Pengambilan Keputusan Kebijakan 

Kebijakan (policy) adalah suatu kumpulan keputusan yang 

diambil oleh seorang pelaku atau kelompok politik, dalam usaha 

memilih tujuan dan cara untuk mencapai tujuan itu. Pada prinsipnya, 

pihak yang membuat kebijakan–kebijakan itu mempunyai kekuasaan 
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untuk melaksanakannya. Jadi ada pihak yang menguasai dan ada 

pihak yang dikuasai. 

Setiap masyarakat mempunyai beberapa tujuan bersama. 

Cita–cita bersama ini ingin dicapai melalui usaha bersama, dan untuk 

itu perlu ditentukan rencana–rencana yang mengikat, yang dituang 

dalam kebijakan (policies) oleh pihak yang berwenang, dalam hal ini 

Pemerintah. 

c) Musyawarah untuk Mufakat 

Musyawarah merupakan sistem, suatu cara yang ditempuh 

untuk memecahkan suatu persoalan yang dihadapi bersama, dengan 

cara mengadakan rapat sebagai forum pertukaran pendapat untuk 

mencapai kesepakatan bersama. Kegiatan organisasi menyangkut 

partisipasi sebagai anggota atau pejabat dalam suatu organisasi yang 

tujuannya yang utama dan eksplisit adalah mempengaruhi 

pengambilan keputusan pemerintah. Organisasi yang demikian dapat 

memusatkan usaha-usahanya kepada kepentingan-kepentingan yang 

sangat khusus atau dapat mengarahkan perhatiannya kepada 

persoalan-persoalan umum yang beraneka ragam (Huntigton dan Joan 

Nelson, 1994: 17). 
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4. Masyarakat Sedulur Sikep 

Kaum “samin” (Sedulur Sikep) adalah salah satu suku asli 

Propinsi Jawa Tengah. Selain suku Jawa sebagai mayoritas, namun orang 

Samin juga mengidamkan kejujuran. Istilah Samin diplesetkan oleh 

masyarakat umum dengan kata nyamen, sebuah istilah yang diidentikkan 

dengan perbuatan yang menyalahi tradisi kebiasaan. Menurut masyarakat 

Samin, kata “samin” memiliki pengertian “sama” yakni bila semua anak 

cucu dapat bersama-sama membantu membela negara dan menentang 

penjajah, maka akan diperoleh kesejahteraan (Kardi dalam Rosyid, 

2008:4). 

Istilah Samin digeser oleh pengikutnya, dengan asumsi istilah 

tersebut bertendensi negatif, sehingga kelompok Samin menamakan 

Sedulur Sikep dilatarbelakangi beberapa pertimbangan, pertama, karena 

mendapat tekanan dari penjajah Belanda, dipimpin oleh seorang Kiai 

Samin Surosentiko (Raden Kohar) yang semula adalah pujangga Jawa 

pesisiran pasca Ronggowarsito menyamar sebagai petani untuk 

menghimpun kekuatan melawan Belanda. 

Pada tahun 1890 mengajarkan ajaran Samin di Desa 

Klopodhuwur, Blora, Jawa Tengah dan pada tahun 1905 karena banyaknya 

pengikut, mereka mengadakan perlawanan terhadap Belanda. Namun pada 

tahun 1907 Kiai Samin Surosentiko dibawa Belanda ke Rembang beserta 

delapan pengikutnya di Sawahlunto, Padang, Sumatera Barat dan wafat 

pada tahun 1914 (sebagai tawanan). Dengan kejadian tersebut, istilah 
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Samin dianggap kelompok pembangkang oleh Belanda dan meluas pada 

masyarakat umum.  

Kedua, julukan yang diberikan oleh aparat desa di wilayah Blora 

bagian selatan dan wilayah Bojonegoro pada tahun 1903-1905 (sebagai 

embrio Samin pertama) karena tindakan Samin yang menentang aparat 

desa dengan cara tidak membayar pajak dan memisahkan diri dari 

masyarakat umum, dengan penolakan itulah muncul kata nyamen. 

Ketiga, sebagai sarana dalam menjalin komunikasi dengan 

sesama penganutnya dan pihak yang membutuhkan informasi sebagai 

wujud simbolisasi penanaman diri dengan filosofi bahwa munculnya 

kelahiran kehidupan manusia berawal dari proses sikep atau berdekapan 

atau proses menanak nasi secara tradisional melalui proses nyikep. 

Keempat, menurut Amrih Widodo (dalam Rosyid, 2008:5) kata 

“sikep” merupakan cara untuk melawan atau menghindari penanaman 

dengan kata “samin” akibat konotasi negatif yang dilekatkan pada kata 

tersebut (Samin) selama bertahun-tahun, terutama ketika wacana 

Saminisme makin dipisahkan dari semangat gerakan perlawanan petani.  
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B. Kerangka Berpikir 

Berdasarkan uraian dalam landasan teori, maka disusun kerangka 

berpikir mengenai partisipasi politik masyarakat Sedulur Sikep Desa 

Karangrowo Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus. Partisipasi politik 

merupakan tidak hanya kegiatan yang oleh pelakunya sendiri dimaksudkan 

untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah, akan tetapi juga 

kegiatan oleh orang lain di luar si pelaku dimaksudkan untuk mempengaruhi 

pengambilan keputusan pemerintah (Huntington, 1994:9). 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir 
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Demokrasi dapat dikatakan berjalan dengan baik ketika rakyat mampu 

mendukung penuh apa yang diharapkan oleh pemerintah. Jadi, rakyat 

diharapakan mau berperan serta dalam segala hal yang telah ditetapkan oleh 

pemerintah. Hal ini berbeda dengan apa yang diyakini atau dilakukan oleh 

masyarakat Sedulur Sikep. Mereka hanya melakukan apa yang mereka ingin 

lakukan dan tampak tidak memperdulikan apa yang diharapkan oleh 

pemerintah. Perilaku seperti ini tentunya belum sesuai dengan kehidupan 

demokratis yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia. Besar maupun kecil 

perilaku ini akan menghambat dalam perkembangan demokrasi di Indonesia 

ke arah yang lebih modern. Jadi, perlu adanya upaya untuk memobilisasi atau 

meningkatkan kesadaran masyarakat Sedulur Sikep untuk melaksanakan 

kehidupan demokrasi dalam berbagai bidang sesuai yang diharapkan 

pemerintah.  

Terdapat beberapa aspek partisipasi politik yaitu: (1) Pelaksanaan 

Pemilu (partisipasi dalam kegiatan pemilu) dengan beberapa indikator yaitu 

bentuk partisipasi masyarakat Sedulur Sikep dalam partai politik, bentuk 

partisipasi masyarakat Sedulur Sikep dalam kegiatan kampanye, ketertarikan 

masyarakat Sedulur Sikep untuk menduduki jabatan tertentu dalam kegiatan 

politik, penggunaan hak pilih masyarakat Sedulur Sikep dan tingkat 

pendidikan politik masyarakat Sedulur Sikep, (2) Pengambilan Keputusan 

Kebijakan dengan beberapa indikator yaitu peran masyarakat Sedulur Sikep 

dalam pengambilan keputusan, hubungan antara pemerintah setempat dengan 

masyarakat Sedulur Sikep, respon masyarakat Sedulur Sikep terhadap 
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keputusan kebijakan yang telah ditetapkan, pelaksanaan kebijakan oleh 

masyarakat Sedulur Sikep, (3) Musyawarah untuk Mufakat dengan beberapa 

indikator yaitu sikap masyarakat Sedulur Sikep dalam kegiatan musyawarah, 

kesamaan persepsi dalam memecahkan suatu masalah, proses menuju mufakat 

melalui beberapa kesepakatan. 

Dari beberapa aspek tersebut apakah sudah sesuai dengan budaya 

politik, pendidikan politik dan partisipasi politik yang ada dalam masyarakat 

Sedulur Sikep. Tujuan pendidikan politik antara lain membuat rakyat menjadi 

sadar politik, sehingga mereka jadi sadar akan adanya politik yang lebih 

kreatif dan partisispatif.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Dasar Penelitian 

Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif, karena dalam 

penelitian ini data hasil penelitian berupa data deskriptif yang tidak dihitung 

menggunakan rumus-rumus statistik. Penelitian ini bermaksud untuk 

memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek secara holistik 

dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, dan dengan 

memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Dengan dasar penelitian tersebut, 

maka diharapkan penelitian ini mampu memberikan gambaran yang jelas, 

terinci dan ilmiah.  

Penggunaan metode kualitatif ini adalah untuk mengkaji atau 

meneliti serta mengungkap persoalan  mengenai Pengumpulan data 

bedasarkan metode kualitatif ini akan dilakukan dalam tahapan teknik dan 

pengumpulan data melalui teknik wawancara kepada informan, observasi dan 

dokumentasi. 

B. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini akan dilakukan di Dukuh Kaliyoso Desa 

Karangrowo Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus Jawa Tengah. 
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C. Fokus Penelitian 

Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah:  

1. Partisipasi politik masyarakat Sedulur Sikep Desa Karangrowo Kecamatan 

Undaan Kabupaten Kudus dalam hal: 

a. Pelaksanaan Pemilu (partisipasi dalam kegiatan pemilu). Dengan 

beberapa indikator sebagai berikut: 

1) Bentuk partisipasi masyarakat Sedulur Sikep dalam partai politik. 

2) Bentuk partisipasi masyarakat Sedulur Sikep dalam kegiatan 

kampanye. 

3) Ketertarikan masyarakat Sedulur Sikep untuk menduduki jabatan 

tertentu dalam kegiatan politik. 

4) Penggunaan hak pilih masyarakat Sedulur Sikep 

5) Tingkat pendidikan politik masyarakat Sedulur Sikep 

b. Pengambilan keputusan kebijakan. Dengan beberapa indikator sebagai 

berikut: 

1) Peran masyarakat Sedulur Sikep dalam pengambilan keputusan. 

2)  Hubungan antara pemerintah dengan masyarakat Sedulur Sikep 

dengan adanya kebijakan tersebut. 

3) Respon masyarakat Sedulur Sikep terhadap keputusan kebijakan 

yang telah ditetapkan. 

4) Pelaksanaan kebijakan oleh masyarakat Sedulur Sikep. 

c. Musyawarah untuk mufakat. Dengan beberapa indikator sebagai 

berikut: 
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1) Sikap masyarakat Sedulur Sikep dalam kegiatan musyawarah. 

2) Kesamaan persepsi dalam memecahkan suatu masalah. 

3) Proses menuju mufakat melalui beberapa kesepakatan. 

 

D. Sumber Data Penelitian 

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan 

tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain  

(Moleong, 2007: 157). 

Sumber data dari penelitian ini terbagi menjadi dua hal, yaitu 

meliputi data yang bersifat primer dan sekunder. 

1. Data Primer 

Data primer adalah data yang dikumpulkan atau diperoleh 

langsung di lapangan oleh orang melakukan penelitian atau yang 

bersangkutan. Data primer ini disebut juga data asli atau baru. Untuk 

penelitian ini data primer berupa data hasil dari wawancara dengan 

Respoden. Responden dalam penelitian ini yaitu: 

a. Ketua Sedulur Sikep 

b. Kepala Desa Karangrowo 

c. Masyarakat Sedulur Sikep 
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2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang di peroleh atau yang 

dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber 

yang telah ada. Data ini biasanya dari perpustakaan atau dari laporan dari 

peneliti terdahulu (Moleong, 2007:157). Untuk penelitian ini data 

sekundernya berupa buku, dokumen-dokumen, surat kabar yang terkait 

dengan materi partisipasi politik, masyarakat Sedulur Sikep, dan dokumen-

dokumen lainnya yang mendukung. 

 

E. Metode Pengumpulan Data 

Penelitian disamping menggunakan metode yang tepat, juga perlu 

memilih teknik dan alat pengumpulan data yang relevan. Metode 

pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:  

1. Metode Wawancara 

Metode wawancara adalah metode pengumpulan informasi 

dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab 

secara lisan pula.  

Dalam pelaksanaannya peneliti menggunakan teknik komunikasi 

langsung yang berbentuk wawancara tak berstruktur karena teknik ini 

memiliki kelebihan antara lain: 

a. Memungkinkan peneliti untuk mendapatkan keterangan dengan lebih 

cepat; 

� ���



���

�

b. Ada keyakinan bahwa penafsiran responden terhadap pertanyaan yang 

diajukan adalah tepat; 

c. Sifatnya lebih luas; 

d. Pembatasan-pembatasan dapat dilakukan secara langsung, apabila 

jawaban yang diberikan melewati batas ruang lingkup masalah yang di 

teliti; 

e. Kebenaran jawaban dapat di periksa secara langsung. 

Wawancara digunakan untuk mengungkap data partisipasi politik 

masyarakat Sedulur Sikep Desa Karangrowo Kecamatan Undaan 

Kabupaten Kudus dalam hal: 

a. Pelaksanaan Pemilu (partisipasi dalam kegiatan pemilu). 

b. Pengambilan keputusan kebijakan. 

c. Musyawarah untuk mufakat. 

2. Metode Observasi 

Observasi merupakan pengamatan langsung terhadap fenomena 

yang akan dikaji, dalam hal ini berarti peneliti terjun langsung dalam 

lingkungan masyarakat. Dalam penelitian ini, Peneliti datang langsung ke 

lokasi penelitian yaitu di Desa Karangrowo Kabupaten Kudus.  

Observasi yang peneliti lakukan mencakup beberapa hal, yaitu 

meliputi kondisi fisik dan geografis Desa Karangrowo serta partisipasi 

politik masyarakat Sedulur Sikep. 
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3. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan cara mengumpulkan data melalui 

peninggalan tertulis, seperti arsip-arsip, buku-buku tentang pendapat teori, 

hukum-hukum yang berhubungan dengan masalah penelitian. 

Dalam penelitian ini dokumentasi digunakan untuk memperoleh 

data-data yang berkaitan dengan partisipasi politik masyarakat Sedulur 

Sikep Desa Karangrowo Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus. 

 

F. Validitas Data 

Uji keabsahan data dalam penelitian sering ditekankan pada uji 

validitas. Dalam penelitian kualitatif, kriteria utama terhadap data hasil 

penelitian adalah valid dan objektif. Validitas merupakan derajat ketetapan 

antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan daya yang dapat 

dilaporkan oleh peneliti dengan demikian data yang valid adalah data yang 

tidak berbeda antar data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang 

sesungguhnya terjadi pada objek penelitian. Validitas sangat mendukung 

dalam menentukan hasil akhir penelitian, oleh karena itu diperlukan beberapa 

teknik untuk memeriksa keabsahan data yaitu dengan menggunakan teknik 

triangulasi.  

Triangulasi yang dipakai adalah triangulasi dengan sumber yang 

membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi 

yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif 
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(Patton dalam Moleong, 2007:178). Triangulasi data ini dapat dicapai dengan 

jalan : 

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.  

2. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa 

yang dikatakannya secara pribadi. 

3. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai 

pendapat dan pandangan orang. 

4. Membandingkan apa yang dikatakan orang sewaktu diteliti dengan 

sepanjang waktu. 

5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang 

berkaitan (Moleong, 2007:330). 

Teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara. 

2. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa 

yang dikatakannya secara pribadi. 

 

G. Analisis Data 

Dalam proses analisis data terdapat komponen-komponen utama 

yang harus benar-benar dipahami. Komponen tersebut adalah reduksi data, 

sajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Analisis data 

merupakan suatu proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya 

kedalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat 
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ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kecil seperti yang disarankan 

pada data.  

Analisis data dilakukan secara induktif, yaitu dimulai dari lapangan 

atau fakta empiris dengan cara terjun ke lapangan. Analisis data dalam 

penelitian kualitatif dilakukan secara bersamaan dengan proses pengumpulan 

data. 

Tahap analisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Reduksi Data 

Reduksi data yaitu memilih hal-hal pokok yang sesuai dengan 

fokus peneliti. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang 

menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan 

mengorganisasikan data-data yang di reduksi memberikan gambaran yang 

lebih tajam tentang hasil pengamatan dan mempermudah peneliti untuk 

mencari sewaktu-waktu diperlukan. Kegiatan reduksi ini telah dilakukan 

peneliti setelah kegiatan pengumpulan dan pengecekan data yang valid. 

Kemudian data ini akan digolongkan menjadi lebih sistematis. Sedangkan 

data yang tidak perlu akan dibuang ke dalam bank data karena sewaktu-

waktu data ini mungkin bisa digunakan kembali. 

Reduksi yang dilakukan peneliti mencakup banyak data yang 

telah didapatkannya di lapangan. Data di lapangan yang masih umum 

kemudian disederhanakan difokuskan kembali ke dalam permasalahan 

utama penelitian. 
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2. Penyajian Data 

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang 

memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan 

tindakan. Penyajian data merupakan analisis dalam bentuk matrik, 

network, cart atau grafis, sehingga peneliti dapat menguasai data.  

3. Pengambilan simpulan atau verifikasi  

Peneliti berusaha mencari pola, model, tema, hubungan, 

persamaan, hal-hal yang sering muncul, hipotesis dan sebagainya. Jadi dari 

data tersebut peneliti mencoba mengambil kesimpulan. 

Keempatnya dapat digambarkan sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Keempat analisis data model interaktif (Miles, 1992:20) 

Keempat komponen tersebut saling interaktif yaitu saling 

mempengaruhi dan terkait. Pertama peneliti melakukan penelitian di 

lapangan dengan mengadakan wawancara atau observasi yang disebut 
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tahap pengumpulan data. Karena data yang dikumpulkan banyak maka 

diadakan reduksi data, selain itu pengumpulan data juga digunakan untuk 

penyajian data. Apabila ketiga tersebut selain dilakukan, maka diambil 

suatu keputusan atau verifikasi.  
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

1. Gambaran Umum Desa Karangrowo Undaan Kudus 

Lokasi penelitian ini terletak di Desa Karangrowo, Kecamatan 

Undaan Kabupaten Kudus. Batas-batas wilayah Desa Karangrowo sebagai 

berikut: 

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Payaman Kecamatan Mejobo 

Kabupaten Kudus. 

b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Wotan Kecamatan Sukolilo 

Kabupaten Pati. 

c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Wotan Kecamatan Sukolilo 

Kabupaten Pati. 

d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Larekrejo Kecamatan Undaan 

Kabupaten Kudus. 

Desa Karangrowo dihuni oleh sekitar 7. 062 penduduk. Secara 

administratif Desa Karangrowo terbagi dalam tiga dukuh, yakni Dukuh 

Ngelo, Dukuh Kaliyoso dan Dukuh Krajan. Di Desa Karangrowo terdapat 

masyarakat Sedulur Sikep di Dukuh Kaliyoso yakni sebanyak 55 Kepala 

Keluarga (119 jiwa).  

Dari hasil penelitian dapat dilihat bahwa Desa Karangrowo 

sebagian besar lahannya adalah areal persawahan. Desa Karangrowo 
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memiliki wilayah seluas 1.305,26 Ha/m2 yang terdiri atas 370 Ha/m2 tanah 

pemukiman, 925 Ha/m2 tanah sawah, 8,26 Ha/m2 tanah pekarangan dan 1 

Ha/m2 prasarana umum lainnya. Di Desa Karangrowo lahan persawahan 

lebih luas dari pekarangannya sehingga sebagian besar penduduknya 

bermata pencaharian sebagai petani. 

b. Tingkat Pendidikan Penduduk 

Tingkat pendidikan masyarakat Desa Karangrowo menurut data 

monografi Desa Karangrowo tahun 2010, dapat dideskripsikan sebagai 

berikut: 

Tabel 1. Tingkat Pendidikan Desa Karangrowo  
No. Tingkat Pendidikan Jumlah  
1. 
2. 
 
3. 
 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11 
.12. 

Belum Sekolah 
Usia 7-15 tahun tidak pernah 
sekolah 
Pernah sekolah SD tapi tidak 
tamat 
Tamat SD/Sederajat 
Tamat SLTP/Sederajat 
Tamat SLTA/Sederajat 
Lulus D1 
Lulus D2 
Lulus D3 
Lulus S1 
Lulus S2 
Lulus S3 

601   orang 
112   orang 
 
235   orang 
 
3.754 orang 
805    orang 
605    orang 
0        orang 
10      orang 
8        orang 
20      orang 
0        orang 
0        orang 

Sumber: Data monografi Desa Karngrowo tahun 2010 
 

Mengenai jumlah masyarakat Samin Dukuh Kaliyoso Desa 

Karangrowo yang telah dan/atau pernah menempuh pendidikan formal 

hanya sebagian, dan tingkat pendidikannya rata-rata pada tingkat 

sekolah dasar/sederajat dan ada juga pada tingkat menengah pertama/ 

sederajat, serta ada yang sampai tamat dan ada juga yang tidak tamat. 
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Yang menempuh pendidikan formal atau sekolah yaitu mereka yang 

berumur di bawah 40 tahun. Yang telah menempuh pendidikan formal 

pada tingkat sekolah dasar untuk kategori tamat berjumlah 7 orang dan 

tidak tamat 2 orang. Pada tingkat menengah pertama untuk kategori 

tamat berjumlah 5 orang dan tidak tamat berjumlah 0. Sedangkan pada 

tingkat menengah atas dan perguruan tinggi tidak ada. 

Tabel.2 Jumlah Pendidikan Masyarakat Sedulur Sikep yang Menempuh 

Pendidikan. 

No Nama Umur 
Tingkat Pendidikan 

Ket SD SMP SMA PT 
Tmt Tdk Tmt Tdk Tmt Tdk Tmt Tdk 

1 Budi W 13 x             
2 Ana KW 22 x             
3 Nurkan 16 x             
4 Sudarno 22 x             
5 Ending A 20 x             
6 Nur Yadi 21 x             
7 Susanto 24 x             
8 Sarah 24 x             
9 Kartini 31 x             
10 Karjono 12 x             
11 Karmito 10 x             
12 Sukarjo 33 x             
13 Hariyanto 20 x             
14 Riyan A 10 x             

Tmt: tamat; Tdk: tidak tamat, dan x: yang telah melaksanakan  

     Sumber: Kartu Keluarga (KK) masyarakat Sedulur Sikep Dukuh 
Kaliyoso tahun 2010. 
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Gambar 2.1 Tingkat Pendidikan Masyarakat Sedulur Sikep 
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Perbandingan tingkat penduduk dapat dilihat pada gambar 

diatas, terlihat adanya perbedaan yang signifikan antara masyarakat non 

Sedulur Sikep dengan masyarakat Sedulur Sikep dalam menempuh 

pendidikan. 

 
c. Agama 

Secara mayoritas agama penduduk Desa Karangrowo adalah 

agama Islam. Menurut hasil penelitian, pada masyarakat Sedulur Sikep 

Desa Karangrowo merupakan penganut kepercayaan saminisme atau 

masyarakat Sedulur Sikep lebih sering menyebut dengan agama Adam. 

 

d. Penduduk 

Dari data yang diketahui jumlah penduduk Desa Karangrowo 

Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus pada tahun 2010 adalah 7. 062 

jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 1. 888 Kepala Keluarga. 

Dari jumlah tersebut terbagi dalam 3. 556 jiwa berjenis kelamin laki-
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laki dan 3. 496 jiwa berjenis kelamin perempuan. Untuk lebih jelasnya 

disajikan dalam bentuk tabel jumlah penduduk berdasarkan jenis 

kelamin sebagai berikut: 

Tabel 3. Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin 

No. Jenis Kelamin Jumlah (orang) 

1. 

2. 

Laki-laki 

Perempuan  

3. 566 

3. 496 

 Jumlah  7.062 

Sumber: Data monografi Desa Karangrowo tahun 2010 

Jumlah masyarakat Sedulur Sikep Desa Karangrowo sekitar 119 

jiwa, yang berdomisili di Dukuh Kaliyoso Desa Karangrowo dan 

dipimpin oleh seorang ketua adat yang tinggal di Dukuh tersebut. Untuk 

lebih jelasnya disajikan dalam bentuk tabel jumlah penduduk 

masyarakat Sedulur Sikep sebagai berikut. 

Tabel 4. Jumlah penduduk masyarakat Sedulur Sikep 
Desa Karangrowo 

Jumlah Kepala 
Keluarga (KK) 

Samin 

Wajib  
Ber-KTP 

Jenis Kelamin 

Laki-laki Perempuan 

55 KK 119 jiwa      90 jiwa        78 jiwa 
Total 168 jiwa 

Sumber: data monografi Desa Karangrowo tahun 2010 

e. Mata Pencaharian Penduduk 

Mata pencaharian masyarakat Desa Karangrowo Kecamatan 

Undaan Kabupaten Kudus secara keseluruhan beragam, tetapi 

presentase terbesar adalah petani, yakni sekitar 1. 354 Kepala Keluarga 
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yang memiliki tanah pertanian. Usia produktif masyarakat Desa 

Karangrowo sebagian besar bekerja sebagai petani. Selain petani ada 

juga yang juga yang bekerja sebagai buruh swasta, pegawai negeri, 

pengrajin dan pedagang.  

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas, di bawah ini 

disajikan tabel mengenai masyarakat Desa Karangrowo menurut mata 

pencahariannya sebagai berikut: 

Tabel 5. Jenis mata pencaharian penduduk Desa Karangrowo 

No. Mata Pencaharian Jumlah (orang) 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

Petani  
Buruh Tani 
Buruh/Swasta 
Pegawai Negeri Sipil 
Pengrajin  
Pedagang  

1. 602 
1. 874 

919 
39 
12 

157 
 Jumlah  4.603 

Sumber: Data monografi Desa Karangrowo tahun 2010 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Widarto pada 

tanggal 07 Maret 2011, mata pencaharian masyarakat Sedulur Sikep 

mayoritas adalah petani. Dalam menyikapi hidup itu harus bekerja dan 

bekerja itu dimaknai sebagai usaha dengan cara mengeluarkan keringat. 

Jenis pekerjaan yang diyakini mereka sebagai usaha yang mengeluarkan 

keringat serta akan mendatangkan rejeki adalah dengan cara bertani. 

Apabila ada salah seorang warga Sedulur Sikep yang bekerja 

selain bertani, hal tersebut sebenarnya dianggap sebagai tidak murni 
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orang Sedulur Sikep, hal ini dikarenakan pekerjaan selain petani 

dianggap tidak sejalan dari ajaran yang diyakininya. Mereka 

menganggap pekerjaan selain petani merupakan pekerjaan yang 

mengajarkan manusia untuk hidup dengan cara tidak jujur, sehingga 

mayoritas masyarakat Sedulur Sikep bekerja sebagai petani. 

 

2. Partisipasi Politik Masyarakat Sedulur Sikep Desa Karangrowo 
Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus. 

Dalam kehidupan demokrasi terdapat beberapa norma-norma yang 

menjadi pandangan dalam kehidupan demokrasi, yakni: pentingnya 

kesadaran plurarism, musyawarah, pertimbangan moral, permufakatan 

yang jujur dan adil, pemenuhan segi-segi ekonomi, kerja sama antarwarga 

masyarakat dan mempercayai itikad baik masing-masing serta pandangan 

hidup demokratis harus dijadikan unsur yang menyatu dengan sistem 

pendidikan. 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara pada masyarakat 

Sedulur Sikep di Desa Karangrowo Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus, 

masyarakat Sedulur Sikep memiliki pendapat mengenai partisipasi 

masyarakat Sedulur Sikep Desa Karangrowo Kecamatan Undaan 

Kabupaten Kudus, dalam hal pelaksanaan pemilu (partisipasi dalam 

kegiatan pemilu), pengambilan keputusan kebijakan dan musyawarah 

untuk mufakat. 
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a. Pelaksanaan Pemilu (partisipasi dalam kegiatan pemilu) 

Dalam suatu pemerintahan yang demokratis, pemilu dilaksanakan 

secara teratur. Setiap warga negaranya yang telah dewasa mempunyai hak 

untuk memilih dan dipilih dan bebas menggunakan hak pilihnya dengan 

kehendak hati nuraninya. Setiap warga negara juga bebas untuk 

menentukan partai politik dan calon mana yang akan didukungnya tanpa 

adanya paksaan dari orang lain.  

Partai politik merupakan suatu kelompok yang terorganisir yang 

anggota–anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita–cita yang 

sama. Selain itu, partai politik merupakan kelompok yang terorganisasikan 

dengan tujuan tertentu dan berusaha mencapai tujuan itu dengan 

mengambil bagian dalam perebutan kekuasaan melalui pemilihan umum. 

Masyarakat Sedulur Sikep mempunyai beberapa pendapat mengenai 

beberapa hal tentang pemilu dan partai politik.  

Partai politik yang mendominasi pada saat pemilihan umum pada 

tahun 2009 adalah PDI Perjuangan. PDI Perjuangan sebagai partai politik 

yang sudah mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Ada beberapa 

partai yang berkembang di Desa Karangrowo pada saat pemilihan Presiden 

dan Wakil Presiden tahun 2009, yakni: 

1. PDI-P 

2. PKB 

3. PPP 

4. Golongan Karya 

5. PAN 

6. PNI 

7. Demokrat 

8. Pelopor 
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Data dokumen pemilih pada Pemilihan umum pada tahun 2009 

dapat dideskripsikan sebagai berikut: 

1. Jumlah penduduk memiliki hak pilih dalam pemilu : 5.662 orang 

2. Jumlah penduduk memilih pada pemilu   : 4.229 orang 

3. Jumlah partai politik yang memiliki pengurus partai di desa: 8 partai 

politik. 

Wargono tokoh Sedulur Sikep Desa Karangrowo menyatakan 

pendapatnya mengenai partai politik: 

“nek kulo niki mboten nate ngertos partai politik, wong kulo niki 
mboten sekolah. Sekolahe kulo mbien niku nggih kalih bapak ibu’e 
kulo, sing diajarno nggih dieling-eling neng jero ati lan pikiran”. 
“saya itu tidak begitu tahu tentang partai politik, sebab saya itu tidak 
sekolah. Sekolah saya dulu sama bapak ibu saya, yang diajarkan 
mereka saya ingat-ingat dalam hati dan pikiran saya” (wawancara 
tanggal 14 Maret 2011). 

Gunarto warga Sedulur Sikep Desa Karangrowo juga mengatakan 

pendapatnya mengenai partai politik: 

“partai politik niku nggih organisasi sing biasane nduwe tujuan 
podho sak barengane. Sing biasane wong-wong sing podho sekolah 
sing pengen melu partai politik, nek kulo nggih mboten wonten 
pengen melu sing kados niku”. 
“partai politik itu ya organisasi yang biasanya mempunyai tujuan 
bersama dalam kelompok tersebut. Biasanya orang yang 
berpendidikan yang ikut partai politik, kalau saya tidak tertarik untuk 
ikut kegiatan seperti itu” (wawancara tanggal 26 Maret 2011). 

 

Sehingga tidak semua masyarakat Sedulur Sikep mengetahui tentang 

arti politik yang terus berkembang. Hal tersebut disebabkan oleh 

kurangnya pendidikan yang diperoleh oleh masyarakat Sedulur Sikep. 

Kebanyakan masyarakat Sedulur Sikep memperoleh ajaran secara turun 

temurun yang diajarkan oleh kedua orang tuanya. Mereka lebih 
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mengutamakan pendidikan yang diajarkan oleh kedua orang tuanya yang 

secara turun temurun diberikan kepada keturunannya. Pendidikan melalui 

ajaran orang tua dalam keluarga, mereka yakini dapat memberikan hal 

yang terbaik bagi putra-putri mereka mengenai budi pekerti dalam 

kehidupan sehari-harinya. 

Ketika seseorang itu aktif dalam kegiatan politik maka seseorang 

tersebut dianggap berpartispasi dalam kegiatan politik. Tinggi rendahnya 

partisipasi politik dipengaruhi oleh kesadaran politik dan kepercayaan 

terhadap pemerintah. Penjelasan tentang bentuk partisipasi masyarakat 

Sedulur Sikep dalam partai politik ketika kegiatan pemilu, Gunarto warga 

masyarakat Sedulur Sikep mengungkapkan pendapatnya: 

“kulo niki mboten melu-melu kegiatan sing kados niku, soale mboten 
wonten hasile kangge kulo”. 
“saya itu tidak ikut kegiatan seperti itu, soalnya tidak ada hasilnya 
buat saya” (wawancara tanggal 26 Maret 2011). 

 

Wargono tokoh masyarakat Sedulur Sikep menyatakan 

pendapatnya mengenai bentuk partisipasi masyarakat Sedulur Sikep dalam 

partai politik ketika kegiatan pemilu: 

“kulo mboten nate melu kegiatan sing ngono kui, wong kulo niki 
lewih seneng dados petani teng sabin”. 
“saya tidak pernah ikut yang seperti itu, sebab saya lebih senang jadi 
petani di sawah” (wawancara tanggal 14 Maret 2011). 

 

Dalam hal bentuk partisipasi masyarakat Sedulur Sikep dalam 

kegiatan kampanye, Widarto Perangkat Desa Karangrowo berpendapat: 

“Kalau ada yang berpengetahuan juga ada yang ikut, seperti mbah 
Wargono berkampanye kepada warganya. Warga tidak bisa 
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membedakn partainya, hanya bisa membedakan orangnya saja. 
Sebab warga Sikep tidak mau mencampuri urusan orang lain dan 
urusannya itu tidak mau ada yang ikut campur” (wawancara tanggal 
07 Maret 2011). 

Noor Hadi selaku Kaur Pemerintahan Desa Karangrowo 

mempunyai mengatakan pendapatnya mengenai bentuk partisipasi 

masyarakat Sedulur Sikep dalam kegiatan kampanye: 

“Untuk kampanye warga Sikep tidak begitu suka dengan kegiatan 
politik, tapi mereka tahu apa itu politik. Masyarakat Sedulur Sikep 
menganggap dirinya sudah aktif sebagai warga negara dengan bisa 
mewakili suaranya dengan datang ke TPS seperti masyarakat pada 
umumnya” (wawancara tanggal 14 Maret 2011). 

Gunarto warga Sedulur Sikep mengenai partisipasi masyarakat 

Sedulur Sikep dalam kegiatan kampanye: 

“nek kangge kulo pribadi, misal ono pemilihan Presiden opo 
pemilihan Bupati aku ki ora pernah melu kegiatan kampanye sing 
biasane wong podho melu”. 
“kalau buat saya pribadi, misal ada pemilihan Presiden atau 
pemilihan Bupati saya itu tidak pernah ikut kegiatan kampanye yang 
biasanya orang-orang pada umumnya ikut” (wawancara tanggal 26 
Maret 2011). 
 

Penjelasan mengenai peran masyarakat Sedulur Sikep dalam 

kegiatan kampanye partai politik, Widarto Perangkat Desa Karangrowo 

mengatakan: 

“setahu saya, masyarakat Sedulur Sikep tidak terlalu terlihat peran 
sertanya dalam kegiatan kampanye pada umumnya. Mereka hanya 
melakukan kegiatan pemungutan suaranya saja ketika ada Pemilu, 
baik Pemilihan Preseiden maupun Pemilihan Bupati” (wawancara 
tanggal 07 Maret 2011). 
 

Gunarto warga Sedulur Sikep mengenai peran masyarakat Sedulur 

Sikep dalam kegiatan kampanye partai politik mengatakan: 

“nek kulo nggih mboten wonten rewange nopo-nopo nek wonten 
kampanye, misale teng pemilihan Presiden utawi pemilihan Bupati”. 
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“kalau saya tidak ada peran apa-apa kalao ada kampanye, misalnya 
dalam Pemilihan Presiden maupun Pemilihan Bupati” (wawancara 
tanggal 26 Maret 2011). 
 

Ketika seseorang itu sudah mempunyai pengetahuan yang cukup 

dan mempunyai itikad yang baik dalam dunia politik, maka seseorang 

tersebut akan mengabdikan dirinya dalam dunia politik tersebut yang 

biasanya dapat dilakukan dengan menduduki jabatan tertentu dalam partai 

politik yang diminati oleh seseorang tersebut. Penjelasan tersebut 

diperjelas oleh Widarto selaku Perangkat Desa Karangrowo mengenai 

ketertarikan masyarakat Sedulur Sikep untuk menduduki jabatan tertentu 

dalam partai politik: 

“Masalah ketertarikan dan tidak itu tergantung dari seseoanrg itu 
mbak,kalau  kegiatan seperti itu kan juga harus mempunyai 
pendidikan yang cukup juga kan?. Sedangkan masyarakat Sedulur 
Sikep tidak pernah bersekolah. Mereka hanya bersekolah kepada 
orang tua mereka. Masyarakat Sedulur Sikep itu berpegang teguh 
pada ajaran yang terdahulu dari nenek moyangnya” (wawancara 
tanggal 07 Maret 2011). 
 

Gunarto warga Sedulur Sikep mengatakan mengenai ketertarikan 

untuk menduduki jabatan tertentu dalam partai politik: 

“kulo nggih mboten wonten pengenan dados pegawe teng partai 
politik mbak, wong kulo niki mboten sekolah. Sekolahe kulo niki 
kalih bapak ibu’e kulo neng omah. Sing diajarno nggih budi pekerti 
sing sae kagem kulo. Sing penting kulo niki saged moco, nulis lan 
ngitung”. 
“saya ini tidak ada keinginan jadi pegawai dalam partai politik mbak, 
saya ini kan tidak sekolah. Sekolahnya saya itu kan sama bapak ibu 
saya di rumah. Yang diajarkan ya budi pekerti yang bagus buat saya. 
Yang penting saya itu bisa baca, nulis dan menghitung” (wawancara 
tanggal 26 Maret 2011). 
 

Tidak ada posisi yang begitu diminati oleh masyarakat Sedulur 

Sikep. Hal tersebut disebabkan pengetahuan tentang politik yang tidak 
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dimiliki oleh warga masyarakat Sedulur Sikep. Dan mereka juga tidak 

ingin menjadi pejabat dalam partai politik. Kegiatan warga masyarakat 

Sedulur Sikep sehari-hari adalah bekerja sebagai petani. Ada anggapan 

bahwa jika orang Sedulur Sikep tidak bekerja sebagai petani, maka orang 

tersebut dianggap sebagai orang Sedulur Sikep yang tidak murni dan bisa 

saja keluar dari masyarakat Sedulur Sikep. 

Dengan kurangnya tingkat pendidikan masyarakat Sedulur Sikep 

sesuai dengan data yang ada, sampai sekarang ini masyarakat Sedulur 

Sikep tidak ada yang menjadi pengurus partai politik.  

Namun demikian, ada salah seorang warga Sedulur Sikep yang 

pernah menjabat sebagai anggota BPD yakni Bapak Maskat pada periode 

2002-2007. Selain itu, ada juga yang menjabat sebagai Ketua RT yakni 

Bapak Karsono di RT 04 RW 06 Dukuh Kaliyoso. Alasan yang mendasari 

adalah supaya adanya kesetaraan antara masyarakat Sedulur Sikep dan 

masyarakat bukan Sedulur Sikep.  

Hal tersebut diperjelas oleh Widarto selaku Perangkat Desa 

Karangrowo mengenai posisi jabatan dalam partai politik jika masyarakat 

Sedulur Sikep menjadi anggota partai politik: 

“Mengenai posisi jabatan dalam partai politik sepertinya masyarakat 
Sedulur Sikep tidak tertarik mbak, soalnya orang Sikep kegiatan 
sehari-harinya monoton sebagai petani” (wawancara tanggal 07 
Maret 2011). 

Hal tersebut diperkuat oleh Noor Hadi selaku Kaur Pemerintahan 

Desa Karangrowo yang mengatakan: 
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“sampai sejauh ini, masyarakat Sedulur Sikep tidak ada yang 
menjadi pengurus partai politik mbak” (wawancara tanggal 04 April 
2011). 

 
 Dalam hal penggunaan hak pilih secara mayoritas masyarakat 

Sedulur Sikep menggunakan hak pilihnya. Misalnya saja dalam kegiatan 

Pemilihan Presiden, Pemilihan Bupati maupun Pemilihan Kepala Desa. 

Mereka pun tidak mau menerima suap yang diberikan oleh para calon 

pemimpin tersebut. Masyarakat Sedulur Sikep memilih tanpa ada paksaan 

dari pihak manapun tetapi mereka memilih menggunaka hati nurani. 

Meskipun ada beberapa warga masyarakat Sedulur Sikep yang tidak 

menggunakan hak pilihnya. Hal itu disebabkan mereka menganggap tidak 

ada kontak langsung antara calon pemimpin tersebut dengan warga 

masyarakat Sedulur Sikep. 

Alasan yang mendorong masyarakat Sedulur Sikep untuk 

menggunakan hak pilihnya adalah mereka berusaha bertanggungjawab 

sebagai warga negara Indonesia yang baik. Masyarakat Sedulur Sikep 

sangat prinsipil jika mereka diberikan tanggungjawab, siapapun itu yang 

memberikan tanggungjawab pada mereka.  

Pendidikan politik merupaka upaya untuk membina kemampuan 

untuk mengaktualisasikan diri sebagai pribadi yang bebas otonom dan 

pada sosialisasi diri dalam kaitannya dengan kedudukannya sebagai warga 

negara di suatu negara. Seperti halnya Desa Karangrowo memberikan 

pendidikan politik kepada warga masyarakat Sedulur Sikep seperti 
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kegiatan pengarahan ketika akan diadakanya suatu pemilihan. Kegiatan 

tersebut dilakukan secara bertahap sedikit demi sedikit yang dilakukan 

oleh perangkat Desa Karangrowo. 

Sosialisasi politik merupakan merupakan proses penyerapan nilai 

dari lingkungan sistem politik atau dari masyarakat dalam diri individu 

atau masyarakat secara keseluruhan. Proses sosialisasi dapat berlangsung 

secara terus menerus. Proses sosialiasi yang dilakukan oleh partai politik 

hanya berupa pengenalan visi dan misi partai politik itu sendiri melalui 

kampanye ketika akan diadakannya pemilu. Dan melalui beberapa media 

misalnya spanduk, pamflet dan dengan sosialisasi secara langsung di Desa 

Karangrowo. Sedangkan sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah Desa 

misalnya seperti pemberitahuan tentang akan adanya pemilu dan tahapan 

yang akan dilaksanakan dalam pemilu. Tanggapan yang diberikan oleh 

masyarakat Sedulur Sikep dengan adanya sosialisasi politik sangat baik.  

b. Pengambilan Keputusan Kebijakan 

Kebijakan (policy) adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil 

oleh seorang pelaku atau kelompok politik, dalam usaha memilih tujuan 

dan cara untuk mencapai tujuan itu. Pada prinsipnya, pihak yang membuat 

kebijakan–kebijakan itu mempunyai kekuasaan untuk melaksanakannya. 

Jadi ada pihak yang menguasai dan ada pihak yang dikuasai. 

Antusiasme warga masyarakat Sedulur Sikep dalam kegiatan 

musyawarah sangat tinggi. Tapi mereka tidak mau datang kalau hanya 
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diberi surat undangan, jadi dari pemerintah desa atau yang berwenang 

harus datang langsung ke rumah warga masyarakat Sedulur Sikep. 

Wargono tokoh Sedulur Sikep mengatakan: 

“nek kulo niki mbak, misal kulo dijak rapat kudune kulo diaturi 
piambak. Kulo mboten purun diparingi surat, masalahe niku menawi 
diparingi surat  mboten wonten ingkang dijak rembugan”. 
“kalau saya ya mbak, misal diajak rapat seharusnya saya diberi tahu 
langsung. Saya tidak mau diberi surat, masalahnya itu seumpama 
diberi surat tidak ada yang diajak musyawarah” (wawancara tanggal 
14 Maret 2011). 
 

Hal tersebut diperjelas oleh Rumadi selaku Kepala Desa 

Karangrowo mengenai antusiasme masyarakat Sedulur Sikep dalam 

kegiatan musyawarah mengatakan: 

“warga Sikep itu ya selalu hadir kalau mereka itu mendapatkan 
undangan rapat/musyawarah di Kantor Desa mbak. Biasanya yang 
datang itu ya tokoh warga Sikep sama warga Sikep yang masih 
muda” (wawancara tanggal 26 Maret 2011). 
 

Peran serta setiap anggota musyawarah dalam pengambilan 

keputusan juga menjadi hal yang tidak bisa dihindarkan. Setiap individu 

memiliki peran dalam pengambilan keputusan, sebab keputusan itu dibuat 

untuk tujuan dan kepentingan bersama. Seperti halnya masyarakat Sedulur 

Sikep Desa Karangrowo juga memiliki peran dalam pengambilan 

keputusan dalam suatu musyawarah, baik itu musyawarah yang dilakukan 

oleh pemerintah setempat maupun suatu lembaga yang berkepentingan. 

Peran masyarakat Sedulur Sikep dalam pengambilan keputusan 

baik di tingkat RT, RW dan Desa memiliki peran yang cukup besar. Hal 

tersebut disebabkan masyarakat Sedulur Sikep biasanya memberikan 

keputusan yang sekiranya dapat diterima oleh anggota musyawarah. Dan 
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Pemerintah Desa Karangrowo memberikan tanggapan yang baik atas 

peran yang diberikan oleh masyarakat Sedulur Sikep tersebut selama 

keputusan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Pemerintah Desa Karangrowo dengan masyarakat Sedulur Sikep 

Desa Karangrowo memiliki hubungan yang baik satu sama lain. 

Pemerintah Desa tidak membeda-bedakan antara masyarakat Sedulur 

Sikep dengan masyarakat bukan Sedulur Sikep. Kecuali dalam pembuatan 

KTP dan KK masyarakat Sedulur Sikep mendapat perlakuan yang berbeda 

dari Pemerintah Desa Karangrowo. Masyarakat Sedulur Sikep sekarang 

jauh lebih terbuka, tidak seperti sebelum tahun 1990an. Hal tersebut 

diperjelas oleh Widarto selaku Perangkat Desa Karangrowo mengenai 

apakah ada pembedaan yang khusus dari pemerintah masyarakat Sedulur 

Sikep terkait dengan suatu kebijakan mengatakan: 

“kami dari Pemerintah Desa tidak membeda-bedakan, semua warga 
itu sama. Tapi juga namanya kebijakan ada tersendiri misalnya 
membuat KTP dan KK, biar tidak ada terjadi rasa iri kami terjun 
langsung dengan Dinas Kependudukan mendata masyarakat Sedulur 
Sikep” (wawancara tanggal 07 Maret 2011). 
 

Setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pada umumnya 

mendapat umpan balik dari masyarakat. Masyarakat Sedulur Sikep 

memberikan respon yang pada setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh 

pemerintah selama kebijakan itu tidak merugikan masyarakat dan dapat 

bermanfaat bagi kehidupan masyarakat untuk sekarang dan masa yang 

akan datang. Niti tokoh Sedulur Sikep mengenai respon masyarakat 

Sedulur Sikep terhadap kebijakan yang telah ditetapkan mengatakan: 
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“nek aturan sing digawe pemerintah desa, aku yo manut-manut wae. 
Sak ngertiku yo aturan sing digawe pemerintah apik-apik wae kagem 
masyarakat. Lan masyarakat yo ketoke mboten wonten sing protes 
kalih pemerintah”. 
“kalau aturan yang dibuat oleh pemerintah desa, saya itu ikut saja. 
Setahu saya ya aturan yang dibuat oleh pemerintah baik-baik saja 
buat masyarakat. Dan masyarakat juga kelihatannya tidak ada yang 
protes sama pemerintah” (wawancara tanggal 14 Maret 2011). 
 

Hal yang sama juga disampaikan oleh Gunarto warga Sedulur 

Sikep, mengenai respon masyarakat Sedulur Sikep terhadap kebijakan 

yang telah ditetapkan mengatakan: 

“sak ngertose kulo nggih aturan sing soko deso yo apik-apik wae, 
ora ono sing marakke tukaran kalih masyarakate”. 
“setahu saya aturan yang dari desa ya baik-baik saja, tidak ada yang 
menyebabkan pertengkaran dalam masyarakat” (wawancara tanggal 
26 Maret 2011). 

 

Kebijakan yang telah dibuat hendaknya dapat dilaksanakan dengan 

baik oleh masyarakat. Sehingga ada feedback antara pemerintah dengan 

masyarakat. Masyarakat Sedulur Sikep berusaha untuk melaksanakan 

kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah setempat selagi tidak bersifat 

prinsipil. Misalnya saja dalam pembuatan KTP dan KK.  

Masyarakat Sedulur Sikep tidak menemukan kendala atau 

hambatan dalam melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan jika aturan 

itu memang untuk kepentingan bersama dan tidak merugikan masyarakat 

terutama masyarakat Sedulur Sikep. 
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c. Kehidupan Demokrasi dalam Hal Musywarah Untuk Mufakat 

Musyawarah merupakan sistem, suatu cara yang ditempuh untuk 

memecahkan suatu persoalan yang dihadapi bersama, dengan cara 

mengadakan rapat sebagai forum pertukaran pendapat untuk mencapai 

kesepakatan bersama. Suasana masyarakat yang demokratis dituntut untuk 

menguasai dan menjalankan seni permusyawartan yang jujur dan sehat itu 

guna mencapai permufakatan yang juga jujur dan adil.  

Sikap yang ditunjukkan masyarakat Sedulur Sikep dalam kegiatan 

musyawarah tidak ada yang menimbulkan suatu masalah. Kenyataannya 

masyarakat Sedulur Sikep merasa lebih dihargai dalam mengikuti kegiatan 

musyawarah yang biasanya dilakukan di tingkat desa di Desa Karangrowo. 

Hal tersebut diperjelas oleh Rumadi selaku Kepala Desa Karangrowo, 

mengatakan: 

“masyarakat Sedulur Sikep itu ketika ada rapat selalu menunjukkan 
yang terbaik. Tidak menujukkan sikap yang aneh-aneh mba. 
Meskipun masyarakat Sedulur Sikep itu tidak memiliki pengetahuan 
pendidikan yang tinggi, namun masyarakat Sedulur Sikep merasa 
sama dengan warga masyarakat lainnya” (wawancara tanggal 26 
Maret 2011). 

Dalam kegiatan musyawarah setiap anggota rapat dapat berperan 

aktif agar tidak terdapat kesenjangan dalam memutuskan suatu keputusan 

yang dapat melibatkan semua pihak untuk kepentingan bersama. Wargono 

tokoh masyarakat Sedulur Sikep mengenai peran warga Sikep dalam 

kegiatan musyawarah mengatakan: 

“yo kulo nek wonten rapat mesti nderek mbak, misale kulo wonten 
unek-unek nggih kulo sampekke. Malah biasane pendapate kulo 
dipun setujui, diagem kalih sing nderek rapat”. 
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“ya kalau ada rapat pasti saya ikut mbak, misalnya saya ada 
penadapat ya saya sampaikan. Terkadang biasanya pendapat saya itu 
disetujui, dipakai sama yang ikut rapat” (wawancara tanggal 14 
Maret 2011). 
 

Dalam kegiatan musyawarah semestinya banyak anggota rapat 

yang ingin menyampaikan pendapatnya. Dan biasanya terjadi saling beda 

pendapat, namun hal tersebut sudah menjadi hal yang wajar jika ada 

musyawarah. Masyarakat Sedulur Sikep pun tidak mempermasalahkan jika 

terjadi beda pendapat. Adanya rasa saling menghargai sesama anggota 

rapat antara masyarakat Sedulur Sikep dengan masyarakat non-Sedulur 

Sikep ketika terjadi beda pendapat. Diperjelas oleh Noor Hadi selaku Kaur 

Pemerintahan Desa Karangrowo mengenai sikap saling menghargai ketika 

adanya saling beda pendapat dalam kegiatan musyawarah mengatakan: 

“ya misal dalam rapat terjadi beda pendapat itu wajar mba, tapi 
masyarakat Sedulur Sikep itu selalu menghargai perbedaan tersebut. 
Tidak pernah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan misal ada yang 
beda pendapat. Justru pendapat warga Sikep terkadang sering 
digunakan dalam musyawarah. Soalnya warga Sikep itu ketika 
diberikan tanggung jawab selalu melaksanakannya dengan baik dan 
penuh rasa tanggung jawab mba. Malah warga Sikep itu tidak pernah 
yang namanya korupsi mbak, mau itu korupsi waktu apa uang” 
(wawancara tanggal 14 Maret 2011). 
 

Masyarakat Sedulur Sikep mempunyai kesamaan persepsi dalam 

memecahkan suatu permasalahan. Misalnya saja ketika akan memutuskan 

suatu keputusan terdapat beberapa pendapat yang berbeda, namun dalam 

musyawarah tersebut warga Sedulur Sikep dan warga non Sedulur Sikep 

berusaha untuk memutuskan agar keputusan tersebut itu bisa saling 

menguntungkan satu sama lain. 
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Dalam suatu musyawarah, proses menuju mufakat biasanya 

bergantung pada anggota musyawarah itu sendiri. Jika belum menemukan 

kesepakatan menuju mufakat biasanya menggunakan cara voting atau 

pengambilan suara terbanyak. Gunarto warga Sedulur Sikep mengenai 

proses menuju mufakat, mengatakan: 

“yo biasane niku nek wonten benten pendapat saking sing nderek 
rapat, tapi dereng wonten keputusan sing dikarepi. Biasane niku 
nyuwun persetujuan saking anggota rapat ajeng pripun mbak. Lha 
terus biasane nek rapat nggih ngagem mundut pendapate sinten sing 
katah disetujuni sing melu rapat”. 
“ya biasanya itu kalau ada beda pendapat dari anggota rapat, tapi 
belum ada keputusan yang diinginkan. Biasanya itu minta 
persetujuan dari anggota rapat mau gimana, gitu mbak. Ya biasanya 
kalau rapat ya mengambil pendapatnya siapa yang banyak disetujui 
dari anggota rapat” (wawancara tanggal 26 Maret 2011). 
 

Dalam kegiatan rapat atau musyawarah yang dilakukan oleh 

masyarakat Desa Karangrowo maupun Pemerintah Desa Karangrowo tidak 

terdapat suatu hambatan yang sekiranya dapat mengganggu jalannya suatu 

musyawarah. Saling membantu dan saling menghargai satu sama lain 

terjadi seperti apa yang diharapkan oleh seluruh anggota musyawarah. 
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B. Pembahasan 

1. Partisipasi Politik Setengah Hati Sedulur Sikep Desa Karangrowo 
 

Partisipasi politik adalah keterlibatan aktif individu maupun 

kelompok dalam proses pemerintahan yang berdampak pada kehidupan 

mereka. Hal ini meliputi keterlibatan dalam pembuatan keputusan maupun 

aksi oposisi. Dalam hal ini partisipasi politik merupakan proses aktif: 

seseorang mungkin menjadi anggota sebuah partai atau kelompok 

penekan, namun tidak memainkan peran aktif dalam kegiatan organisasi. 

Partisipasi politik merupakan tidak hanya kegiatan yang oleh 

pelakunya sendiri dimaksudkan untuk mempengaruhi pengambilan 

keputusan pemerintah, akan tetapi juga kegiatan oleh orang lain di luar si 

pelaku dimaksudkan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan 

pemerintah (Huntington, 1994:9). 

Milbrath dan Goel membedakan partsipasi politik menjadi empat 

kategori, yaitu: 

1. Apatis, artinya orang tidak mau terlibat dalam politik dan menarik diri 

dari proses politik. 

2. Spektator, artinya bahwa orang setidak-tidaknya ikut memilih dalam 

pemilihan umum. 

3. Gladiator, orang yang secara aktif terlibat dalam proses politik. 

4. Pengritik, orang menyoroti serta mengoreksi tindakan pemerintah.  

Berdasarkan hasil penelitian partisipasi politik masyarakat 

Sedulur Sikep termasuk dalam kategori partisipasi politik yang spektator. 
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Artinya, masyarakat Sedulur Sikep itu pada kenyataannya memang tidak 

mau terlibat dalam dunia politik dan menarik diri dari kegiatan politik 

seperti berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan kampanye, menjadi 

politikus dan sebagai anggota kepengurusan suatu partai politik. Meskipun 

masyarakat Sedulur Sikep itu tidak mau terlibat dalam kegiatan poltik, 

namun setidaknya masyarakat Sedulur Sikep ikut memilih untuk 

menggunakan hak pilihnya dalam kegiatan pemilihan umum dan mereka 

memilih tanpa adanya paksaan dari pihak manapun sesuai dengan hati 

nurani masyarakat Sedulur Sikep itu sendiri. Masyarakat Sedulur Sikep 

berusaha untuk menjadi warga negara yang taat pada peraturan selama 

peraturan tersebut tidak menyinggung secara spiritual seperti kepercayaan 

mereka.  

Hal tersebut dilatar belakangi oleh tingkat pendidikan masyarakat 

Sedulur Sikep. Mereka tidak mempunyai pendidikan yang cukup untuk 

berpartisipasi secara aktif dalam partai politik. Dan mereka pun tidak 

tertarik untuk terlibat secara langsung dalam kegiatan politik. Mereka 

hanya meneruskan ajaran masyarakat Sedulur Sikep yang terdahulu secara 

turun temurun, diantaranya drengki (jangan sampai tidak jujur), srei (tidak 

mencampuri urusan orang lain), panasten (mensyukuri perbedaan yang 

ada), dahwen (jangan merasa paling benar), dan kemeren (jangan bersifat 

iri).  
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Gabriel Almond (dalam Faulks, 2010: 169) merumuskan budaya 

poltik sebagai pola-pola khusus orientasi tindakan politik, yang 

menurutnya mendasari semua sistem pemerintahan. Budaya politik 

merupakan orientasi politik dan sikap-sikap yang dipegang individu-

individu dalam berhubungan dengan sistem (Almond dan Sidney Verba, 

1984:14). Budaya politik diklasifikasikan menjadi: (1) Budaya politik 

parokial, (2) Budaya politik kaula, dan (3) Budaya politik partisipan. 

Berdasarkan hasil penelitian, masyarakat Sedulur Sikep Desa 

Karangrowo termasuk dalam Budaya Politik Parokial. Hal ini disebabkan 

pada masyarakat Sedulur Sikep benar-benar masih bersifat tradisional. 

Dimana masyarakat Sedulur Sikep tidak tertarik untuk menjadi aktor 

politik sekaligus menjalankan berbagai peran dalam bidang politik. 

Masyarakat Sedulur Sikep mencerminkan budaya politik di Indonesia, 

karena terdapat dalam beberapa variabel yang dapat dianggap sebagai ciri 

budaya politik Indonesia, yaitu:  

a. Masih kuatnya ikatan primordial, yang dapat dikenali dari kuatnya 

sentiment kedaerahan, kesukuan, keagamaan dan sebagainya. 

b. Masih kuatnya patrenalisme dan patrimonial, yang nampak dari sikap 

bapakisme dan asal bapak senang. 

c. Adanya dilema introduksi modernisasi dengan nilai-nilai tradisional, 

dimana modernisasi sebagai westernisasi. 
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Pendidikan politik merupakan upaya pendidikan yang disengaja 

dan sistematis untuk membentuk individu agar mampu menjadi partisipan 

yang bertanggung jawab secara etis atau moril dalam mencapai tujuan-

tujuan politik (Kartono, 1989:14). 

Secara umum pendidikan politik bertujuan untuk membentuk dan 

menumbuhkan kepribadian politik dan kesadaran politik, sebagaimana 

juga bertujuan untuk membentuk kemampuan dalam partisipasi politik 

pada individu, agar individu menjadi partisipan politik dalam bentuk yang 

positif. Melalui pendidikan politik orang berusaha melakukan 

pembentukan pribadi yang demokratis, disamping usaha demokratisasi 

dari struktur kemasyarakatannya. Melalui pendidikan politik diharapkan 

pula adanya perubahan sikap yaitu dari apatisme dan kepasifan, beralih 

menjadi sikap aktif, penuh inisiatif, maju dan demokratis. 

Berdasarkan hasil penelitian, pemerintah Desa Karangrowo 

berusaha memberikan pendidikan politik kepada masyarakat, terutama 

masyarakat Sedulur Sikep. Pemerintah Desa Karangrowo mengarahkan 

dan memberikan pengetahuan tentang kegiatan politik dan 

perkembangannya yang dilakukan secara bertahap. Pemerintah Desa 

Karangrowo berharap setelah diberikannya pendidikan politik, masyarakat 

Sedulur Sikep akan menjadi tahu apa itu politik dan menjadi masyarakat 

yang sadar politik meskipun tidak diimbangi dengan bekal pendidikan 

yang cukup yaitu melalui pendidikan formal maupun informal.  
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Pendidikan yang diajarkan dalam masyarakat Sedulur Sikep 

kepada keturunannya yaitu meliputi larangan-larangan orang Sedulur 

Sikep, diantaranya ora keno ngumbar tumindak yang artinya dilarang 

bersifat sombong pada perbuatannya, karena sikap sombong tersebut dapat 

mengakibatkan hal yang tidak baik dalam kehidupan sehari-hari mereka. 

Selanjutnya yaitu  ora keno ngumbar suara yang artinya dilarang berbicara 

yang tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataan, karena berucap yang 

tidak benar akan menimbulkan suatu fitnah yang tidak sesuai dengan 

kenyataan yang ada, dan hal tersebut akan membawa dampak yang negatif 

bagi pribadi dan orang lain. Serta yang ketiga yaitu ora keno ngumbar 

tatanan atau tata cara Sedulur Sikep yang artinya dilarang sombong 

dengan adat atau tata cara Sedulur Sikep, karena harus saling menghargai 

dan menghormati adat dan budaya lainnya. Hal tersebut merupakan 

pendidikan yang diajarkan dalam Sedulur Sikep Dukuh Kaliyoso dalam 

mempertahankan adat dan ajaran turun-temurun dari Sedulur Sikep 

terdahulu sampai sekarang. 

 

2. Pola Tanggung Jawab dalam Pengambilan Kebijakan Sedulur Sikep 
Desa Karangrowo 

 
Kebijakan (policy) adalah suatu kumpulan keputusan yang 

diambil oleh seorang pelaku atau kelompok politik, dalam usaha memilih 

tujuan dan cara untuk mencapai tujuan itu. Pada prinsipnya, pihak yang 
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membuat kebijakan–kebijakan itu mempunyai kekuasaan untuk 

melaksanakannya. Jadi ada pihak yang menguasai dan ada pihak yang 

dikuasai. 

Setiap masyarakat mempunyai beberapa tujuan bersama. Cita–cita 

bersama ini ingin dicapai melalui usaha bersama, dan untuk itu perlu 

ditentukan rencana–rencana yang mengikat, yang dituang dalam kebijakan 

(policies) oleh pihak yang berwenang, dalam hal ini Pemerintah. 

Masyarakat Sedulur Sikep berperan dalam pengambilan 

keputusan kebijakan misalnya saja peraturan atau kebijakan yang akan 

dibuat oleh Pemerintah Desa Karangrowo. Semua warga masyarakat 

mempunyai hak yang sama tidak ada yang dibeda-bedakan. 

Hubungan baik masyarakat Sedulur Sikep tidak hanya terjalin 

dengan Pemerintah Desa saja. Tetapi dengan masyarakat bukan Sedulur 

Sikep pun terlaksana hubungan yang baik, yaitu sikap saling menghargai 

dan menghormati antara satu sama lain dalam kehidupan bermasyarakat. 

Hubungan baik yang terjalin antara masyarakat Sedulur Sikep dan 

masyarakat bukan Sedulur Sikep di Desa Karangrowo terbukti dengan 

pelaksanaan berbagai hal, diantaranya pelaksanaan dalam pembangunan 

desa dan jalan yang digunakan dan bermanfaat bagi banyak orang, 

solidaritas sesama warga masyarakat, dengan tetangga saling menghormati 

dan tolong menolong satu sama lain. Masyarakat Sedulur Sikep 

mempunyai rasa toleransi yang tinggi terhadap sesama. Tidak ada 

perselisihan antara masyarakat Sedulur Sikep dan masyarakat bukan 
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Sedulur Sikep dalam kehidupan sehari-harinya.  

Kepercayaan masyarakat Sedulur Sikep terhadap Pemerintah 

Desa Karangrowo membawa dampak positif bagi perkembangan 

masyarakat Sedulur Sikep itu sendiri, diantaranya masyarakat Sedulur 

Sikep telah bekerja sama dengan Pemerintah Desa dalam pembuatan kartu 

tanda penduduk (KTP) dan kartu keluarga (KK) yang berguna bagi 

masyarakat Sedulur Sikep sendiri dan Pemerintah. Dengan kartu tanda 

penduduk (KTP) dan kartu keluarga (KK) masyarakat memiliki status 

yang diakui oleh Negara sebagai warga Negara Indonesia dan Pemerintah 

pun memiliki mengenai data penduduk yang jelas dalam mempertahankan 

kesatuan dalam Negara yang beranekaragam ras, etnik dan budaya. 

Tidak ada perlakuan khusus yang dilakukan oleh Pemerintah Desa 

terhadap masyarakat Sedulur Sikep di Desa Karangrowo. Mereka 

diperlakukan sama dengan masyarakat lainnya di Desa Karangrowo. 

Kebijakan dan perhatian pemerintah terhadap masyarakatnya, membuat 

masyarakat Sedulur Sikep dan masyarakat bukan Sedulur Sikep  percaya 

terhadap kewibawaan pemerintahnya. 

Warga masyarakat Sedulur Sikep Desa Karangrowo selalu 

merespon dengan baik setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. 

Dan warga masyarakat Sedulur Sikep juga dapat melaksanakan kebijakan-

kebijakan yang ditetapkan pemerintah. Misalnya saja dalam pembuatan 

KTP dan KK yang dapat terlaksana dengan baik pada tahun 2010 yang 

bekerja sama antara Pemerintah Desa Karangrowo dengan Dinas 
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Kependudukan Kabupaten Kudus. Dalam melaksanakan kebijakan-

kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah setempat, masyarakat Sedulur 

Sikep tidak merasa ada kendala yang dapat membebani mereka. 

Masyarakat Sedulur Sikep menyambut dengan baik jika pemerintah Desa 

memberikan pembinaan-pembinaan yang sekiranya dapat bermanfaat bagi 

masyarakat Sedulur Sikep. 

 

3. Keterbukaan dan Peranan dalam Musyawarah Sedulur Sikep Desa 
Karangrowo 

 
Musyawarah merupakan sistem, suatu cara yang ditempuh untuk 

memecahkan suatu persoalan yang dihadapi bersama, dengan cara 

mengadakan rapat sebagai forum pertukaran pendapat untuk mencapai 

kesepakatan bersama. Suasana masyarakat yang demokratis dituntut untuk 

menguasai dan menjalankan seni permusyawartan yang jujur dan sehat itu 

guna mencapai permufakatan yang juga jujur dan adil.  

Sikap yang ditunjukkan masyarakat Sedulur Sikep dalam kegiatan 

musyawarah tidak ada yang menimbulkan suatu masalah. Justru 

masyarakat Sedulur Sikep merasa lebih dihargai dalam mengikuti kegiatan 

musyawarah yang biasanya dilakukan di tingkat RT, RW, maupun tingkat 

desa di Desa Karangrowo. Ketika masyarakat Sedulur Sikep mempunyai 

aspirasi, maka mereka pun langsung menyampaikan apa yang ingin 

disampaikan kepada anggota musyawarah. Kepala Desa Karangrowo 

mengakui bahwa pendapat yang disampaikan oleh tokoh masyarakat 
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Sedulur Sikep itu sering digunakan. Dan panitia yang ditunjuk pun 

langsung dari masyarakat Sedulur Sikep. Masyarakat percaya bahwa 

warga masyarakat Sedulur Sikep mempunyai rasa tanggung jawab yang 

tinggi ketika mereka harus menjalankan suatu pekerjaan. 

Dalam kegiatan musyawarah setiap anggota rapat dapat berperan 

aktif agar tidak terdapat kesenjangan dalam memutuskan suatu keputusan 

yang dapat melibatkan semua pihak untuk kepentingan bersama. Misalnya 

saja dalam mengeluarkan pendapat, masyarakat Sedulur Sikep juga ikut 

aktif. 

Dalam kegiatan musyawarah semestinya banyak anggota rapat 

yang ingin menyampaikan pendapatnya. Dan biasanya terjadi saling beda 

pendapat, namun hal tersebut sudah menjadi hal yang wajar jika ada 

musyawarah. Masyarakat Sedulur Sikep pun tidak mempermasalahkan jika 

terjadi beda pendapat. Adanya rasa saling menghargai dan saling 

menghormati sesama anggota rapat antara masyarakat Sedulur Sikep 

dengan masyarakat bukan Sedulur Sikep ketika terjadi beda pendapat. 

Masyarakat Sedulur Sikep mempunyai kesamaan persepsi dalam 

memecahkan suatu permasalahan. Misalnya saja ketika akan memutuskan 

suatu keputusan terdapat beberapa pendapat yang berbeda, namun dalam 

musyawarah tersebut warga Sedulur Sikep dan warga bukan Sedulur Sikep 

berusaha untuk memutuskan agar keputusan tersebut itu bisa saling 

menguntungkan satu sama lain. 
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Dalam suatu musyawarah, proses menuju mufakat biasanya 

bergantung pada anggota musyawarah itu sendiri. Jika belum menemukan 

kesepakatan menuju mufakat biasanya menggunakan cara voting atau 

pengambilan suara terbanyak.  

Dalam kegiatan rapat atau musyawarah yang dilakukan oleh 

masyarakat Desa Karangrowo maupun Pemerintah Desa Karangrowo tidak 

terdapat suatu hambatan yang sekiranya dapat mengganggu jalannya suatu 

musyawarah. Dalam musyawarah adanya rasa saling membantu dan saling 

menghargai satu sama lain terjadi seperti apa yang diharapkan oleh seluruh 

anggota musyawarah. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Berdasarkan penelitian mengenai Partisipasi Politik Masyarakat 

Sedulur Sikep Desa Karangrowo Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus, 

dapat disimpulkan bahwa: 

1. Pelaksanaan Pemilu (partisipasi dalam kegiatan pemilu) di Desa 

Karangrowo Kabupaten Kudus. 

Partisipasi politik masyarakat Sedulur Sikep Desa Karangrowo termasuk 

dalam partisipasi politik yang spektator. Artinya, masyarakat tidak mau 

terlibat dalam politik dan menarik dari proses politik. Meskipun demikian, 

masyarakat Sedulur Sikep setidaknya ikut memilih dalam pemilihan 

umum. Budaya politik masyarakat Sedulur Sikep termasuk dalam budaya 

politik parokial, yakni masyarakat yang masih tradisional, orientasi politik 

yang sempit dari warga masyarakat dan tidak terdapat peran-peran politik 

yang khusus dalam masyarakat. Dan Pemerintah Desa Karangrowo 

memberikan pendidikan politik terhadap warga masyarakat Sedulur Sikep 

secara bertahap setiap akan diadakannya pemilihan umum.  

2. Pengambilan keputusan kebijakan di Desa Karangrowo.  

Masyarakat selalu berperan aktif dalam pengambilan keputusan. 

Hubungan antara pemerintah dengan masyarakat Sedulur Sikep terjaga 

dengan harmonis. Pemerintah Desa Karangrowo tidak membeda-bedakan 

antara masyarakat Sedulur Sikep dan bukan Sedulur Sikep. Mereka 

� 		�



���

�

diperlakukan sama dengan masyarakat lainnya di Desa Karangrowo. 

Kebijakan dan perhatian pemerintah terhadap masyarakatnya sehingga 

masyarakat merasa percaya terhadap kinerja pemerintah. Masyarakat 

Sedulur Sikep berupaya untuk melaksanakan kebijakan yang telah 

ditetapkan oleh pemerintah.  

3. Musyawarah untuk mufakat di Desa Karangrowo.  

Masyarakat Sedulur Sikep berusaha menunjukkan sikap yang demokratis 

dalam mengikuti rapat. Terjadinya beda pendapat dalam musyawarah, 

masyarakat Sedulur Sikep menganggap itu adalah hal yang wajar yang 

pada umumnya terjadi ketika musyawarah. Namun demikian, masyarakat 

Sedulur Sikep selalu menghargai dan menghormati adanya beda pendapat 

dan mampu untuk menyamakan perpsepi untuk memutuskan suatu 

kebijakan.  

B. Saran  

1. Kepada Tokoh dan Masyarakat Sedulur Sikep Desa Karangrowo. Harus 

dapat mempertahankan dan melestarikan ajaran yang telah diberikan oleh 

yang terdahulu dengan baik sehingga generasi penerus masyarakat Sedulur 

Sikep bangga akan perjuangan tokoh-tokoh masyarakat Sedulur Sikep. 

Masyarakat Sedulur Sikep harus bisa berpartisipasi secara aktif dalam 

kegiatan pemilu meskipun tidak mempunyai pendidikan yang cukup. Serta 

menjadi warga masyarakat yang taat dan patuh terhadap peraturan-

peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah setempat. 

� 	
�
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2. Kepada Pemerintah. Menjaga hubungan yang baik antara pemerintah dan 

masyarakatnya. Selalu memberikan pelayanan yang terbaik bagi semua 

warga masyarakat, baik itu masyarakat Sedulur Sikep dan bukan Sedulur 

Sikep. Pemerintah harus bersikap adil terhadap masyarakatnya, tanpa 

membeda-bedakan ras, suku, adat-istiadat, agama ataupun keyakinannya. 
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PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN 

“KEHIDUPAN DEMOKRASI SEDULUR SIKEP DESA 

KARARNGROWO KABUPATEN KUDUS” 

Tabel Pedoman Wawancara 

No. Fokus  Indikator  Item Pertanyaan 

1. Pelaksanaan Pemilu 

(partisipasi dalam 

kegiatan pemilu) 

• Mengidentifikasi bentuk 

partisipasi masyarakat 

Sedulur Sikep dalam partai 

politik. 

• Mengidentifikasi bentuk 

partisipasi masyarakat 

Sedulur Sikep dalam 

kegiatan kampanye. 

• Menampilkan sikap 

ketertarikan masyarakat 

Sedulur Sikep untuk 

menduduki jabatan tertentu 

dalam kegiatan politik. 

• Menganalisis penggunaan 

hak pilih masyarakat 

Sedulur Sikep. 

• Mengidentifikasi tingkat 

pendidikan politik 

masyarakat Sedulur Sikep. 

1. Apa arti partai politik bagi 

masyarakat Sedulur Sikep?  

2. Bagaimana bentuk partisipasi 

masyarakat dalam partai 

politik? 

3. Bagaimana bentuk partisipasi 

masyarakat Sedulur Sikep 

dalam kegiatan kampanye? 

4. Bagaimana peran masyarakat 

Sedulur Sikep dalam kegiatan 

kampanye partai politik? 

5. Apa masyarakat Sedulur Sikep 

tertarik untuk menduduki 

jabatan tertentu dalam partai 

politik? 

6. Posisi yang seperti apa yang 

diminati masyarakat Sedulur 

Sikep jika menjadi anggota 

partai politik tertentu? 

7. Apakah masyarakat Sedulur 

Sikep menggunakan hak 

pilihnya dalam pemilu? 

8. Apa yang mendorong 
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masyarakat Sedulur Sikep 

untuk menggunakan hak 

pilihnya? 

9. Apakah masyarakat Sedulur 

Sikep mendapatkan 

pendidikan politik dari 

pemerintah setempat? 

10. Apa arti penting pendidikan 

politik bagi masyarakat 

Sedulur Sikep? 

    

2. Pengambilan 

Keputusan 

Kebijakan 

• Menerapkan peran 

masyarakat Sedulur Sikep 

dalam pengambilan 

keputusan. 

• Menganalisis hubungan 

antara pemerintah setempat 

dengan masyarakat Sedulur 

Sikep dengan adanya 

kebijakan tersebut. 

• Menampilkan sikap respon 

masyarakat Sedulur Sikep 

terhadap keputusan 

kebijakan yang telah 

ditetapkan. 

• Menjelaskan pelaksanaan 

kebijakan oleh masyarakat 

Sedulur Sikep. 

11. Bagaimana antusiasme 

masyarakat Sedulur 

Sikep dalam kegiatan 

musyawarah? 

12. Bagaimana peran 

masyarakat Sedulur 

Sikep dalam 

pengambilan 

keputusan? 

13. Bagaimana hubungan 

antara pemerintah 

dengan masyarakat 

Sedulur Sikep dengan 

adanya kebijakan 

tersebut? 

14. Apakah ada 

pembedaan yang 

khusus dari pemerintah 

setempat terhadap 
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masyarakat Sedulur 

Sikep terkait dengan 

suatu kebijakan? 

15. Bagaimana respon 

masyarakat Sedulur 

Sikep terhadap 

keputusan kebijakan 

yang telah ditetapkan? 

16. Apakah masyarakat 

Sedulur Sikep dapat 

melaksanakan 

kebijakan tersebut? 

17. Apa kendala 

masyarakat Sedulur 

Sikep dalam 

melaksanakan 

kebijakan tersebut? 

18. Bagaimana masyarakat 

Sedulur Sikep 

menanggulangi 

kendala tersebut? 

    

3. Musyawarah untuk 

Mufakat 

• Menampilkan sikap 

masyarakat Sedulur Sikep 

dalam kegiatan 

musyawarah. 

• Menampilkan kesamaan 

persepsi dalam 

memecahkan suatu 

masalah. 

19. Bagaimana sikap yang 

ditunjukkan 

masyarakat Sedulur 

Sikep dalam kegiatan 

musyawarah? 

20. Bagaimanakah peran 

masyarakat Sedulur 

Sikep dalam kegiatan 
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• Menjelaskan proses menuju 

mufakat melalui beberapa 

kesepakatan. 

musyawarah? 

21. Apakah masyarakat 

menghargai ketika ada 

saling beda pendapat 

dalam kegiatan 

musyawarah? 

22. Apakah mempunyai 

kesamaan persepsi 

dalam memecahkan 

suatu masalah? 

23. Apa masyarakat 

Sedulur Sikep 

mengetahui proses 

menuju mufakat? 

24. Apakah terdapat 

kendala dalam proses 

menuju mufakat? 

25. Apa usaha yang 

dilakukan untuk 

mengatasi kendala 

tersebut? 
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DAFTAR PERTANYAAN 

“KEHIDUPAN DEMOKRASI SEDULUR SIKEP DESA 

KARARNGROWO KABUPATEN KUDUS” 

 

A. IDENTITAS RESPONDEN 

Nama  : 

Jenis Kelamin : 

Umur  : 

Status  : 

Pendidikan : 

Pekerjaan : 

B. PERTANYAAN 

a. Pelaksanaan Pemilu (partisipasi dalam kegiatan pemilu) 

1. Apa arti partai politik bagi masyarakat Sedulur Sikep?  

2. Bagaimana bentuk partisipasi masyarakat dalam partai politik? 

3. Bagaimana bentuk partisipasi masyarakat Sedulur Sikep dalam 

kegiatan kampanye? 

4. Bagaimana peran masyarakat Sedulur Sikep dalam kegiatan 

kampanye partai politik? 

5. Apa masyarakat Sedulur Sikep tertarik untuk menduduki jabatan 

tertentu dalam partai politik? 

6. Posisi yang seperti apa yang diminati masyarakat Sedulur Sikep jika 

menjadi anggota partai politik tertentu? 
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7. Apakah masyarakat Sedulur Sikep menggunakan hak pilihnya dalam 

pemilu? 

8. Apa yang mendorong masyarakat Sedulur Sikep untuk menggunakan 

hak pilihnya? 

9. Apakah masyarakat Sedulur Sikep mendapatkan pendidikan politik 

dari pemerintah setempat? 

10. Apa arti penting pendidikan politik bagi masyarakat Sedulur Sikep? 

b. Pengambilan Keputusan Kebijakan 

11. Bagaimana antusiasme masyarakat Sedulur Sikep dalam kegiatan 

musyawarah? 

12. Bagaimana peran masyarakat Sedulur Sikep dalam pengambilan 

keputusan? 

13. Bagaimana hubungan antara pemerintah dengan masyarakat Sedulur 

Sikep dengan adanya kebijakan tersebut? 

14. Apakah ada pembedaan yang khusus dari pemerintah setempat 

terhadap masyarakat Sedulur Sikep terkait dengan suatu kebijakan? 

15. Bagaimana respon masyarakat Sedulur Sikep terhadap keputusan 

kebijakan yang telah ditetapkan? 

16. Apakah masyarakat Sedulur Sikep dapat melaksanakan kebijakan 

tersebut? 

17. Apa kendala masyarakat Sedulur Sikep dalam melaksanakan 

kebijakan tersebut? 
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18. Bagaimana masyarakat Sedulur Sikep menanggulangi kendala 

tersebut? 

c. Musyawarah untuk Mufakat 

19. Bagaimana sikap yang ditunjukkan masyarakat Sedulur 

Sikep dalam kegiatan musyawarah? 

20. Bagaimanakah peran masyarakat Sedulur Sikep dalam 

kegiatan musyawarah? 

21. Apakah masyarakat menghargai ketika ada saling beda 

pendapat dalam kegiatan musyawarah? 

22. Apakah mempunyai kesamaan persepsi dalam memecahkan 

suatu masalah? 

23. Apa masyarakat Sedulur Sikep mengetahui proses menuju 

mufakat? 

24. Apakah terdapat kendala dalam proses menuju mufakat? 

25. Apa usaha yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut? 
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PEDOMAN OBSERVASI 

“KEHIDUPAN DEMOKRASI SEDULUR SIKEP DESA 

KARANGROWO KABUPATEN KUDUS” 

 

IDENTITAS INFORMAN 

1. Nama  : 

2. Jenis Kelamin : 

3. Agama  : 

4. Umur  : 

5. Alamat  : 

6. Pekerjaan : 

 

1. Gambaran umum Desa Karangrowo Kabupaten Kudus 

a. Kondisi fisik dan geografis 

b. Tingkat pendidikan penduduk  

c. Agama 

d. Penduduk 

e. Mata pencaharian penduduk 

2. Kehidupan demokrasi dalam bidang politik dalam hal: 

a. Pelaksanaan pemilu (partisipasi dalam kegiatan pemilu) 

1) Antusiasme dalam mengikuti pemilu 

2) Respon mengenai kegiatan pemilu 

3) Pengetahuan tentang pendidikan politik secara umum 
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b. Pengambilan keputusan kebijakan 

1) Respon masyarakat terhadap kebijakan 

2) Pelaksanaan kebijakan itu sendiri 

3) Keikutsertaan dalam pengambilan keputusan 

c. Musyawarah untuk mufakat 

1) Musyawarah dengan keluarga  

2) Musyawrah dengan masyarakat sekitar 

3) Sikap dalam mengikuti musyawarah 
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Sumber Data Penelitian dalam Kehidupan Demokrasi Sedulur 

Sikep Desa Karangrowo Kabupaten Kudus 

�

A. Responden 

1. Nama  : Bapak Rumadi, S.Pd 

Pekerjaan : Kepala Desa Karangrowo 

Alamat  : Desa Karangrowo 

2. Nama  : Bapak Noor Hadi  

Pekerjaan : Kaur Pemerintahan Desa Karangrowo 

Alamat  : Dukuh Kaliyoso Desa Karangrowo 

3. Nama  : Bapak Widarto 

Pekerjaan : Perangkat Desa Karangrowo 

Alamat  : Desa Karangrowo 

B. Informan 

1. Nama  : Mbah Wargono 

Pekerjaan : Petani 

Alamat : Dukuh Kaliyoso Desa Karangrowo 

2. Nama  : Mbah Niti  

Pekerjaan : Petani 

Alamat : Dukuh Kaliyoso Desa Karangrowo 

3. Nama  : Gunarto 

Pekerjaan : Petani 

Alamat : Dukuh Kaliyoso Desa Karangrowo 
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Nama : Mbah Wargono 

Alamat : Dukuh Kaliyoso Desa Karangrowo 

Pekerjaan : Petani 

1. Arti partai politik bagi masyarakat Sedulur Sikep? 

“nek kulo niki mboten nate ngertos partai politik, wong kulo niki mboten 
sekolah. Sekolahe kulo mbien niku nggih kalih bapak ibu’e kulo, sing 
diajarno nggih dieling-eling neng jero ati lan pikiran”. 
“saya itu tidak begitu tahu tentang partai politik, sebab saya itu tidak 

sekolah. Sekolah saya dulu sama bapak ibu saya, yang diajarkan mereka saya 

ingat-ingat dalam hati dan pikiran saya” 

2. Bagaimana bentuk partisipasi masyarakat Sedulur Sikep dalam 

kegiatan kampanye? 

“kulo mboten nate melu kegiatan sing ngono kui, wong kulo niki lewih 
seneng dados petani teng sabin”. 
“saya tidak pernah ikut yang seperti itu, sebab saya lebih senang jadi petani 

di sawah”. 

3. Bagaimana antusiasme masyarakat Sedulur Sikep dalam kegiatan 

musyawarah? 

“nek kulo niki mbak, misal kulo dijak rapat kudune kulo diaturi piambak. 
Kulo mboten purun diparingi surat, masalahe niku menawi diparingi surat  
mboten wonten ingkang dijak rembugan”. 
“kalau saya ya mbak, misal diajak rapat seharusnya saya diberi tahu 

langsung. Saya tidak mau diberi surat, masalahnya itu seumpama diberi surat 

tidak ada yang diajak musyawarah”. 

4. Bagaimanakah peran masyarakat Sedulur Sikep dalam kegiatan 

musyawarah? 

“yo kulo nek wonten rapat mesti nderek mbak, misale kulo wonten unek-
unek nggih kulo sampekke. Malah biasane pendapate kulo dipun setujui, 
diagem kalih sing nderek rapat”. 
“ya kalau ada rapat pasti saya ikut mbak, misalnya saya ada penadapat ya 

saya sampaikan. Terkadang biasanya pendapat saya itu disetujui, dipakai 

sama yang ikut rapat” 
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Nama : Widarto 

Alamat : Dukuh Ngelo Desa Karangrowo 

Pekerjaan : Perangkat Desa Karangowo 

1. Bagaimana bentuk partisipasi masyarakat Sedulur Sikep 

dalam kegiatan kampanye? 

Kalau ada yang berpengetahuan juga ada yang ikut, seperti mbah wargono 

berkampanye kepada warganya. Warga tidak bisa membedakn partainya, 

hanya bisa membedakan orangnya. Tidak mau mencampuri urusan orang lain 

dan urusanya itu tidak mau ada yang ikut campur. 

2. Bagaimana peran masyarakat Sedulur Sikep dalam kegiatan 

kampaye dalam partai politik? 

Tidak ada peran yg begitu kliatan dalam masyarakat Sedulur Sikep. 

3. Apa masyarakat Sedulur Sikep tertarik untuk menduduki 

jabatan tertentu dalam partai politik? 

Masalah ketertarikan dan tidaknya itu tergantung dari seseorang itu, kalau  

kegiatan seperti itu kan juga harus mempunyai pendidikan, sedangkan 

masyarakat Sedulur Sikep tidak pernah bersekolah, tapi masalah politik 

merek tau tapi ya belajar sama yang bisa. 

4. Posisi yang seperti apa yang diminati masyarakat Sedulur 

Sikep jika menjadi anggota partai politik tertentu? 

Mengenai posisi jabatan dalam partai politik sepertinya masyarakat Sedulur 

sikep tidak tertarik. Soalnya orang sikep kegiatan sehari-harinya monoton 

sebagai petani, disebabkan kalau orang sikep bekerja selain bertani maka 

dianggap warga sikep yang tidak murni. 

5. Apakah masyarakat Sedulur Sikep menggunakan hak pilihnya 

dalam pemilu? 

Masyarakat sedulur sikep sekarang sudah mulai menggunakan hak pilihnya, 

tidak seperti dulu. Sekarang sudah mengikuti kegiatan pemerintahn, seperti 
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menjadi Rt Rw pada umumnya sekarang juga mau tidak seperti tahun-tahun  

sebelumnya. 

6. Apa masyarakat Sedulur Sikep mendapatkan pendidikan 

politik dari pemerintah setempat? 

Kita sebagai pemerintah desa, kita hanya mengarahkan untuk mengikuti 

peraturan tersebut.  

7. Apakah ada pembedaan yg khusus dari pemerintah terhadap 

masyarakat Sedulur Sikep terkait dengan suatu kebijakan? 

tidak membedakan semua warga itu sama, tapi juga namanya kebijakan ada 

tersendiri misal membuat KTP dan KK, biar tidak ada terjadi rasa iri. Tapi  

tidak ada kebijakan ya biasa saja. Kita memberi umpan terus agar masyarakat 

mau mengikuti kebijakan tersebut. 

8. Bagaimana respon masyarakat Sedulur Sikep terhadap 

keputusan kebijakan yg telah ditetapkan? 

Mengikuti yang sudah berbaur dengan orang pada umumnya, mereka pernah 

menjabat menjadi BPD, tapi sampai sekarang juga berpegang teguh pada 

aturan sikep. Tidak terdapt kendala dalam menjalankan kebijakan yang sudah 

ada. 
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Nama : Gunarto 

Alamat : Dukuh Kaliyoso Desa Karangrowo 

Pekerjaan : Petani 

1. Apa arti partai politik bagi masyarakat Sedulur Sikep? 

“partai politik niku nggih organisasi sing biasane nduwe tujuan podho sak 
barengane. Sing biasane wong-wong sing podho sekolah sing pengen melu 
partai politik, nek kulo nggih mboten wonten pengen melu sing kados niku”. 
“partai politik itu ya organisasi yang biasanya mempunyai tujuan bersama 

dalam kelompok tersebut. Biasanya orang yang berpendidikan yang ikut 

partai politik, kalau saya tidak tertarik untuk ikut kegiatan seperti itu”. 

2. Bagaimana bentuk partisipasi masyarakat Sedulur Sikep dalam partai 

politik? 

“kulo niki mboten melu-melu kegiatan sing kados niku, soale mboten wonten 
hasile kangge kulo”. 
“saya itu tidak ikut kegiatan seperti itu, soalnya tidak ada hasilnya buat 

saya”. 

3. Bagaimana bentuk partisipasi masyarakat Sedulur Sikep dalam 

kegiatan kampanye? 

“nek kangge kulo pribadi, misal ono pemilihan Presiden opo pemilihan 
Bupati aku ki ora pernah melu kegiatan kampanye sing biasane wong podho 
melu”. 
“kalau buat saya pribadi, misal ada pemilihan Presiden atau pemilihan 

Bupati saya itu tidak pernah ikut kegiatan kampanye yang biasanya orang-

orang pada umumnya ikut”. 

4. Bagaimana peran masyarakat Sedulur Sikep dalam kegiatan kampanye 

partai politik? 

“nek kulo nggih mboten wonten rewange nopo-nopo nek wonten kampanye, 
misale teng pemilihan Presiden utawi pemilihan Bupati”. 
“kalau saya tidak ada peran apa-apa kalao ada kampanye, misalnya dalam 

Pemilihan Presiden maupun Pemilihan Bupati”. 

5. Apa masyarakat Sedulur Sikep tertarik untuk menduduki jabatan 

tertentu dalam partai politik? 
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“kulo nggih mboten wonten pengenan dados pegawe teng partai politik 
mbak, wong kulo niki mboten sekolah. Sekolahe kulo niki kalih bapak ibu’e 
kulo neng omah. Sing diajarno nggih budi pekerti sing sae kagem kulo. Sing 
penting kulo niki saged moco, nulis lan ngitung”. 
“saya ini tidak ada keinginan jadi pegawai dalam partai politik mbak, saya 

ini kan tidak sekolah. Sekolahnya saya itu kan sama bapak ibu saya di 

rumah. Yang diajarkan ya budi pekerti yang bagus buat saya. Yang penting 

saya itu bisa baca, nulis dan menghitung”. 

6. Bagaimana respon masyarakat Sedulur Sikep terhadap keputusan 

kebijakan yang telah ditetapkan? 

“sak ngertose kulo nggih aturan sing soko deso yo apik-apik wae, ora ono 
sing marakke tukaran kalih masyarakate”. 
“setahu saya aturan yang dari desa ya baik-baik saja, tidak ada yang 

menyebabkan pertengkaran dalam masyarakat”. 

7. Apakah masyarakat Sedulur Sikep mengetahui proses menuju 

mufakat? 

“yo biasane niku nek wonten benten pendapat saking sing nderek rapat, tapi 
dereng wonten keputusan sing dikarepi. Biasane niku nyuwun persetujuan 
saking anggota rapat ajeng pripun mbak. Lha terus biasane nek rapat nggih 
ngagem mundut pendapate sinten sing katah disetujuni sing melu rapat”. 
“ya biasanya itu kalau ada beda pendapat dari anggota rapat, tapi belum ada 

keputusan yang diinginkan. Biasanya itu minta persetujuan dari anggota 

rapat mau gimana, gitu mbak. Ya biasanya kalau rapat ya mengambil 

pendapatnya siapa yang banyak disetujui dari anggota rapat” 
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Nama : Noor Hadi 

Alamat : Dukuh Kaliyoso Desa Karangrowo 

Pekerjaan : Kaur Pemerintahan Desa Karangrowo 

1. Bagaimana Partisipasi masyarakat Sedulur Sikep dalam partai 

politik? 

Untuk kampanye, orang sikep tidak begitu suka dengan politik tapi 

berpartisipasi dalam politik aktif sebagai warga negara yang dianggap 

memang bisa mewakili suaranya dengan datang ke TPS seperti pada 

umumnya. 

2. Apakah masyarakat Sedulur Sikep menggunakan hak pilihnya 

dalam pemilu? 

Selalu menggunakan hak pilihnya, karena memang sudah sadar sebagai 

warga negara wajib menggunakan hak pilihnya. 

3. Apa masyarakat Sedulur Sikep mendapatkan pendidikan 

politik dari pemerintah setempat? 

Iya, seperti penyadaran kewajiban sebagai warga negara.ada perwakilan di 

BPD dari warga sikep.untuk mewakili aspirasi warga sikep. 

4. Apakah ada pembedaan yang khusus dari pemerintah 

setempat terhadap masyarakat Sedulur Sikep terkait dengan 

suatu kebijakan? 

Orang istimewa mendapatkan keistimewaan juga. Membutuhkan 

perlakuan khusus dari pemerintah dari desa/kabupten. Misalnya saja dalam 

pembuatan KK dan KTP tujuannya adalah pembinaan. 

5. Bagaimana Peran masyarakat sedulur sikep dalam 

pengambilan keputusan? 

Ada perwakilan, biasanya dari tokoh tua dan pemuda, supaya masyarakat 

sikep jika mempunyai uneg-uneg itu bisa tersampaikan. Selalu dilibatkan 

dalam musyawarh untuk dimintai pendapat mengenai perkembangan desa 

ini. 
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6. Bagaimana antusiasme masyarakat Sedulur Sikep dalam 

kegiatan musyawarah? 

Aktif dalam memberikan masukan-masukan untuk melengkapi kegiatan 

musyawarh. 

7. Apa masyarakat Sedulur Sikep dapat melaksanakan kebijakan  

tersebut? 

Mereka dapat melaksanakan kebijakan tersebut. 

8. Apakah terdapat kendala dalam melaksanakan kebijakan 

tersebut? 

Tidak terdapat kendala, menyambut baik yang penting tidak menyinggung 

hal-hal yang bersifat prinsipil yang berkaitan dengan spiritual. Kalau  

sifatnya pembinaan itu mereka menyambut baik. 
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Nama  : Rumadi 

Alamat  : Desa Karangrowo 

Pekerjaan : Kepala Desa Karangrowo 

1. Apakah masyarakat Sedulur Sikep menggunakan hak pilihnya dalam 

pemilu? 

Masyarakat Sedulur Sikep biasanya menggunakan hak pilihnya. Pada hari 

sebelumnya biasanya sudah diberitahu oleh perangkat desa. 

2. Apakah ada pembedaan yang khusus dari pemerintah setempat 

terhadap masyarakat Sedulur Sikep terkait dengan suatu kebijakan? 

Kami selaku perangkat Desa tidak pernah membeda-bedakan antara 

masyarakat Sedulur Sikep dengan masyarakat bukan Sedulur Sikep. Kami 

memperlakukan sama tidak pandang bulu. Keduanya selalu kami 

perhatikan. 

3. Bagaimana antusiasme masyarakat Sedulur Sikep dalam kegiatan 

musyawarah? 

“warga Sikep itu ya selalu hadir kalau mereka itu mendapatkan undangan 

rapat/musyawarah di Kantor Desa mbak. Biasanya yang datang itu ya tokoh 

warga Sikep sama warga Sikep yang masih muda”. 

4. Bagaimana sikap yang ditunjukkan masyarakat Sedulur Sikep dalam 

kegiatan musyawarah? 

“masyarakat Sedulur Sikep itu ketika ada rapat selalu menunjukkan yang 

terbaik. Tidak menujukkan sikap yang aneh-aneh mba. Meskipun 

masyarakat Sedulur Sikep itu tidak memiliki pengetahuan pendidikan yang 

tinggi, namun masyarakat Sedulur Sikep merasa sama dengan warga 

masyarakat lainnya”. 
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Papan nama Desa Karangrowo Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus�
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Bagian depan Kantor Desa Karangrowo Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus 
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Wawancara dengan Bapak Rumadi selaku Kepala Desa Karangrowo 

Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus 
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Wawancara dengan Mas Gunarto (sebelah kiri) dan Mbah Wargono (sebelah 
kanan) 

Masyarakat Sedulur Sikep Desa Karangrowo 
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Foto bersama Mbah Niti, Mbah Wargono beserta cucu 

Di Depan rumah Mbah Wargono 

 

 


