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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Pengertian Budaya 

Mengenai definisi kebudayaan telah banyak sarjana-sarjana ilmu 

sosial yang mencoba menerangkan, atau setidak-tidaknya telah menyusun 

definisinya. Diantara banyak sarjana-sarjana yang mendefinisikan 

kebudayaan diantaranya, yaitu E.B Taylor dan R Linton. Menurut E.B Taylor 

dalam bukunya yang berjudul Primitive Culture (Prasetya : 1998) 

menerangkan kebudayaan bahwa keseluruhan yang komplek, yang 

didalamnya terkandung ilmu pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, 

hukum, adat istiadat dan kemampuan yang lain, serta kebiasaan yang di dapat 

manusia sebagai anggota masyarakat. Kemudian menurut R Linton (Prasetya 

: 1998) mengatakan bahwa kebudayaan adalah konfigurasi dari tingkah laku 

yang dipelajari dan hasil tingkah laku yang unsur-unsur pembentukannya di 

dukung dan diteruskan oleh anggota dari masyarakat tertentu. 

Wujud kebudayaan dibagi menjadi tiga macam (Koentjaraningrat : 

2007), yaitu : 

1. Wujud kebudayaan sebagai kompleks dari ide-ide, gagasan, nilai-nilai, 

norma-norma, peraturan dan sebagainya. Wujud pertama ini adalah 

wujud ideal kebudayaan. Sifatnya abstrak dan letaknya dalam pikiran 

manusia. Ide-ide dan gagasan manusia ini banyak yang hidup dalam 

masyarakat dan memberi jiwa kepada masyarakat. Gagasan itu tidak 
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lepas satu sama lain, melainkan saling berkaitan menjadi suatu sistem 

dan disebut sistem budaya atau adat istiadat. 

2. Wujud kebudayaan sebagai kompleks aktivitas serta tindakan berpola 

dari manusia dalam masyarakat. Wujud kedua ini adalah yang disebut 

sistem sosial, yaitu mengenai tindakan berpola manusia itu sendiri. 

Sistem sosial ini terdiri dari aktivitas-aktivitas manusia yang berinteraksi 

satu dengan yang lainnya dari waktu ke waktu yang menurut pola 

tertentu. Sistem sosial ini bersifat konkrit sehingga dapat di observasi dan 

di dokumentasi. 

3. Wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia. Wujud 

ketiga ini adalah yang disebut kebudyaan fisik, yaitu seluruh hasil fisik 

karya manusia dalam masyarakat. Sifatnya sangat konkrit berupa benda-

benda dapat diraba dan dilihat. 

Ketiga wujud kebudayaan tersebut dalam kehidupan bermasyarakat 

tidak terpisah satu dengan yang lainnya. Kebudayaan ideal dan adat istiadat 

mengatur dan mengarahkan tindakan manusia, Baik gagasan, tindakan dan 

karya manusia menghasilkan benda-benda kebudayaan fisik. Sebaliknya 

kebudayaan fisik membentuk lingkungan hidup tertentu yang makin 

menjauhkan manusia dari lingkungan alamnya sehingga bisa memengaruhi 

pola pikir dan perbuatannya. 

Adapun unsur-unsur kebudayaan yang bersifat universal yang menjadi 

isi pokok setiap kebudayaan di dunia (Koentjaraningrat : 2009), ialah : 
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1. Peralatan dan perlengkapan hidup manusia sehari-hari, misalnya 

pakaian, perumahan, alat rumah tangga, senjata dan sebagainya 

2. Sistem mata pencaharian dan sistem ekonomi, misalnya pertanian, 

perternakan, sistem produksi dan lain-lain 

3. Sistem kemasyarakatan, misalnya kekerabatan, sistem perkawinan, 

sistem warisan dan lain-lain 

4. Bahasa sebagai media komunikasi, baik lisan ataupun tulisan 

5. Ilmu pengetahuan 

6. Kesenian, misalnya seni suara, seni rupa, seni gerak dan sebagainya 

7. Sistem religi 

Masing-masing unsur kebudayaan universal tersebut menjelma dalam 

ketiga wujud kebudayaan yaitu wujud sistem budaya, sistem sosial dan unsur 

budaya fisik. 

B. Budaya Politik 

Setiap masyarakat dari suatu negara memiliki budaya politik, 

demikian individu-individu yang hidup ditengah-tengah masyarakat yang 

senantiasa memiliki orientasi terhadap sistem politiknya. Hal itu terjadi dalam 

masyarakat tradisional dan masyarakat modern, bahkan masyarakat primitif 

sekalipun. Secara umum dapat dikatakan bahwa dalam kaitan budaya politik, 

individu-individu dalam masyarakat itu menilai tempat dan peranannya di 

dalam sistem politik. Pengertian budaya politik seperti itu menggerakkan 

pemahaman pada perpaduan antara dua tingkat orientasi politik, yaitu sistem 

dan individu (Sudijono : 1995). 
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Budaya politik sebagai unsur dari kebudayaan merupakan sesuatu 

yang inheren pada setiap masyarakat dalam sistem politik tradisional maupun 

modern. Dalam hal ini Almond dan Verba mendefinisikan budaya politik 

sebagai sikap individu terhadap sistem politik dan komponen-komponennya, 

dan juga sikap individu terhadap peranan yang dapat dimainkan dalam sebuah 

sistem politik. Selanjutnya Almond dan Verba melihat bahwa dalam 

pandangan objek politik terdapat tiga orientasi, yakni pertama, orientasi 

kognitif yaitu orientasi yang menyangkut pengetahuan tentang politik dan 

kepercayaan pada politik, peranan dan segala kewajibannya. Kedua, orientasi 

afektif yaitu perasaan terhadap sistem politik, peranannya, para aktor, dan 

segala penampilannya. Ketiga, orientasi evaluatif yaitu keputusan dan 

praduga tentang objek-objek politik yang secara tipikal melibatkan kombinasi 

standar nilai dan kriteria dengan informasi dan perasaan (Herimanto : 2010). 

Contoh tentang saling berhubungannya ketiga orientasi tersebut. 

Untuk dapat membentuk suatu  penilaian tentang seorang pemimpin, seorang 

warga negara dituntut untuk memiliki pengetahuan tentang pemimpin 

tersebut secara memadai. Namun demikian, tentulah bahwa pengetahuan 

tersebut telah dipengaruhi oleh berbagai aspek dan yang paling dominan ialah 

perasaannya sendiri. Demikian pula sebaliknya bahwa pengetahuan seseorang 

tentu juga dipengaruhi oleh pengetahuan tentang simbol politik yang sedang 

berlangsung. Bahkan dikatakan bahwa pengetahuan tentang simbol saling 

mempengaruhi perasaan seseorang terhadap sistem politik secara keseluruhan 

(Syamsudin : 2009). 
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Selanjutnya dapat dinyatakan bahwa budaya politik suatu masyarakat 

dengan sendirinya berkembang didalam dan dipengaruhi oleh kompleks nilai 

yang ada dalam masyarakat tersebut. Dapat dikatakan bahwa kehidupan 

masyarakat dipenuhi oleh interaksi antar orientasi dan antar nilai. Dengan 

kondisi dapat dikatakan bahwa dalam kerangka pengembangan budaya politik 

suatu bangsa, diperlukan keterjalinan dan keterkaitan antar nilai budaya 

maupun antar komponen orientasi dalam masyarakat sehingga dapat terjalin 

proses interaksi ke arah pengembangan budaya (Syamsudin : 2009). 

Budaya politik merupakan aspek yang sangat signifikan dalam sistem 

politik. Hal ini dikarenkan bekerjanya struktur dan fungsi politik sangat 

ditentukan oleh budaya politik yang melingkupinya. Dalam konteks sistem 

politik Indonesia, memposisikan budaya politik sebagai satu dari sekian jenis 

lingkungan yang mengelilingi, mempengaruhi, dan menekan sistem politik, 

bahkan yang dianggap paling intens dan mendasari sistem politik. Lebih jauh, 

mengkonstatasi bahwa salah satu parameter pembangunan politik indonesia 

adalah tercapainya keseimbangan atau harmoni budaya politik dengan 

pelembagaan politik yang ada atau akan ada (Herimanto : 2010). 

Berpijak dari paparan diatas, secara eksplisit menerangkan bahwa 

budaya politik sesungguhnya akan dapat menjelaskan perilaku politik dan 

partisipasi politik, dengan kata lain pendekatan budaya politik adalah upaya 

menembus cara lebih dalam pemahaman tentang perilaku politik dan 

partisipasi politik. Selain itu, pendekatan budaya politik untuk mengenal 

atribut atau ciri yang terpokok untuk menguji proses yang berlanjut maupun 
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yang berubah, seirama dengan proses perubahan dan perkembangan politik 

masyarakat di masa konsolidasi demokrasi saat ini. 

Untuk melihat peranan individu-individu dalam subjek politik itu, 

Almond dan Verba membedakan golongan subjek. Subjek pertama adalah 

peranan struktur khusus seperti badan legislatif, eksekutif atau birokrasi. 

Kedua penunjang jabatan seperti pemimpin monarkhi, legislator, dan 

administrator. Struktur dan penunjang jabatan serta struktur secara timbal 

balik dapat diklasifikasi apakah mereka termasuk dalam proses “masukkan” 

politik atau dalam proses administratif atau “keluaran”. Dengan proses (input) 

politik dapat terjadi bahwa arus tuntutan politik masyarakat mengalami 

pemutusan dengan proses konversi tuntutan-tuntutan ini ke arah kebijakan 

dan otoritatif. 

Berdasarkan sikap, nilai-nilai, informasi dan kecakapan politik yang 

dimiliki. Orientasi warga negara terhadap kehidupan politik dan pemerintah 

negaranya dapat digolongkan ke dalam kebudayaan politiknya. Suatu model 

budaya politik tertentu tak dapat dihubungkan secara kaku dengan sistem 

politik, apalagi hal itu menyangkut budaya politik yang lingkupnya luas, 

terutama bila subkultur juga disertakan. 

Almond dan verba mengklasifikasikan tipe-tipe budaya politik: 

1. Budaya Politik Parokial 

Budaya politik parokial biasanya terdapat dalam sistem politik 

tradisional dan sederhana, dengan ciri khas spesialisasi masih sangat kecil, 

sehingga pelaku-pelaku politik belumlah memiliki pengkhususan tugas. 
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Tetapi peranan yang satu dilakukan bersamaan dengan peranan yang lain 

seperti aktivitas dan peranan pelaku politik dilakukan bersamaan dengan 

perannya baik dalam bidang ekonomi, sosial maupun keagamaan. 

Collemen mencontohkan masyarakat suku-suku di Afrika, yang tidak 

terdapat pembagian pesan secara khusus antara pesan politik, sosial ataupun 

religius. Orientasi parokial menyatakan ketiadaannya harapan-harapan 

terhadap perubahan yang diperbandingkan dengan sistem politik lainnya 

(Sudijono : 1995). Dengan kata lain bahwa masyarakat dengan budaya 

parokial tidak mengharapkan apapun dari sistem politik termasuk bagian-

bagian terhadap perubahan sekalipun. Dengan demikian parokialisme dalam 

sistem politik yang diterensiasi lebih bersifat afektif dan orientatif daripada 

kognitif. 

2. Budaya Politik Subjek 

Tipe budaya politik subjek ini memiliki frekuensi yang tinggi terhadap 

sistem politiknya, yang perhatian dan frekuensi orientasi terhadap aspek 

masukan dan partisipasinya dalam aspek keluaran sangat rendah. Hal itu 

berarti bahwa masyarakat dengan tipe budaya subjek menyadari telah adanya 

otoritas pemerintah. Orientasi pemerintah yang nyata terlihat dari kebanggaan 

ungkapan saling, baik mendukung atau bermusuhan terhadap sistem 

(Sudijono : 1995). 

Namun demikian, posisinya sebagai subjek (kaula) mereka pandang 

sebagai posisi yang pasif. Di yakini bahwa posisinya tidak akan menentukan 

apa-apa terhadap perubahan politik. Mereka beranggapan bahwa dirinya 
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adalah subjek yang tidak berdaya untuk mempengaruhi ataupun mengubah 

sistem. Dengan demikian secara umum mereka menerima keputusan yang 

diambil dan segala kebijaksanaan pejabat yang berwenang dalam masyarakat. 

Bahkan mereka memiliki keyakinan bahwa apapun keputusan pejabat bersifat 

mutlak. Tidak dapat diubah-ubah, dikoreksi, apalagi ditentang. Bagi mereka 

yang prinsip adalah mematuhi perintahnya, menerima, loyal, dan setia 

terhadap anjuran, perintah, serta kebijaksanaan pemimpinnya. 

Orientasi budaya subjek yang murni sering terwujud dalam 

masyarakat yang tidak terdapat struktur masukan yang dideferensiasi. 

Demikian pula dalam budaya subjek orientasi dalam sistem politik lebih 

normatif dan efektif daripada kognitif, oleh karena itu, dapat dipahami bila 

mereka memiliki sikap yang demikian. 

3. Budaya Politik Partisipan 

Masyarakat dengan budaya partisipan, memiliki orientasi politik yang 

secara eksplisit ditujukan kepada sistem secara keseluruhan, bahwa terhadap 

struktur, proses politik dan administratif, tegasnya terhadap input maupun 

output dari sistem politik itu. Dalam budaya itu seseorang atau orang lain 

dianggap sebagai anggota aktif dalam kehidupan politik, memiliki kesadaran 

terhadap hak serta tanggung jawabnya. Masyarakat juga merealisasi dan 

mempergunakan hak-hak politiknya (Sudijono : 1995). 

Dengan demikian, masyarakat dalam budaya politik partisipan 

tidaklah menerima begitu saja keputusan politik. Hal itu karena masyarakat 

telah sadar bahwa begitu kecilnya mereka dalam sistem politik, meskipun 
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tetap memiliki kesadaran sebagai totalitas, masukan, keluaran dalam 

konstelasi sistem politik yang ada. Anggota-anggota masyarakat partisipatif 

diarahkan pada peranan pribadi sebagai aktivis masyarakat, meskipun 

sebenarnya dimungkinkan mereka menolak ataupun menerima. 

Namun dalam suatu masyarakat kerap kali ditemukan inklanasi 

kepada salah satu tipe budaya politik, misalnya, dalam budaya politik 

partisipan masih dapat dijumpai individu-individu yang tidak menaruh minat 

pada obyek-obyek politik secara luas. Menyadari realitas budaya politik yang 

hidup dimasyarakat tersebut, Almond menyimpulkan adanya budaya politik 

campuran (mixed political culture) yang menurutnya lazim terjadi pada suatu 

masyarakat yang senantiasa mengalami perkembangan dan dinamika yang 

pesat, sehingga sistem politik bisa berubah dan kultur serta struktur politik 

senantiasa tidak selaras. Budaya politik campuran yang dikemukakan 

Almond sebagai berikut: 

1. Budaya Parokial-Subjek 

Tipe budaya politik saat sebagian besar penduduk menolak tuntutan-

tuntutan eksklusif masyarakat suku yang feodalistik. Masyarakatnya 

mengembangkan kesetiaan terhadap sistem politik yang lebih kompleks 

dengan struktur-struktur pemerintahan pusat yang sentralistis dan bersifat 

kompleks. 

Apabila kebudayaan warga negara merupakan sebuah kebudayaan 

politik campuran seperti itu, didalamnya terdapat banyak individu yang aktif 

dalam politik. Tetapi banyak pula yang mengambil peranan subyek yang 
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lebih aktif. Peranan peserta, dengan demikian telah ditentukan kedalam 

peranan parokial subjek. Hal itu berarti bahwa warga negara yang aktif 

melestarikan ikatan-ikatan tradisional dan nonpolitik, dan peranan politiknya 

yang lebih penting sebagai seorang subjek. Oleh karena itu, dapat ditegaskan 

bahwa orientasi peserta menggusur orientasi parokial dan subjek, tetapi tanpa 

menyebutkan kedua peranan terakhir itu secara eksplisit (Sudijono : 1995). 

2. Budaya Subjek-Partisipan 

Proses peralihan dari budaya subjek menuju budaya partisipan yang 

sangat dipengaruhi oleh cara bagaimana peralihan budaya parokial menuju 

budaya subjek. Dalam budaya subjek-partisipan ini, sebagian besar penduduk 

telah memperoleh orientasi-orientasi input yang bersifat khusus dan 

serangkaian orientasi pribadi yang aktif. Sementara sebagian penduduk masih 

terorientasi dengan struktur kekuasaan yang otoriter dan menempatkan 

partisipasi masyarakat pasif. Dengan demikian, terjadi perbedaan orientasi 

pada masyarakat, sebagian yang cenderung mendorong proses partisipasi 

aktif warga negara, sebagian lain justru sebaliknya yakni pasif (Sudijono : 

1995). 

3. Budaya Parokial-Partisipan 

Kondisi ini biasanya terjadi di dalam negara yang sedang berkembang 

hampir seluruh negara berkembang memiliki budaya parokial. Karenanya 

sistem politik mereka terancam oleh fragmentasi parokial yang tradisional, 

padahal mereka ingin secepatnya menjadi sebuah negara modern. Suatu masa, 

cenderung ke otoritariansime dan pada waktu yang lain ke arah demokrasi. 
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Struktur untuk bersandar tidak terdapat, sementara itu birokrasi tidak dapat 

berdiri atas kepentingan masyarakat, bahkan infrastrukturnya tidak berakar 

pada warga negara yang kompeten dan bertanggung jawab (Sudijono : 1995). 

4. Budaya Parokial-Subjek-Partisipan 

Civic culture (budaya kewarganegaraan) menekankan pada partisipasi 

rasional dalam kehidupan politik, digabungkan dengan adanya 

kecenderungan politik parokial dan subjek warga negara maka menjadikan 

sikap-sikap tradisional dari penggabungannya dalam orientasi partisipan yang 

mengarah pada suatu budaya politik dengan keseimbangan aktivitas politik, 

keterlibatan dan adanya rasionalitas serta kepasifan, tradisionalitas, dan 

komitmen terhadap nilai-nilai parokial. Singkatnya, budaya politik ini 

merupakan penggabungan karakteristik dari ketiga budaya politik murni 

(Sudijono : 1995). Dalam pemahaman yang lebih sederhana, budaya politik 

kewarganegaraan merupakan kombinasi antara karakteristik-karakteristik 

aktif, rasional, mempunyai informasi yang cukup mengenai politik, kesetiaan 

pada sistem politik, kepercayaan dan kepatuhan terhadap pemerintah, 

keterkaitan pada keluarga, suku, dan agama. 

C. Pengertian Partisipasi 

Partisipasi berasal dari bahasa Inggris yaitu “participation” yang 

merupakan pengambilan bagian atau keikutsertaan. Menurut Keith Davis, 

partisipasi adalah suatu keterlibatan mental dan emosi seseorang kepada 

pencapaian tujuan dan ikut bertanggung jawab di dalamnya. Definisi tersebut 

merupakan kunci pemikiran dari Keith Davis yang menyebutkan bahwa 
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partisipasi merupakan keterlibatan mental dan emosi (Margasari : 2004). 

Pengertian sederhana tentang partisipasi dimana partisipasi dapat juga berarti 

bahwa pembuat keputusan menyarankan kelompok atau masyarakat ikut 

terlibat dalam bentuk penyampaian saran dan pendapat, barang, keterampilan, 

bahan dan jasa (Djalal : 2001). Menurut Sundariningrum mengklasifikasikan 

partisipasi menjadi dua berdasarkan keterlibatannya (Sugiyah : 2001). 

1. Partisipasi Langsung 

Partisipasi yang terjadi apabila individu menampilkan kegiatan tertentu 

dalam proses partisipasi. Partisipasi ini terjadi apabila setiap orang 

dapat mengajukan pandangan, membahas pokok permasalahan, 

mengajukan keberatan terhadap keinginan orang lain atau terhadap 

ucapannya. 

2. Partisipasi tidak langsung 

Partisipasi yang terjadi apabila individu mendelegasikan 

partisipasinya. 

Partisipasi masyarakat dapat diartikan sebagai keikutsertaan 

masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di 

masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi 

untuk menangani suatu masalah, pelaksanaan upaya mengatasi suatu masalah 

dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang 

terjadi di dalam masyarakat dan kebudayaannya (Syanto : 2003). Cohen dan 

Uphoff membedakan partisipasi masyarakat menjadi empat jenis (Djalal : 

2001), yaitu: 
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1. Partisipasi dalam pengambilan keputusan. Partisipasi ini terutama 

berkaitan dengan penentuan alternatif dengan masyarakat berkaitan 

dengan gagasan atau ide yang menyangkut kepentingan bersama. 

Wujud partisipasi dalam pengambilan keputusan ini antara lain seperti 

ikut menyumbangkan gagasan atau pemikiran, kehadiran dalam rapat, 

diskusi dan tanggapan atau penolakan terhadap program yang 

ditawarkan. 

2. Partisipasi dalam pelaksanaan meliputi menggerakkan sumber daya 

dana, kegiatan administrasi, koordinasi dan penjabaran program. 

Partisipasi dalam pelaksanaan merupakan kelanjutan dari dalam 

rencana yang telah digagas sebelumnya baik yang berkaitan dengan 

perencanaan pelaksanaan maupun tujuan. 

3. Partisipasi dalam pengambilan manfaat. Partisipasi ini tidak lepas dari 

hasil pelaksanaan yang telah dicapai baik yang berkaitan dengan 

kualitas maupun kuantitas. Dari segi kualitas dapat dilihat dari output, 

sedangkan dari segi kuantitas dapat dilihat dari persentase keberhasilan 

program. 

4. Partisipasi dalam evaluasi. Partisipasi dalam evaluasi ini berkaitan 

dengan pelaksanaan program yang sudah direncanakan sebelumnya. 

Partisipasi dalam evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui ketercapaian 

program yang sudah direncanakan sebelumnya. 
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Bedasarkan definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa partisipasi 

adalah keterlibatan suatu individu atau kelompok dalam pencapaian tujuan 

dan adanya pembagian kewenangan dan tanggung jawab bersama. 

D. Partisipasi Politik 

Partisipasi politik itu adalah bagaimana keterlibatan masyarakat atau 

rakyat banyak di dalam kegiatan-kegiatan politik. Tujuan daripada kegiatan-

kegiatan politik ini ialah untuk memengaruhi proses perumusan pembuatan 

dan pelaksanaan kebijakan pemerintah. Menurut Tommi Legowo yang 

merumuskan pengertian partisipasi politik sebagai suatu kegiatan dari warga 

negara yang sengaja maupun dengan tidak  secara sengaja yang berkaitan erat 

dengan kebijakan-kebijakan sistem politik pemerintah. Dan hal ini dapat 

dilakukan baik secara individual maupun secara berkelompok, secara spontan 

maupun secara dimobilisasi legal maupun ilegal sifatnya (Sitepu : 2012). 

Disisi lain Miriam Budiardjo, melihat bahwa partisipasi politik 

merupakan kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikutserta secara 

aktif dalam kehidupan politik yakni dengan jalan memilih pemimpin negara 

baik dilakukan secara langsung maupun secara tidak langsung, memengaruhi 

kebijakan-kebijakan pemerintah. Kegiatan-kegiatan yang semacam ini dapat 

terlihat dari kegiatan untuk memberikan suara dalam pemilihan umum, 

menghadiri rapat-rapat umum (kampanye), menjadi anggota suatu partai 

politik atau sekelompok kepentingan ataupun mengadakan hubungan dengan 

pejabat-pejabat pemerintah ataupun bisa anggota parlemen dan sebagainya 

sejenis dengan itu (Budiardjo : 2008). 
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Menurut istilah yang dikemukakan oleh Samuel P Huntington dan 

Nelson, berarti bahwa partisipasi politik adalah salah satu bentuk dari 

kegiatan politik yang dilaksanakan oleh anggota masyarakat itu dalam 

kedudukannya sebagai rakyat biasa disebut dengan partisipasi politik, akan 

tetapi kegiatan politik yang dijalankan oleh para penguasa politik dalam 

kedudukan mereka sebagai pengambil keputusan tidak dapat dikatakan atau 

dinamakan sebagai partisipasi politik, kegiatan tersebut hanya dapat disebut 

sebagai kegiatan politik saja (Sitepu : 2012). 

Maka dengan demikian, partisipasi politik terkait pula dengan proses 

perumusan kebijakan negara. Ini suatu definisi yang sangat umum dan 

definisi ini sangat gampang bisa diterima, karena ia memberikan gambaran 

tentang keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan-kegiatan politik. Pertama, 

kegiatan-kegiatan politik yang bersifat menimbulkan gugatan atau tuntutan 

terhadap sistem politik atau pemerintah. Kedua, kegiatan-kegiatan politik 

yang berupa kegiatan yang mendukung gagasan-gagasan dan kebijaksanaan-

kebijaksanaan yang dihasilkan oleh sistem politik atau pemerintah. 

Partisipasi politik pada hakikatnya mengandung makna sebagai 

pengakuan dan penghargaan kepada masyarakat dalam bentuk memberi 

kesempatan untuk berperan serta memikirkan masalah kehidupan negara 

melalui kegiatan pemilihan individu-individu yang akan duduk dalam 

lembaga-lembaga kekuasaan. Masyarakat dapat menentukan pilihannya 

sesuai dengan kepercayaan yang mereka yakini terhadap pilihan tersebut. 

Partisipasi dilakukan dalam berbagai bentuk termasuk konsep pemikiran, 
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sasaran, pendapat, ide, hal ini merupakan bagian dari hak-hak asasi manusia, 

yaitu hak-hak komunikasi. Oleh karena itu, hakikat partisipasi politik adalah 

bagian dari hak-hak asasi manusia sehingga memberikan kesempatan 

berpartisipasi mengandung makna bahwa hak-hak asasi warga negara sangat 

dihargai (Anggara : 2013). 

Mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi politik 

masyarakat. Meluasnya partisipasi politik dalam sebuah negara, menurut 

Weimer (Sudijono : 1995) di sebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya: 

1. Adanya modernisasi, modernisasi disegala bidang berimplikasi pada 

kemajuan pendidikan, industrialisasi, pengembangan media masa dan 

sebagainya, sehingga akan memacu keterlibatan warga negara yang 

lebih luas untuk mempengaruhi kebijakan dan menuntut keikutsertaan 

dalam kekuasaan politik sebagai bentuk kesadaran politiknya. 

2. Terjadinya perubahan struktur-struktur kelas sosial. Perubahan 

struktur kelas baru itu sebagian akibat terbentuknya kelas menengah 

baru dan pekerja baru yang makin meluas dalam era industrialisasi 

dan modernisasi. Kelas menengah baru akan secara kritis untuk 

menyuarakan kepentingan masyarakat. 

3. Pengaruh kaum intelektual dan meningkatnya komunikasi massa. Ide-

ide dari kaum intelekltual dan adanya komunikasi yang luas dengan 

massa akan berimplikasi pada tuntuan rakyat dalam menentukan 

kebijakan pemerintah. 
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4. Adanya konflik pemimpin-pemimpin politik. Konflik pemimpin 

politik akan meningkatkan dukungan massa dan perluasan ide-ide 

baru yang di komunikasikan lewat media massa. 

5. Keterlibatan pemerintah yang semakin meluas dalam urusan sosial, 

ekonomi, dan kebudayaan. Masyarakat kemudian akan terangsang 

untuk ikut serta dalam pembuatan keputusan disegala bidang tersebut. 

Dari faktor-faktor tersebut dapat diketahui tingkat partisipasi politik 

yang berkembang pada sebuah masyarakat. 

Selanjutnya yang menjadi landasan partisipasi politik adalah asal-usul 

individu atau kelompok yang melakukan kegiatan partisipasi politik. Samuel 

P Huntington dan Nelson (Anggara : 2013) membagi landasan partisipasi 

politik ini menjadi : 

1. Kelas : individu-individu dengan status sosial, pendapatan, dan 

pekerjaan yang serupa. 

2. Kelompok atau komunal : individu-individu dengan asal-usul ras, 

agama, bahasa, atau etnis yang serupa. 

3. Lingkungan : individu-individu yang jarak tempat tinggal 

(domisilinya) berdekatan. 

4. Partai : individu-individu yang mengidentifikasi diri dengan organisasi 

formal yang sama yang berusaha untuk meraih atau mempertahankan 

kontrol atas bidang-bidang eksekutif dan legislatif pemerintahan. 

5. Golongan atau faksi : individu-individu yang dipersatukan oleh 

interaksi yang terus menerus antara satu sama lain, yang akhirnya 
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membentuk hubungan patron-client, yang berlaku atas orang-orang 

dengan tingkat status sosial, pendidikan, dan ekonomi yang tidak 

sederajat. 

Adapun berbagai bentuk partisipasi politik, meliputi kegiatan-kegiatan 

politik yang bersifat mendukung atau mengugat atau menuntut, sebagai input 

yang diajukan masyarakat terhadap sistem politiknya yaitu bentuk partisipasi 

politik konvensional dan nonkonvensional. Bentuk partisipasi konvensional 

adalah bentuk partisipasi politik yang normal dalam demokrasi modern. 

Sedangkan bentuk partisipasi politik nonkonvensional misalnya petisi, 

kekerasaan, dan revolusioner. Bentuk-bentuk dan frekuensi partisipasi politik 

dapat digunakan sebagai ukuran untuk menilai stabilitas sistem politik, 

integritas kehidupan politik, dan kepuasan atau ketidakpuasan warga negara. 

Menurut Milbarth dan Goel (Anggara : 2013), bentuk partisipasi politik 

dibedakan menjadi: 

1. Kelompok apatis : orang yang akan berpartisipasi dan menarik diri dari 

proses politik. 

2. Spektator : orang yang setidak-tidaknya pernah ikut memilih dalam 

pemilihan umum. 

3. Gladiator : komunikator, spesialis mengadakan kontak tatap muka, 

aktivis partai, pekerja kampanye, dan aktivis masyarakat. 

4. Pengkritik : dalam bentuk partisipasi yang tidak konvensional. 

Michael Rush dan Philip Althoff (1986) dari berbagai bentuk atau 

formulasi partisipasi politik, berkaitan erat dengan sistem politik yang dianut, 
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betapapun juga dianggap perlu untuk menempatkan posisi pemberi suara 

dalam pemilihan umum, keikutsertaan dalam kegiatan kampanye, ikut serta 

dalam kegiatan-kegiatan rapat umum yang berkenaan dengan kegiatan politik 

dan bertujuan untuk melihat apakah ada hubungan hirarkis antara peristiwa-

peristiwa atau gejala-gejala tadi itu dan semua ini terlihat didalam luas 

jangkauannya partisipasi. Suatu hirarkis yang digambarkan seperti di bawah 

ini, merupakan jajaran partisipasi politik yang mungkin dapat diberlakukan 

pada setiap jenis politik. Dari berbagai tingkat ini akan memberikan dampak 

pada sistem politik, ataupun tanpa memberikan dampak apapun (Sitepu : 

2012). 

1. Menduduki jabatan politik atau administrasi 

2. Mencari jabatan politik atau administrasi 

3. Keanggotaan aktif dari suatu organisasi 

4. Keanggotaan pasif suatu organisasi 

5. Keanggotaan aktif suatu organisasi semu-politik 

6. Partisipasi dalam rapat umum, demonstrasi, dan sebagainya 

7. Partisipasi dalam diskusi politik informal, minat umum dalam politik 

8. Voting (pemberian suara) 

9. Apati total 

Kesadaran politik warga negara menjadi faktor determinan dalam 

partisipasi politik masyarakat, artinya berbagai hal yang berhubungan 

pengetahuan dan kesadaran terhadap hak dan kewajiban yang berkaitan 

dengan lingkungan masyarakat dan kegiatan politik menjadi ukuran dan kadar 



32 
 

seseorang terlibat dalam proses partisipasi politik. Berdasarkan fenomena ini, 

W. Page (Anggara : 2013) memberikan model partisipasi menjadi empat tipe 

berikut. 

1. Apabila seseorang memiliki kesadaran politik dan kepercayaan pada 

pemerintah tinggi, partisipasi politik cenderung aktif. 

2. Sebaliknya kesadaran dan kepercayaan sangat kecil, partisipasi politik 

menjadi pasif dan apatis. 

3. Kesadaran politik tinggi, tetapi kepercayaan terhadap pemerintah 

lemah, perilaku yang muncul adalah militan radikal. 

4. Kesadaran politik rendah, tetapi kepercayaan pada pemerintah tinggi, 

partisipasinya menjadi sangat pasif, artinya hanya berorientasi pada 

output politik. Kedua faktor ini bukan faktor yang berdiri sendiri 

(variable independent), artinya tinggi rendahnya kedua faktor itu 

dipengaruhi faktor lain, seperti status sosial ekonomi, afiliasi politik 

orang tua, pengalaman berorganisasi. 

Oleh karena itu, hubungan dari faktor-faktor itu dapat digambarkan 

sebagai berikut: status sosial dan ekonomi, afiliasi politik, pengalaman 

berorganisasi merupakan variabel pengaruh/independent. Kesadaran politik 

dan kepercayaan pada pemerintah sebagai variabel antara/intervenig variables 

dan partisipasi politik biasa merupakan variabel terpengaruh (dependent). 

E. Masyarakat dan Kebudayaan 

Masyarakat adalah sekelompok orang yang membentuk suatu sistem, 

dimana sebagian besar interaksi yang berbeda dalam kelompok tersebut. 
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Lebih abstraknya, sebuah masyarakat adalah suatu jaringan entitas-entitas. 

Masyarakat adalah sebuah komunitas yang saling tergantung satu sama lain. 

Umumnya, istilah masyarakat digunakan untuk mengacu sekelompok orang 

yang hidup bersama dalam satu komunitas yang teratur (Soekanto : 2003). 

Menurut Syaikh Taqyuddin An-Nabhani, sekelompok manusia dapat 

dikatakan sebagai sebuah masyarakat apabila memiliki pemikiran, perasaan, 

serta sistem atau aturan yang sama. Sementara menurut paul B. Horton dan C. 

Hunt, masyarakat merupakan kumpulan manusia yang relatif mandiri, hidup 

bersama-sama dalam waktu yang cukup lama, tinggal di suatu wilayah 

tertentu, mempunyai kebudayaan sama serta melakukan sebagian besar 

kegiatan dalam kelompok atau kumpulan manusia tersebut (Soekanto : 2003). 

Adapun definisi kebudayaan adalah keseluruhan pengetahuan manusia 

sebagai makhluk sosial yang digunakannya untuk memahami dan 

menginterprestasikan lingkungan pengalamannya serta landasan bagi tingkah 

lakunya. Kebudayaan merupakan serangkaian aturan-aturan, petunjuk-

petunjuk, rencana-rencana dan strategi-strategi yang terdiri atas model-model 

kognitif yang dimiliki oleh manusia dan digunakannya secara selektif dalam 

menghadapi lingkungannya sebagaimana terwujud dalam tingkah laku dan 

tindakan-tindakannya (Parsudi : 2002). 

Masyarakat dan kebudayaan merupakan satu kesatuan yang tidak 

dapat terpisahkan. Sesuai dengan hubungan antara masyarakat dan 

kebudayaan yang bersifat dwi tunggal dengan penjelasan bahwa kebudayaan 

merupakan hasil dari suatu masyarakat, kebudayaan hanya akan bisa lahir, 
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tumbuh dan berkembang dalam masyarakat begitupun sebaliknya tidak suatu 

masyarakat yang tidak didukung oleh kebudayaan (Poerwanto : 2008). 

F. Pengertian Masyarakat Majemuk 

Konsep tentang majemuk, masyarakat majemuk tumbuh kembang dari 

dua tradisi dalam sejarah pemikiran sosial. Konsep yang pertama 

mengemukakan bahwa kemajemukan itu adalah suatu keadaan yang 

memperlihatkan wujud pembagian kekuasaan diantara kelompok-kelompok 

masyarakat yang bergabung atau disatukan, rasa menyatu itu adalah dasar 

kesetiaan dan memiliki niali-nilai bersama. Konsep yang kedua dikemukakan 

dalam teori-teori masyarakat majemuk, biasanya berkaitan dengan relasi antar 

ras dan relasi etnis. Masyarakat majemuk adalah masyarakat yang terdiri dari 

berbagai kelompok ras atau etnik yang berada di bawah satu sistem 

pemerintahan (Garna : 1996) 

Istilah masyarakat majemuk pertama kali dikemukakan oleh J.S 

Furnivall berdasarkan penelitian di Indonesia dan Birma, yang kemudian 

secara khusus digunakan bagi merujuk pada masyarakat tropik yang saat itu 

berada di bawah kekuasaan kolonialis. Menurut Furnivall, masyarakat 

majemuk adalah masyarakat yang terdiri dari berbagai ragam kelompok atau 

golongan yang memiliki kebudayaan sendiri-sendiri, dengan demikian 

berbeda pula dalam agama, bahasa dan adat istiadat. Beberapa ciri 

masyarakat majemuk (Garna : 1996), yaitu : 
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1. Walaupun kelompok-kelompok yang tergabung dalam suatu 

masyarakat itu berada di dalam suatu sistem politik yang sama, tetapi 

kehidupan mereka sendiri-sendiri. 

2. Interaksi sosial antar kelompok kurang sekali, dan relasi sosial yang 

terjadi cenderung terbatas pada sektor ekonomi saja. 

3. Suatu campuran berbagai kelompok manusia itu dapat dikatakan 

muncul akibat dominasi kolonialisme. 

4. Tidak ada atau lemah dalam nilai-nilai yang disepakati warga 

masyarakat untuk memberi panduan dan mengontrol tingkah laku 

sosial warga masyarakatnya. 

Jadi, kemajemukan dari suatu masyarakat sering disebabkan oleh 

berbagai faktor perbedaan yang terdapat diantara kelompok-kelompok, 

kesatuan sosial, yang tercakup dalam masyarakat tersebut, seperti perbedaan 

suku bangsa, perbedaan agama, perbedaan diantara lapisan-lapisan penduduk. 

Sering pranata-pranata sosial yang penting yang terdapat dalam kelompok-

kelompok sosial itu sangat berbeda sifatnya. Terdapat stereotip-stereotip yang 

dimiliki oleh berbagai kelompok mengenai kelompok lain, dan stereotip itu 

sering mengandung penilaian negatif. Hal semacam ini yang sering 

menimbulkan berbagai perpecahan diantara mereka. 

Sebagaimana analisis M.G Smith bahwa masyarakat majemuk juga 

memiliki berbagai kelompok yang kebudayaannya berbagai ragam sering 

berlangsung perpecahan dan pertentangan. Sedangkan dari sisi politik, 

masyarakat majemuk itu dikuasai oleh suatu kelompok minoritas yang juga 
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memiliki kebudayaan sendiri dan masyarakat majemuk berwujud bukan atas 

dasar sistem nilai yang sama, tetapi oleh dasar konflik dan paksaan. (Garna : 

1996). 

G. Studi Budaya Politik Masyarakat Majemuk 

Tabel 1 

No Nama Peneliti Isi Penelitian Persamaan Perbedaan 

1 Rizky 

Mohammad 

Ramdhani : 

Budaya Politik 

Masyarakat 

Dusun Susuru 

Desa Kertajaya 

Kecamatan 

Panawangan 

Kabupaten 

Ciamis 

Fokus penelitian 

ini adalah 

mengenai budaya 

politik dan nilai-

nilai demokrasi 

di Dusun Susuru. 

Persamaan 

penelitian dalam 

hal ini adalah 

mengkaji 

tentang budaya 

politik di 

kehidupan 

masyarakat yang 

majemuk 

Perbedaan dalam 

penelitian ini adalah 

dari objek penelitian 

karena objek pada 

penelitian ini adalah 

masyarakat majemuk 

di Desa adat namun 

objek pada penelitian 

penulis adalah 

masyarakat majemuk 

di Desa 

Administratif. 

2 Akhmad Satori, 

S.IP., M.Si. : 

Kemajemukan 

Fokus penelitian 

ini adalah 

mengenai 

Persamaan 

penelitian dalam 

hal ini adalah 

Perbedaan dalam 

penelitian ini adalah 

dari kajian penelitian 
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Masyarakat 

Dusun Susuru 

Desa Kertajaya 

Kecamatan 

Panawangan 

Kabupaten 

Ciamis Sebagai 

Model 

Masyarakat 

Pancasila 

kemajemukan 

masyarakat 

Dusun Susuru. 

mengkaji 

mengenai 

kehidupan 

masyarakat yang 

majemuk. 

karena kajian pada 

penelitian ini adalah 

mengenai model 

masyarakat namun 

kajian pada penelitian 

penulis adalah 

mengenai budaya 

politik. 

 

 

 

3 Syaripulloh : 

Kebersamaan 

dalam Perbedaan 

Studi kasus 

Masyarakat 

Cigugur 

Kabupaten 

Kuningan Jawa 

Barat 

Fokus penelitian 

ini adalah untuk 

memperoleh 

gambaran 

tentang model 

toleransi yang 

dikembangkan di 

lingkungan 

masyarakat 

Cigugur. 

Persamaan 

penelitian dalam 

hal ini adalah 

mengkaji 

mengenai 

kehidupan 

masyarakat yang 

majemuk. 

Perbedaan dalam 

penelitian ini adalah 

dari kajian penelitian 

karena kajian pada 

penelitian ini adalah 

mengenai model 

toleransi namun 

kajian pada penelitian 

penulis adalah 

mengenai budaya 

politik. 

 



38 
 

4 Ade Tri Randika 

Suci : Budaya 

Politik 

Masyarakat 

Majemuk Studi 

tentang 

Masyarakat 

Kelurahan 

Cigugur 

Kecamatan 

Cigugur 

Kabupaten 

Kuningan 

Fokus penelitian 

ini adalah 

mengenai 

identifikasi 

tipologi budaya 

politik 

masyarakat 

Kelurahan 

Cigugur. 

Persamaan 

penelitian 

terletak pada 

objek penelitian 

yaitu 

masyarakat 

majemuk. 

Perbedaan penelitian 

ini adalah pendekatan 

penelitian yang 

digunakannya yaitu 

pendekatan etnografi. 

 

Berdasarkan tabel diatas, ada tiga studi Budaya Politik Masyarakat 

Majemuk. Pertama, adalah penelitian yang berjudul Budaya Politik 

Masyarakat Dusun Susuru Desa Kertajaya Kecamatan Panawangan 

Kabupaten Ciamis yang dilakukan oleh Rizky Mohammad Ramdhani. 

Penelitian ini tentang Budaya Politik Masyarakat Adat. Penelitian ini 

bertempat di Dusun Susuru Desa Kertajaya Kecamatan Panawangan 

Kabupaten Ciamis. Dusun Susuru memiliki masyarakat yang majemuk, 

terutama dalam hal agama. Masyarakat Dusun Susuru yang hidup 

berdampingan, harmonis, saling menghormati, menghargai dan jauh dari 
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konflik meskipun terdapat suatu perbedaan, menandakan bahwa masyarakat 

Dusun Susuru memahami akan nilai-nilai yang terkandung dalam demokrasi. 

Masyarakat Dusun Susuru adalah masyarakat yang masih sangat kental 

menjaga kebudayaan leluhurnya, salah satunya kehidupan bermasyarakat di 

Dusun Susuru yang damai, aman dan tentram menjadi sebuah warisan 

kebudayaan dari Nenek Moyang yang diwariskan dari generasi ke generasi 

selanjutnya, tampak bergeming terhadap apa yang terjadi di luar kehidupan 

mereka. 

Dalam penelitian ini memakai beberapa teori, yaitu teori budaya 

politik, teori perilaku politik, dan teori tentang masyarakat. Penelitian ini 

menggunakan metode deskriftif kualitatif dimana peneliti turun langsung ke 

lapangan untuk wawancara, observasi dan juga mengumpulkan data-data atau 

dokumen. 

Hasil penelitian menyebutkan bahwa budaya politik masyarakat 

Dusun Susuru adalah budaya politik yang masuk kategori budaya politik 

partisipan. Tipe budaya politik tersebut memiliki orientasi politik yang secara 

ekplisit ditujukan kepada sistem secara keseluruhan, terhadap struktur, proses 

politik dan administrasi tegasnya terhadap input maupun output dari sistem 

politik. Hal tersebut didapat dari perilaku politik masyarakat Dusun Susuru 

yang sangat partisipatif dalam hal politik sehingga dapat disimpulkan pula 

bahwa partisipasi masyarakat Dusun Susuru adalah partisipasi spectator.  

Kedua, penelitian yang berjudul Kemajemukan Masyarakat Dusun 

Susuru Desa Kertajaya Kecamatan Panawangan Kabupaten Ciamis sebagai 
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Model Masyarakat Pancasila yang dilakukan oleh Bapak Akhmad Satori, 

S.IP., M.Si. Penelitian ini berisi tentang kemajemukan masyarakat. Penelitian 

ini dilakukan di Dusun Susuru Desa Kertajaya Kecamatan Panawangan 

Kabupaten Ciamis. Masyarakat Dusun Susuru merupakan masyarakat yang 

majemuk, terutama dalam hal agama. Terdapat tiga agama yaitu Islam, 

Katolik, Protestan dan satu kepercayaan yang menamakan diri mereka 

penghayat AKUR. Namun meskipun di Dusun Susuru terdapat begitu banyak 

agama tapi mereka hidup secara rukun dengan terus menjaga rasa saling 

menghormati. 

Berdasarkan hasil penelitian terlihat bahwa nilai-nilai toleransi 

beragama sangat dipelihara oleh masyarakat Susuru. Ini terlihat dari tidak 

terlihatnya sikap saling mengeksklusifkan diri dari masing-masing kelompok 

masyarakat yang berbeda agama kepercayaan masyarakat Dusun Susuru. 

Mereka bergaul satu sama lain dan bermasyarakat dengan penuh rasa 

toleransi yang sangat kuat. Mereka menjalani kehidupan bermasyarakat 

dengan saling menhormati dan menghargai satu sama lain meskipun mereka 

menganut agama yang berbeda. Masyarakat Dusun Susuru hidup dengan 

menjungjung tinggi nilai-nilai budaya sunda. Dalam budaya sunda dikenal 

dengan budaya yang sangat menjungjung tinggi sopan santun karena pada 

umumnya karakter masyarakat sunda adalah ramah tamah, murah senyum, 

lemah lembut dan sangat menghormati orang tua. Dan nilai-nilai budaya 

sunda inilah yang membuat masyarakat hidup dengan damai, tentram dan 

jauh dari konflik ditengah-tengah kemajemukan masyarakat Dusun Susuru. 
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Ketiga, penelitian yang berjudul Kebersamaan Dalam Perbedaan Studi 

Kasus Masyarakat Cigugur Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat yang 

dilakukan oleh Syaripulloh. Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh 

gambaran tentang kebersamaan dan harmoni dalam kehidupan masyarakat 

Cigugur yang multi agama. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 

metode penelitian deskriptif kualitatif, dengan observasi, wawancara 

mendalam, serta dokumentasi sebagai teknik pengumpulan datanya. Hasil 

penelitian menunjukan bahwa masyarakat Cigugur yang memiliki 

keberagaman dalam memeluk agama, yakni Islam, Katolik, Protestan dan 

Agama Djawa Sunda (ADS) dapat hidup berdampingan secara damai. 

Masyarakat saling menghargai karena memiliki ikatan darah yang kuat. Bagi 

masyarakat kebersamaan lebih penting daripada perpecahan yang ditimbulkan 

perbedaan pandangan. Adapun faktor pemersatu masyarakat Cigugur adalah 

ketua masing-masing agama, selain adanya peranan yang sangat menonjol 

dari Pangeran Djatikusumah sebagai keturunan Madrais. Sebagai budaya 

dominan, ADS menerapkan pola toleransi penuh bagi masyarakat Cigugur 

untuk memeluk dan menjalankan perintah agama. 

Dari beberapa penelitian diatas dengan apa yang penulis teliti 

memiliki persamaan dan perbedaan di dalam kajiannya, namun pada 

penelitian ini, penulis memfokuskan kajiannya pada budaya politik 

masyarakat Kelurahan Cigugur dengan menggunakan etnografi sebagai 

pendekatan penelitiannya. 
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H. Kerangka Pemikiran 

Kerangka pemikiran merupakan gambaran dari alur penelitian yang 

akan dilakukan oleh penulis. Kerangka pemikiran dari penelitian ini dapat 

dilihat dari gambar berikut: 

 

 Gambar I. Kerangaka Berpikir  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari gambar diatas dijelaskan bahwa kerangka pemikiran penelitian 

berangkat dari tujuan penelitian ini yang berupaya untuk mengetahui tipologi 

budaya politik masyarakat Kelurahan Cigugur yang merupakan masyarakat 

majemuk dengan kehidupan masyarakatnya yang sangat beragam terutama 

dalam hal agama, karena terdapat enam agama atau kepercayaan yang ada di 

Kelurahan Cigugur. Dengan menggunakan tiga komponen yaitu Kognitif, 

Afektif dan Evaluatif. 

Budaya Politik 

kognitif Afektif Evaluatif 

Parokial Subjek Partisipan 
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Komponen Kognitif mencakup mengenai pengetahuan masyarakat 

Kelurahan Cigugur mengenai politik, baik itu mengenai pancasila, demokrasi, 

pemilu dan sebagainya. Kemudian Komponen afektif merupakan perasaan 

terhadap sistem politik, perannya, para aktor, dan segala penampilannya. Dan 

yang terakhir adalah Komponen Evaluatif yang merupakan keputusan dan 

praduga tentang objek-objek politik yang secara tipikal melibatkan kombinasi 

standar nilai dan kriteria dengan perasaan informasi dan perasaan. 

Dengan menggunakan ketiga komponen tersebut di dalam penelitian 

ini, akan dapat diketahui tipologi budaya politik masyarakat Kelurahan 

Cigugur Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan. 


