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BAB II 

TELAAH PUSTAKA  

2.1 Partisipasi  

 Peraturan Pemerintah (PP) RI Nomor 72 dan 73 Tahun 2005 dan Peraturan 

dalam Negeri (MENDAGRI) tahun 2007, Partisipasi adalah keikutsertaan dan 

keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan pembangunan. 

Partisipasi menurut Soejono Soekanto (1993:355) merupakan setiap proses 

identifikasi  atau menjadi peserta, suatu proses komunikasi atau kegiatan bersama 

dalam suatu situasi sosial tertentu. Partisipasi itu terdiri dari beberapa jenis 

diantaranya partisipasi sosial dan politik. Partisipasi sosial merupakan derajat 

partisipasi individu dalam kehidupan sosial. Sementara itu, partisipasi politik 

adalah kegiatan warga negara yang bertindak secara pribadi–pribadi dan dimaksud 

untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemeritahan.  

 Acc. Wazir Ws, et al, (1999:29) partisipasi bisa diartikan sebagai 

keterlibatan seseorang secara sadar kedalam interaksi sosial dalam situasi tertentu, 

dengan pengertian itu, seseorang bisa berpartisipasi bila ia menemukan dirinya 

dengan atau dengan kelompok melalui berbagai proses dengan orang lain dalam 

hal nilai, tradisi, perasaan, kesetiaan, kepatuhan dan tanggung jawab bersama.  

 Partisipasi menurut Isbandi (2007:27) adalah keikutsertaan sesorang dalam 

proses pengidentifikasian masalah dan potensi pemilih dan pengambil keputusan 

tentang ada dimasyarakat, pemilih dan pengambil keputusan tentang alternatif 

solusi  untuk menangani secara sukarela dalam pemilihan dan pengambilan 

keputusan. 
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2.2 Politik  

 Aristoteles (384-322 SM), bahwa politik adalah hakikat kehidupan sosial 

yakni interaksi satu sama lain dari dua atau lebih orang. Aristoteles menyebutkan 

kata politik itu dengan kata polistaia; polis berarti kesatuan masyarakat yang 

berdiri sendiri dan taia berarti urusan. Dari kata polis tersebut bahwa politik 

merupakan istilah terminologis yaitu berkaitan dengan masalah bagaimana 

pemerintahan dijalankan agar terwujud  sebuah masyarakat politik atau negara 

yang paling baik. Jadi, didalam konsep ini terkandung dalam berbagai unsur, 

seperti lembaga yang menjalankan aktivitas pemerintahan, masyarakat sebagi 

pihak yang berkepentingan, kebijakan dan hukum-hukum yang menjadi sasaran 

pengaturan masyarakat, dan cita-cita yang hendak dicapai. 

  Kamus Umum Bahasa Indonesia (1983:763), politik adalah segala urusan 

dan tindakan (kebijakan, siasat, dan sebagainya) mengenai pemerintahan sesuatu 

negara atau terhadap negara lain, tipu muslihat atau kelicikan, dan juga 

dipergunakan sebagai nama bagi sebuah disiplin pengetahuan.  

Miriam Budiardjo (2000:8), politik adalah bermacam-macam kegiatan 

dalam suatu sistem politik (atau negara) yang menyangkut proses menentukan 

tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu. 

  Kartini Kartono (1989:5-6), dilihat dari struktur dan kelembagaan politik 

dapat diartikan sesuatu yang ada relasinya dengan pemerintahan (peraturan, 

tindakan, pemerintahan, undang-undang, hukum, kebijakan, atau policy, dan lain-

lain).          
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  Robert A. Dahl (1978), politik adalah sudah barang tentu, pelajaran 

tentang siasat, atau lebih pula disebutkan sebagai hal ini sebagai perlajaran terinci 

dari berbagai cara, yaitu usaha pembahasan yang teratur untuk menemukan 

pencegahan kebingungan yang kacau dalam pengertian yang lebih luas dan lebih 

umum hubungannya.        

Johan K. Bluntschi (1933), politik adalah ilmu yang memperhatikan 

masalah kenegaraan yaitu berusaha keras untuk mengerti dalam paham kondisi 

situasi negara, yang bersifat penting dalam berbagai bentuk manifestasi 

pembangunan. 

Raymond G. Gettel (1933), politik adalah ilmu yang membahas negara, 

hal tersebut berlaku baik antar seseorang dengan orang lain yang paling ujung 

sekalipun disentuh hukum, hubungan antar perorangan, ataupun kelompok orang-

orang dengan negaranya, serta hubungan negara dengan negara.                                                         

 

2.3 Partisipasi Politik  

Thoha (2005:343), bahwa Partisipasi politik adalah suatu cara yang 

dipergunakan oleh seorang pemimpin dalam mempengaruhi perilaku perilaku 

orang lain. Pengambilan keputusan dalam politik adalah seperangkat yang diambil 

individu atau kelompok dalam pemecahan masalah, pengambilan keputusan 

sebagai reaksi terhadap suatu masalah adalah suatu penyimpangan antara masalah 

dengan pemimpin. 

Keith Faus Partisipasi politik adalah keterlibatan secara aktif dari individu 

atau kelompok kedalam proses pemerintahan. Damsar (2010:179) dengan 

demikian individu disini sangatlah berperan aktif dalam kegiatan pelaksanaan 

pemerintahan. 
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Herbert MeClosky Partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela 

dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses 

pembentukan kebijakan umum. Damsar (2010:180).  

Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson Damsar (2010:180), Partisipasi 

Politik adalah kegiatan warga negara yang bertindak sebagai pribadi – pribadi, 

yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah.   

Michael Rush dan Philip Althoff Partisipasi politik adalah keterlibatan  

dalam aktivitas politik pada suatu sistem politik. Damsar (2010:180). Maksudnya 

dimana masyarakat ikut terlibat langsung dalam politik tanpa ada batasan dan 

larangan-larangan tertentu. 

Batasan yang dikemukakan oleh Keith Faus serta Hungtinton dan Nelson 

memfokuskan pada suatu yang berhubungan dengan kepemerintahan. Fokus 

tunggal seperti ini mengabaikan bahwa politik itu tidak hanya dengan 

pemerintahan saja, tetapi luas dari itu, yaitu meliputi berbagai aspek kekuasaan, 

kewenangan, kehidupan publik, negara, konflik dan resolusi konflik, kebijakan 

pengambilan keputusan dan pembagian dan alokasi.  

Batasan yang dibuat oleh Hebert Mc Closky menekankan suatu yang tidak 

dicakup oleh ahli lain yaitu sifat sukarela seperti paksaan, keharusan atau 

kewajiban, melalui pandangan tersebut maka tidak bisa dikatakan sebagai 

partisipasi. Misalnya ketika semua anggota dari suatu komunitas diharapkan untuk   

pergi secara bersama-sama ke kecamatan untuk mempertanyakan kebijakan yang 

tidak adil terhadap komunitas mereka. Ketika harapan pergi bersama kecamatan 

tersebut dipahami sebagai suatu kewajiban, seperti PNS diharapkan pilih golkar 

pada masa rezim Orde Baru di masa lampau, maka kegiatan seperti itu dipandang 
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sebagai mobilisasi, bukan partisipasi. Jadi ditekankan sekali bahwa yang sering 

digunakan oleh para ahli tentang peran serta yang bersifat paksaan, keharusan atau 

kewajiban dikenal sebagai mobilisasi. 

Ketika suatu komunitas mewajibkan warga untuk memberikan sumbangan 

terhadap kepentingan publik, maka konsep sumbangan secara substansial adalah 

sesuatu yang bersifat sukarela berubah menjadi suatu aktivitas yang memaksa. 

Oleh sebab itu sumbangan wajib warga dari suatu komunitas tidak bisa 

dikategorikan sebagai partisipasi dalam kegiatan publik pada komunitas, namun 

lebih tepatnya sebagai mobilisasi kegiatan publik.  

Apa yang dikemukakan oleh Heberth Mc Closky tentang karakteristik 

sukarela dalam konsep partisipasi diatas sangat dipahami oleh Huntington dan 

nelson. Untuk menemukan titik temu perbedaan konsep antara yang setuju dan 

tidak adanya karakter sukarela, maka Huntington dan Nelson mengusulkan dua 

konsep partisipasi yaitu partisipasi mobilisasi dan partisipasi otonom. 

Partisipasi otonom menunjukkan partisipasi yang dilakukan secara sadar 

tanpa tekanan dan sukarela. Sedangkan partisipasi mobilisasi menunjukkan sisi 

yang berseberangan dari yang dijelaskan pertama, yaitu tidak sadar, ada tekanan 

atau ada unsur paksaan, sekecil apapun ia. damsar (2010:181-182).  

Partisipasi politik yang meluas merupakan ciri khas  moderenisasi politik, 

didalam masyarakat tradisional pemerintah dan politik biasanya hanya merupakan 

urusan satu golongan elit yang kecil. Petani, tukang, dan pedagang yang 

merupakan bagian penduduk yang paling besar dapat menyadari atau tidak 

bagaimana tindakan-tindakan pemerintah mempengaruhi kehidupan mereka 

sendiri.  
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Akan tetapi biasanya tidak sampai terpikir oleh bahwa mereka dapat atau 

perlu berusaha untuk mempengaruhi tindakan-tindakan pemerintah, dan bukan 

sekedar sekali-kali mengajukan petisi minta bantuan terhadap tekanan dari luar 

sebaliknya, prinsip kewarganegaraan yang aktif sudah diterima dan ditekankan di 

semua negara industri yang modern, meskipun bentuk dan kodrat partisipasi yang 

sah menunjukkan perbedaan-perbedaan yang besar satu sama lain. 

Proses-proses yang dilalui untuk memperluas partisipasi, termasuk 

keseluruhan kekuasaan-kekuasaan sosial, ekonomi dan politik yang  yang 

mempengaruhi partisipasi dan juga saluran partisipasi yang lebih khusus yang 

mungkin menggerakkan individu-individu dan golongan-golongan yang tadinya 

berpartisipasi. Dalam jangka panjang, moderenisasi sosial dan ekonomi 

menghasilkan partisipasi yang lebih luas. Akan tetapi proses-prosesnya tidak 

mantap, seragam atau  tidak dapat diubah lagi.  

Beberapa negara memiliki tingkat-tingkat partisipasi yang jauh lebih tinggi 

dari pada apa nampaknya dapat dibenarkan oleh tahap-tahap perkembangan 

sosial, ekonomi mereka. Di negara-negara lain tingkatnya jauh lebih rendah, 

Demikian pula halnya dengan golongan-golongan didalam negara-negara itu. 

Selain dari itu, tingkat partisipasi didalam golongan atau negara-negara dapat 

merosot dengan tajam dan bentuk-bentuk partisipasi dapat berubah secara 

dramatis. Hubungan antara pertumbuhan atau modernisasi dan partisipasi politik 

adalah kompleks dan melalui sejumlah faktor tambahan. Samuel P. Huntington 

Dan Joan Nelson. (1990:1-2).  
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Ragamalan Rafiel (2001:147), bahwa  partisipasi politik dianggap sebagai 

akibat dari sosialisasi politik, namun kiranya perlu dicatat bahwa partisipasi 

politikpun berpengaruh terhadap sosialisasi politik yang berjalan.  

Rush dan Althoff (2002) untuk melihat sejauh mana partisipasi masyarakat 

pada kegiatan politik dapat dilihat berdasarkan hirarki partisipasi politik yang 

diikuti oleh masyarakat.  

Hirarki partisipasi politik bisa dilihat pada gambar berikut ini : 

Gambar 2.1 Hirarki Partisipasi Politik 

Menduduki Jabatan Politik atau Administrasif 

Mencari Jabatan Politik atau  Administrasif 

Keanggota aktif suatu organisasi politik 

Keanggota pasif suatu organisasi politik 

Keanggota aktif suatu organisasi semu politik 

Keanggota pasif suatu organisasi politik 

partisipasi dalam rapat umum, demonstrasi, dsb 

partisipasi dalam diskusi politik informal minat umum dalam 

politik 

voting (pemungutan suara) 

Apati total 

Sumber: Rush  dan Althoff 2003, (Damsar 2010:185)  

Dari gambar diatas seperti yang dikatakan oleh Rush dan Althoff bahwa 

hierarki yang tertinggi dari partisipasi politik adalah menduduki jabatan politik 

atau administratif. Sedangkan hierarki yang terendah dari suatu partisipasi politik 

adalah orang yang apati secara total, yaitu orang yang tidak melakukan aktivitas 

politik apapun secara total. semakin tinggi hierarki partisipasi politik maka 

semakin kecil kuantitas dari keterlibatan oarang˗orang.  
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Gabriel A. Almond, dalam buku perbabdingan sistem politik yang di 

sunting oleh Mas’oed dan Macandrews (1981), membedakan partisipasi politik 

atas dua bentuk, yaitu: 

1. Partisipasi politik konvesional, yaitu suatu bentuk partisipasi poltik 

yang normal dalam demokrasi modern. 

2. Partisipasi politik nonkonvesional, yaitu suatu bentuk partisipasi 

politik yang tidak lazim dilakukan dalam kondisi normal, bahkan dapat 

berupa kegiatan illegal, penuh kekerasan dan revolusioner. 

Apa yang telah dijelaskan Rush dan Althoff dari hirarki tersebut bahwa 

bentuk partisipasi politik secara umum dan luas serta lebih mudah diamati 

dilingkungan masyarakat  kita ialah pemberian suara kepada pemilu. Partisipasi 

politik dalam pemberian suatu tersebut ialah dipilih secara langsung anggota 

DPR/MPR, DPRD, DPD dan Presiden dan wakil presiden, serta kepala daerah 

baik provinsi maupun kab/kota oleh masyarakat. Demokrasi rakyat menempati 

posisi vital dalam kaitannya dengan pembagiaan kekuasaan dalam suatu negara 

(umumnya berdasarkan konsep dan prinsip trias politica) dengan kekuasaan 

negara yang dipilih oleh rakyat juga harus digunakan untuk kesejahteraan 

kemakmuran rakyat.  

Mariam Budiardjo (2008:367), partisipasi politik adalah kegiatan 

seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta aktif dalam kehidupan politik, 

antara lain dengan jalan memilih pemimpin negara, dan secara langsung atau tidak 

langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (publik policy). 

Kait dan Halzh-Bach, partisipasi politik diartikan sebagai aktivitas warga 

negara yang bertujuan untuk memengaruhi kebijakan politik. Aktivitas warga 
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negara itu, meliputi pemberian suara (voting), menandatangani petisi, atau 

demonstrasi penutupan jalan. Partisipasi politik meliputi warga negara yang tidak 

masuk sebagai politis atau pejabat pemerintahan termasuk pegawai negeri. 

Almond Colleman 1960, partisipasi politik yang ada di suatu negara akan 

menentukan kualitas demokrasi negara tersebut. Demokrasi tidak akan berfungsi 

tanpa aktivitas atau tindakan minimum yang dilakukan warga negara dalam 

partisipasi politik. Hendry Subiakto, Rachmah Ida (2012:72). 

Rosemberg ada tiga alasan politik yang menjadi masyarakat ikut serta 

dalam partisipasi politik. Alasan pertama adalah konsekuensi yang ditanggung 

dari aktivitas politik. Hal ini dapat mengambil beberapa bentuk: individu dapat 

merasa, bahwa aktivitas politik merupakan ancaman terhadap berbagai aspek 

kehidupannya. Umpamanya dia dapat mempercayai bahwa aktivitas politik itu 

dapat mengasingkan kawan dan para tetangganya, atau bahkan anggota 

keluarganya ia merasa bahwa posisi sosialnya bisa terganggu rusak, atau aktivitas 

politik dapat mengancam posisi pekerjaan karena terlalu dekat dengan satu partai 

atau pandangan tertentu atau dia dapat merasa bahwa aktivitas politik dapat 

mengancam atau merusak kehormatan dirinya dengan jalan mengungkapkan 

sebagai kebodohan sendiri, ketidakseimbangan, ketidakmampuan. Karena itu pada 

umumnya individu dihadapkan terhadap kontroversi atau tekanan-tekanan silang, 

maka ia beranggapan bahwa ketidakaktifan politik lebih cocok dari pada aktivitas 

politik.    

Alasan Kedua bahwa individu dapat menganggap aktivitas politik sebagai 

sia-sia saja. Sebagai individu tunggal, dia mungkin merasa bahwa dia sama sekali 
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tidak mampu mempengaruhi jalannya peristiwa, dan bahwa kekuatan politik yang 

bersifat bagaimanapun juga ada diluar kontrol individu. Tambah lagi, dia dapat 

beranggapan, bahwa hasil aktivitas politik merupakan satu kesimpulan yang telah 

lampau, dan malahan merasa bahwa dengan menggabungkan diri dengan orang 

lain untuk mendapatkan suatu tujuan politik, adalah tidak berguna. Pada akhirnya, 

dia mungkin merasakan adanya adanya suatu jurang pemisah antara ideal-idealnya 

dengan realitas politik, suatu pemisah sebagian besarnya, sehingga tidak ada 

sejumlah aktivitas politik yang kiranya bisa menjembataninya.  

Alasan ketiga menurut Milbart dan Rosenberg mengatakan bahwa memacu 

untuk bertindak atau perangsang politik adalah faktor penting untuk mendorong 

aktivitas politik, dengan tidak adanya perangsang sedemikian itu dapat menambah 

perasaan apati. Individu mungkin merasa bahwa buah pikiran politik tidak terlalu 

menarik baginya, dan bahkan dapat memisahkan banyak kegiatan dari bidang 

politik, karena dia menerimanya sebagai hal yang lebih bersifat pribadi dari pada 

politis. Selanjutnya dia mungkin merasa bahwa aktivitas politik menyajikan 

kepuasan sedikit atau kepuasan tidak langsung, sedang hasil langsung yang 

diperoleh sedikit sekali. Pokoknya partisipasi politik diterima sebagai hal yang 

sama sekali yang tidak layak bagi pemenuhan kebutuhan pribadi dan kebutuhan 

materil individu. Rush dan Althoff (2007:144-146).  

Bentuk dan sifat partisipasi politik jelas berbeda dari satu sistem politik 

dengan yang lain, walaupun ada terdapat lembaga politik yang nyata sama, seperti 

adanya pemilihan atau partai politik. Kebanyakan negara demokrasi modern 

memiliki lingkungan sosial yang ditandai oleh sistem stratifikasi sosial yang 

ekstensif, namun relatif luwes dan suatu lingkungan politik yang secara ideologis 

berusaha mendorong berlangsung partisipasi politik.  
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Masyarakat primitif memberikan suatu lingkungan sosial dan lingkungan 

politik yang terintegrasi, dalam situasi mana  perbedaan antara kegiatan politik 

dan aktivitas jenis lainnya kurang menonjol jika dibandingkan dengan kondisi 

masyarakat yang lebih maju. Masyarakat totaliter juga ditandai oleh integrasi dari 

kegiatan sosial dan dan aktivitas politik, namun tidak sama seperti masyarakat 

primitif, lingkungan politiknya secara ideologis lebih diutamakan dari pada 

lingkungan sosial.  

Masyarakat berkembang cenderung untuk mengeping-ngepingkan 

lingkungan sosial dan lingkungan politik, lingkungan sosialnya sering kali 

mendasarkan diri pada suatu sistem stratifikasi sosial tradisional yang relatif kaku, 

yang oleh kekuatan modernisasi dicoba untuk diruntuhkan. Hal ini merupakan 

basis bagi suatu lingkungan politi dalam mana lembaga-lembaga yang modern 

berlangsung bersama-sama, dan tingkah laku politik ditentukan oleh kekuatan-

kekuatan yang pada hakekatnya yang bersifat tradisional.  

Penjelasan mengenai tingkah laku politik individu pada umum, dan partisipasi 

politik pada khususnya tidaklah termasuk sulit untuk dikemukakan.  

SeyMour Martin Lipset Umpamanya dengan menggunakan sederetan studi 

dan data telah memberikan uraian tentang berbagai aspek prilaku elektoral 

termasuk didalamnya hasil jumlah yang turut memberikan suara, petunjuk 

mengenai voting dan dukungan bagi gerakan-gerakan ekstimis. Demikian pula 

studi voting yang mendalam dibeberapa negara memberikan bukti yang kuat 

untuk mendukung satu jajaran luas dari hipotesa-hipotesa. Lebih khusus mengenai 

asosiasi antara status sosial ekonomi dengan tingkah laku elektoral yang telah 

didokumentasikan secara luas dan banyak sekali perhatian yang telah dicurahkan 
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kepada individu yang menyimpang dari norma voting kelas. Studi ini 

mengemukakan bahwa perilaku politik seseorang itu ditentukan oleh interaksi dari 

sikap sosial dan sikap politik individu yang mendasar, dan oleh situasi khusus 

yang dihadapinya. Rush dan Althoff (2007:176-178).  

Huntington dan Nelson (1990:16-18) Partisipasi politik dapat terwujud 

dalam berbagai bentuk studi-studi tentang partisipasi dapat menggunakan skema-

skema klasifikasi yang agak berbeda-beda. namun kebanyakan riset belakangan 

ini membedakan jenis-jenis perilaku seperti berikut:  

a. Kegiataan Pemilihan  

Kegiatan pemilihan mencakup suara, akan tetapi juga sumbangan-

sumbangan untuk kampanye, bekerja dalam suatu pemilihan, mencari 

dukungan dibagi seorang calon, atsu setiap tindakan pemungutan suara 

yang bertujuan mempengaruhi hasil proses pemilihan. keterlibatan 

masyarakat kota pekanbaru dalam proses pemberian suara, keaktifan dan 

keterlibatan masyarakat dalam panitia pemilihan kepala daerah walikota 

dan wakil walikota, keaktifan masyarakat dalam menghimpun dan mencari 

dukungan suara untuk salah satu kandidat kepala daerah (walikota dan 

wakil walikota). 

b. Kegiatan organisasi  

Menyangkut partisipasi sebagai anggota atau pejabat dalam suatu 

organisai yang tujuan utamanya adalah mempengaruhi pengambilan 

keputusan pemerintah (walikota dan wakil walikota) dikota Pekanbaru. 
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c. Mengadakan Hubungan (Contaktion) 

Merupakan tindakan aktif masyarakat terhadap tokoh tokoh 

masyarakat dan aparat desa dengan maksud memperoleh manfaat bagi 

salah satu tim sukses/calon kepala daerah (walikota dan wakil walikota). 

d. Loby (Lobbying) 

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 

seperti kegiatan-kegiatan yang ditujukan untuk menimbulkan dukungan 

bagi atau oposisi terhadap suatu usul legislatif atau keputusan administratif  

tertentu. 

e. Tindakan kekerasan (violence) 

Merupakan suatu bentuk partisipasi politik dan untuk keperluan analisa 

ada manfaat untuk mendefenisikannya sebagi satu kategori tersendiri: 

artinya, sebagai upaya untuk mempengaruhi pengambilan keputusan 

pemerintah dengan jalan menimbulkan kerugian fisik terhadap orang-

orang atau harta benda.  

Jadi menurut penulis bahwa partisipasi politik menimbulkan motivasi 

setiap individu untuk meningkatkan partisipasinya, termasuk motivasi setiap 

individu untuk menduduki sebuah jabatan dalam politik. Tanpa adanya motivasi 

sebagai penggerak dari dalam diri individu-individu tersebut maka partisipasi 

masyarakat tidak akan berjalan dengan baik. Kegiatan pemilihan kepala daerah 

dan wakil kepala daerah ini berkaitan langsung dengan komunikasi politik, yang 
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dimaksud dengan komunikasi politik adalah kampanye-kampanye dan 

pemungutan suara, kampanye dalam pemilihan umum merupakan suatu usaha 

untuk mempengaruhi orang banyak (rakyat) secara persuasif, sedangkan paling 

mudah dipengaruhi oleh kampanye politik adalah mereka yang kurang minatnya 

terhadap politik.   

Dari pendapat-pendapat diatas dapat penulis mengambil suatu pandangan 

bahwa partisipasi politik masyarakat tidak hanya dapat dilihat dari keterlibatan 

secara fisik dalam kegiatan-kegiatan politik, namun secara tidak langsung melalui 

sumbangan-sumbangan yang mereka berikan untuk kepentingan politik tertentu, 

hal ini dapat mewujudkan  partisipasi politik masyarakat.   

 

2.4 Bentuk-Bentuk Partisipasi Politik 

 Partisipasi politik itu dapat berwujud dalam berbagai bentuk antara lain: 

kegiatan pemilihan yang juga mencakup pemberian sumbangan untuk kampaye, 

bekerja dalam suatu pemilahan, mencari dukungan bagi seseorang calon lobbying, 

kegiatan organisasi, mencari koneksi dan tundakan kekerasan (violence), 

Huntington & Nelson, (1990:16-18). 

Almond didalam buku Perbandingan Sistem Politik, Mohtar Masoed dan 

Collin Adrews (2008:56-57), bahwa paling tidak terdapat 5 (lima) hal yang 

menyebabkan timbulnya kearah partisipasi lebih luas dan proses politik yaitu:  

1. Modernisasi adalah segala bidang kehidupan yang menyebabkan 

masyarakat banyak menuntut untuk ikut dalam kekuasan politik. Karena 

masyarakat atau negara disini sedang mengalami perkembangan, pada 

modrenisasi ini kebanyakan atau mayoritas masyarakat sudah modren dan 
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tidak tradisional lagi yang membuat bentuk perubahan yang terarah dan 

terencana. 

2. Perubahan-perubahan struktur kelas sosial adalah masalah siapa yang 

berhak berpartisipasi dan pembuatan keputusan politik menjadi penting 

dan mengakibatkan perubahan dalam pola partisipasi politik. Maksudnya 

disini, masyarakat yang kelas atas yang pendidikannya tinggi tentu 

kesadaran akan partisipasi plitiknya ada, dan masyarakat kelas bawah 

kurangnya pendidikan maka kesadaran akan partisipasi poltik juga kurang, 

tapi masyarakat dengan ekonomi lemah justru ingin perubahan pada 

ekonominya. 

3. Pengaruh kaum intelektual dan komunikasi masa modern adalah ide 

demokratisasi partisipasi telah menyebar ke bangsa-bangsa baru sebelum 

mereka mengembangkan modernisasi dan industrialisasi yang cukup 

matang 

4. Konflik antara kelompok pemimpin politik adalah jika timbul konflik 

antarelite (pandangan politik), maka yang di cari adalah dukungan rakyat. 

Terjadi perjuangan kelas menentang kaum aristokrat (orang-orang pilihan) 

yang menarik kaum buruh dan membantu memperluas hak pilih rakyat. 

5. Keterlibatan pemerintah yang meluas dalam urusan sosial, ekonomi dan 

kebudayaan adalah meluasnya ruang lingkup aktivitas pemerintah sering  

merangsang timbulnya tuntutan-tuntutan yang terorganisasi akan 

kesempatan untuk ikut serta dalam pembuatan keputusan politik.   

Ragamaran Rafael (2007: 135), mengatakan didalam partisipasi politik 

terdapat bentuk-bentuk partisipasi politik dan sosialisasi politik antara lain:  
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1. Sosialisasi Politik adalah suatu proses bagaimana memperkenalkan sistem 

politik pada seseorang, dan bagaimana orang tersebut menentukan 

tanggapan serta reaksi-reaksi terhadap gejala-gejala politik, melalui 

sosialisasi politik maka individu-individu masyarakat diharapkan mampu 

dan mau berpartisipasi secara bertangung jawab dalam kehidupan politik. 

2. Bentuk-bentuk partisipasi politik adalah pemungutan suara untuk 

pemilihan para calon wakil rakyat, presiden, kepala daerah dan kepala 

desa. Salah satu bentuk partisipasi masyarakat kota Pekanbaru dalam 

politik adalah keterlibatannya dalam pemilihan kepala daerah secara 

langsung untuk memilih walikota dan wakil walikota pekanbaru periode 

2017-2022.   

  Keterlibatan dalam partisipasi politik tersebut dalam bentuk kampanye 

baik dalam partai maupun dalam kelompok tertentu, terlibat dalam tim sukses, 

melakukan sosialisasi serta memberikan hak suara pada pemungutan suara.  

Dalam pelaksanaan pemilu baik pemilihan legislatif, pemilihan 

presiden/wakil presiden maupun pemilihan kepala daerah (bupati dan wakil 

bupati), (gubernur/wakil gubernur), tingginya partisipasi masyarakat dilihat dari 

keterlibatan masyarakat dalam pemungutan suara. Semakin banyak jumlah suara 

dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara langsung semakin tinggi pada 

partisipasi masyarakat dalam politik.  

 Padahal sesungguhnya keterlibatan masyarakat dalam pemilihan langsung 

dinilai dari pendidikan politik masyarakat dengan lebih mengutamakan perlunya 

kebebasan demokrasi tanpa ada embel-embel lain seperti pembagian jabatan 

tertentu, pembagian proyek-proyek pemerintah dan lain-lain.  
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 Milbrath dan Goel yang dikutip oleh Cholisin (2007: 152)  membedakan 

partisipasi politik menjadi beberapa kategori yakni: 

1) Partisipasi politik apatis orang yang tidak berpartisipasi dan menarik diri dari 

proses politik. 

2) Partisipasi politik spector orang yang setidak-tidaknya pernah ikut memilih 

dalam pemilihan umum. 

3) Partisipasi politik gladiator mereka yang secara aktif terlibat dalam proses 

politik, yakni komunikator, spesialis mengadakan kontak tatap muka, aktivis 

partai dan pekerja kampanye dan aktivis masyarakat. 

4) Partisipasi politik pengritik. Orang-orang yang berpartisipasi dalam bentuk 

yang tidak konvensional. 

Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa orientasi partisipasi politik aktif 

terletak pada input dan output politik. Sedangkan partsipasi pasif terletak pada 

outputnya saja. Selain itu juga ada anggapan masyarakat dari sistem politik yang 

ada dinilai menyimpang dari apa yang dicita-citakan sehingga lebih menjurus 

kedalam partisipasi politik yang apatis. 

 

2.5 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Politik  

Partisipasi Politik ditentukan oleh sejumlah faktor diantaranya adalah 

keyakinan agama, jenis kelamin, budaya politik, dan karakter lingkungan politik. 

Faktor  personal yang mempengaruhi partisipasi politik antara lain mencakup:  

1. Derajat, perhatiannya atau motivasi yang dimiliki dalam partisipasi politik 

individu. 

2. Tingkat kemampuan dan kecakapan, misalnya memikul tanggung jawab, 

mengambil keputusan, kemampuan memilih dan kesadaran politik kritis. 
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3. Keyakinan individu akan kemampuannya dalam mempengaruhi keputusan 

pemerintah. 

Sementara itu Frank menemukan bahwa faktor utama yang mendorong 

orang untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik adalah kepuasan finansial. 

Maram (2007:156).  

Lindenfeld juga menemukan bahwa status ekonomi yang rendah 

menyebabkan seseorang merasa teralienasi dari kehidupan politik dan orang yang 

bersangkutan pun akan menjadi apatis. Hal ini tidak terjadi pada orang yang 

memiliki kemampuan ekonomi. Maram (2007:156).  

Milbart, menyatakan ada empat faktor utama yang mendorong keinginan 

seseorang dalam berpartisipasi politik: pertama, adanya sesuatu yang dapat 

dijadikan perangsang sehingga seseorang mau ikut serta melakukan partisipasi 

politik. Dalam hal ini minat untuk berpartisipasi dipengaruhi misalnya oleh sering 

mengikuti diskusi-diskusi politik melalui media masa atau melalui diskusi 

informal. Kedua, karena faktor karakteristik pribadi seseorang, orang yang 

berwatak sosial, yang punya kepedulian besar terhadap problem sosial, politik, 

ekonomi dan lain-lainnya. Biasanya mau terlibat dalam aktivitas politik. Ketiga, 

faktor karakter sosial seseorang. Karakter sosial menyangkut status sosial 

ekonomi, kelompok ras, etnis, dan agama seseorang. Bagaimanapun lingkungan 

sosial itu ikut mempengaruhi persepsi, sikap dan perilaku seseorang dalam bidang 

politik.  

Orang yang berasal dari lingkungan sosial yang lebih rasional dan 

menghargai nilai-nilai seperti keterbukaan, kejujuran dan keadilan tentu akan mau 

juga memperjuangkan tegaknya nilai-nilai tersebut dalam bidang politik. Dan 
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untuk itu lah mereka mau berpartisipasi dalam kehidupan politik, dan keempat 

faktor situasi lingkungan politik itu sendiri. Lingkungan politik yang kondusif 

membuat orang dengan senang hati berpartisipasi dalam kehidupan politik.  

Dalam lingkungan politik yang demokratis, orang merasa lebih bebas dan 

nyaman untuk terlibat dalam aktivitas–aktivitas politik ketimbang dalam 

lingkungan politik yang totaliter. Lingkungan politik yang sering diisi dengan 

aktivitas-aktivitas brutal dan kekerasan dengan sendirinya menjauh masyarakat 

dari wilayah politik. 

Menurut Milbrath (1965:68) dalam Miaz (2012) bahwa seseorang akan 

merasa peka dan melibatkan diri dalam kegiatan politik apabila telah mempunyai 

sikap, persepsi, minat, dan pemahaman yang cukup mengenai politik. Keterlibatan 

seseorang dalam kegiatan politik itu seperti mengadakan komunikasi, memasuki 

organisasi politik dan mengikuti perkembangan politik melalui media masa. 

Bagi seseorang yang sudah memiliki pemahaman politik, mereka akan 

memilih secara bebas dan jujur menurut hati nuraninya. Oleh karena itu, substansi 

pemilu adalah sebuah proses berpolitik yang terpenting, karena akan berpengaruh 

bagi penentuan kekuasaan dan kepemimpinan politik. Sistem pemerintahan 

demokrasi telah menekankan supaya wakil-wakil masyarakat mestilah dipilih 

secara terbuka berdasarkan kelayakan dan persyaratan pencalonan.  

Menurut Milbrath (2007) dalam Hermawan (2012) ada 4 faktor yang 

menyebabkan orang berpartisipasi dalam kehidupan politik, yaitu diantaranya: 

1) Karena adanya perangsang , maka orang mau berpartisipasi dalam kehidupan 

politik. Misalnya: seringnya orang tersebut mengikuti diskusi-diskusi politik 
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melalui mass media atau melalui diskusi informal , mengikuti kampanye partai 

politik. 

2) Karena faktor karakteristik pribadi seseorang. Orang yang mempunyai jiwa, 

watak/ kepedulian sosial yang besar terhadap problem sosial, politik, ekonomi, 

dan lainnya, biasanya mau terlibat dalam aktifitas politik. 

3) Faktor karakter sosial seseorang, yaitu menyangkut status sosial ekonomi, 

kelompok ras, etnis, dan agama seseorang. Bagaimanapun lingkungan sosial 

itu ikut mempengaruhi persepsi, sikap, dan perilaku seseorang dalam bidang 

politik. Misalnya orang yang berasal dari lingkungan sosial yang lebih rasional 

dan lebih menghargai nilai-nilai seperti keterbukaan, kejujuran, dan keadilan 

tentu akan mau juga memperjuangkan tegaknya nilai-nilai tersebut dalam 

bidang politik. Dan untuk itulah mereka mau berpartisipasi dalam kehidupan 

politik. 

4) Faktor situasi atau lingkungan politik itu sendiri. Lingkungan yang kondusif 

membuat orang senang hati berpartisipasi dalam kehidupan politik. Dalam 

lingkungan politik yang demokratis, orang merasa lebih bebas dan nyaman 

untuk terlibat dalam aktifitas-aktifitas politik ketimbang dalam lingkungan 

politik yang totaliter. Lingkungan politik yang sering diisi dengan aktifitas-

aktifitas brutal, anarkis, dan kekerasan dengan sendirinya menjauhkan 

masyarakat untuk berpartisipasi. 

 

2.6 Masyarakat  

Harold J Laski masyarakat adalah Sekelompok manusia yang hidup 

bersama dan bekerja sama untuk mencapai keinginan mereka bersama-sama, 
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bahwa masyarakat mencakup semua hubungan dalam kelompok disuatu wilayah. 

(Dalam Buku Miriam Budiardjo 2005:34). 

Dari pendapat Harold J Laski, bahwa manusia mempunyai bermacam-

macam keinginan dan tujuan yang ingin sekali dicapainya, untuk itu mereka 

sering merasa perlu untuk melaksanakan kemauannya atas orang lain atau 

kelompok-kelompok dalam masyarakat. Dalam hal ini perlu adanya hukum 

dimasyarakat, dengan adanya hukum dimasyarakat maka manusia dalam 

kelompok takut untuk mengganggu hak manusia lainnya. 

Robert M. Maclver, bahwa masyarakat adalah suatu sistem hubungan-

hubungan yang ditata. Miriam budiardjo (2008:46). Menurut Inu kencana Syafie 

(2006:18), bahwa Masyarakat adalah sejumlah orang yang bersama-sama menjadi 

anggota suatu negara, yang harus dibina dan dilayani oleh administrasi publik 

setempat.    

Selo Soemardjan menyatakan bahwa masyarakat adalah orang-orang yang 

hidup bersama yag menghasilkan kebudayaan. Soerjono Soekanto, (2007:22). 

Maksudnya individu yang lebih dari satu hidup bersama akan menimbulkan 

budaya.  

Maclver dan Page mengatakan bahwa masyarakat adalah suatu sistem dari 

kebiasaan dan tata cara, dari wewenang dan kerja sama antara berbagai kelompok 

dan penggolongan, dan pengawasan tingkah laku serta kebiasaan-kebiasaan 

manusia. Keseluruhan yang selalu berubah ini kita namakan masyarakat. 

Masyarakat merupakan jalinan hubungan sosial dan masyarakat selalu berubah. 

Soerjono Soekanto (2007:22).  
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Ralph linton mengatakan bahwa masyarakat merupakan setiap kelompok 

manusia yang telah hidup dan bekerja bersama cukup lama sehingga mereka dapat 

mengatur diri mereka dan menganggap diri mereka sebagai suatu kesatuan sosial 

dengan batas-batas yang dirumuskan dengan jelas. Soerjono Soekanto (2007:22).  

Soerjono Soekanto (2007:22), bahwa masyarakat merupakan manusia 

yang hidup bersama, didalam ilmu sosial tidak ada aturan mutlak ataupun angka 

pasti untuk menetukan beberapa jumlah manusia yang harus ada, akan tetapi 

secara teoritis angka minimalnya adalah dua orang yang hidup bersama.  

Dengan demikian penulis berpendapat bahwa masyarakat adalah 

berkumpulnya dua orang manusia atau lebih untuk hidup dan bekerja sama dalam 

bentuk kesatuan sosial secara terstruktur. 

2.7  Proses Politik Pemilihan Kepala Daerah (berdasarkan PP RI No 78 

Tahun 2012 Tentang Pemilihan, Pengesahan, pengangkatan dan 

pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah).   

PP RI No 78 Tahun 2012 meliputi tentang: 

1. Persiapan Pemilihan 

2. Penyelenggaraan Pemilihan 

3. Penetapan pemilih 

4. Pendaftaran dan penetapan pasangan calon 

5. Pendaftaran pasangan calon  

6. Penelitian pasangan calon 

7. Penetapan danpengumuman pasangan calon. 

8. Kampanye, meliupiti antara lain: 
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a. Pelaksanaan Kampanye  

b. Bentuk Kampanye 

c. Larangan Kampanye 

d. Dana kampanye  

Meliputi antara lain:  

a. Pasangan calon 

b. Partai politik dan gabungan partai politik yang mengusulkan 

c. Sumbangan pihak-pihak lain yang tidak mengikat yang meliputi 

sumbangan perseorangan dan badan hukum swasta.  

d. Pemungutan dan perhitungan suara 

e. Penetapan calon terpilih, pengesahan pengangkatan dan pelantikan   

2.8  Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, 

Bupati, dan Walikota.  

Undang-undang No 10 Tahun 2016 meliputi tentang: 

1. Menyususn dan menetapkan peraturan KPU dan pedoman teknis untuk 

setiap tahapan pemilihan setelah berkonsultasi dengan dewan perwakilan 

rakyat, dan pemerintah dalam forum rapat dengar pendapat yang 

keputusannya bersikap mengikat. 

2. Mengoordinasi dan memantau tahapan pemilihan. 

3. Melakukan evaluasi penyelenggaraan pemilihan. 

4. Menerima laporan hasil pemilihan dari KPU provinsi dan KPU kabupaten 

atau kota. 
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5. Memfasilitasi pelaksanaan tugas KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota 

dalam melanjutkan  tahapan pelaksanaan pemilihan jika provinsi, 

kabupaten, dan kota tidak dapat melanjutkan tahapan pemilihan secara 

berjenjang 

6. Melaksanakan tugas dan wewenang lainyang diberikan oleh peraturan 

perundang-undangan 

7. Memperlakukan calon gubernur, calon bupati dan calon walikota secara 

adil dan setara 

8. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilihan kepada 

masyarakat  

9. Melaksanakan dengan segera rekomendasi dan putusan bawaslu 

menegenai sanksi administrasi pemilihan 

10. Melaksanakan keputusan DKPP  

11. Melaksanakan kewajiban lain sesuai peraturan perundang-undangan. 

2.9  Pemilukada dan Demokrasi 

Dalam konteks pilkada, partisipasi politik warga saat pemilihan pun 

berorientasi pada peningkatan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat. 

Untuk meningkatan semua itu, maka warga diminta untuk memilih calon-calon 

yang ada dengan merujuk pada program kegiatan yang ditawarkan oleh para calon 

pada saat mereka berkampanye. Pada saat masyarakat menghadiri kampanye dan 

melihat salah satu calon kepala daerah menawarkan program kerja yang ternyata 

relatif sama dengan apa yang ada dalam benaknya/profesinya (tentang 
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kesejahteraan dan pemberdayaan), maka tentu saja(bisa sangat mungkin) 

masyarakat atau individu tersebut memilih calon tadi. Leo Agustino (2009:189).  

Schumpeter (1947), ada dua pengertian dekorasi. Pertama, demokrasi 

sebagai kehendak rakyat. Sudah dapat dipastikan bahwa demokrasi akan terwujud 

manakala kehendak rakyat (yang) mayoritas dapat dipenuhi oleh pemerintah 

berkuasa dengan (relatif) baik. Kedua, sebagai kebaikan bersama . merujuk pada 

idea awal pembentukan negara dikatakan bahwa kebaikan bersama merupakan 

ujung dari kehendak bersama kolektif warga masyarakat. Leo Agustino (2009:40). 

 

2.10 Pandangan Islam Terhadap Kepemimpinan  

Kepemimpinan didalam pandangan agama Islam Mempunyai Aspek 

dalam kehidupan yang berdasarkan kepada Al-qur’an.  

                       

               

    

 

Artinya:“Hai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah 

(penguasa) dimuka bumi, maka berilah keputusan (perkara) diantara manusia 

dengan adil dan jangan lah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan 

menyesatkan kamu dari jalan a Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari 

jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka merupakan hari 

perhitungan”. (Qs. Shaad :26).  
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Berdasarkan dari Ayat Al-Qur’an diatas dapat dijelaskan mengenai 

seseorang yang akan menjadi Khalifah berdasarkan surat Shaad adalah mereka 

yang tidak membuat kerusakan dibumi, tidak menumpahkan darah, berbuat adil, 

dan tidak mengikuti hawa nafsu. Tidak membuat kerusakan di bumi, tidak 

menumpahkan darah, berbuat adil, tidak mengikuti hawa nafsu adalah bagian dari 

sikap mental seseorang. 

Jadi berdasarkan arti ayat diatas, seorang pemimpin ideal sebaiknya adalah 

mereka yang memiliki sikap mental yang tersebut diatas.   

                 

 

Artinya: “Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan 

yang baik bagimu, (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan 

(kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah”. (QS: Al-Ahzab:21).  

Dari ayat diatas telah dijelaskan didalam al-qur’an bahwasannya 

Rasulullah merupakan pemimpin yang patut untuk dicontoh suri tauladannya bagi 

orang-orang yang mengharapkan rahmat dari allah SWT.  

Pemilihan pemimpin merupakan satu ikatan kontrak yang disepakati 

dengan rakyat melalui proses penyerahan kuasa atau pemilihan umum. 

Kepemimpinan bukan sekedar perjanjian antara pemimpin dengan masyarakat, 

tetapi juga merupakan ikatan perjanjian antara pemimpin dengan Allah SWT. 

Pemerintahan adalah satu amanah dan disyariatkan baginya melanjutkan tugas 

kenabian dalam memelihara agama dan memajukan urusan dunia umat Islam. 
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Rasulullah SAW juga telah berperan kepada umatnya bahwa perlu ada 

dikalangan umatku yang menjadi pemimpin didalam sebuah organisasi ataupun 

masyarakat demi melaksanakan amar makruf dan mencega kemunkaran. 

Kepemimpinan itu semestinya didukung oleh keimanan kepada Allah SWT, cinta 

dari menghayati sunnah Rasulullah Saw. Serta berakhlak mulia dimana ia mampu 

mengadakan hubungan yang baik dan harmoni dengan semua peringkat 

masyarakat.  

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

No  Variabel Indikator Hasil 

1.  Bustamin Abidin 

tahun 2014dengan 

Judul Analisis 

Partisipasi Politik 

Masyarakat dalam 

pemilihan kepala 

daerah (PILKADA) 

periode 2013-2018 

Di  Desa Mekarsari 

Kecamatan Reteh 

Kabupaten Indragiri 

Hilir Tahun 2014 

1. Partisipasi  

2. Pendidikan 

Formal dan 

Informal 

3. Ekonomi 

4. Sosial 

5. Keterlibatan  

1.  sosial ekonomi 

menjadi faktor yang 

mempengaruhi 

tingkat partisipasi 

politik yaitu sebagai 

berikut: Tingkat 

pendidikan, Pengaruh 

keluarga, dan 

pekerjaan.  

2.  faktor partisipasi 

politik masyarakat 

merupakan ciri khas 

modernisasi politik 

dalam pembangunan, 

kemajuan demokrasi 

dapat dilihat dari 

seberapa besar 

partisipasi politik 

masyarakat.  

3. faktor-faktor politik 

meliputi : 

pengetahuan 

masyarakat dapat 

menentukan 

keputusan yang akan 

diambil dalam proses 

partisipasi politik.  
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2.  Suhendra,judul:Partis

ipasi Politik 

Masyarakat dalam 

Pemilihan Kepala 

Desa Ganting Damai 

Kecamatan Salo 

Kabupaten Kampar 

Tahun 2013-2018 

1. faktor Partisipasi 

Politik  

2. Faktor Ekonomi  

3. faktor Pendidikan 

Formal  

4. Faktor 

Keterlibatan 

1. Faktor Partisipasi 

Politik sangat 

mempengaruhi 

partisipasi masyarakat 

dalam Dalam 

Pemilihan Kepala 

Desa Ganting damai   

dilihat dari 

rekapitulasi 

tanggapan responden 

rata-masyarakat 

setuju 

2. Faktor ekonomi 

sangat mempengaruhi 

partisipasi masyarakat 

Dalam Pemilihan 

Kepala Desa Ganting 

damai   Berdasarkan 

rekapitulasi 

tanggapan responden 

rata masyarakat setuju 

tapi kenyataannya 

semua indikator 

mempengaruhi 

partisipasi masyarakat 

dalam Dalam 

Pemilihan Kepala 

Desa Ganting Damai  

 

 

3.  Adi Pranadipe judul 

Analisis Partisipasi 

Politik Masyarakat 

dalam  pemilihan 

kepala daerah 

dikecamatan 

Mantang Kabupaten 

Bintan Tahun 2010 

1. Faktor sosial 

ekonomi 

2. Faktor Partisipasi 

Politik 

3. Faktor Politik 

1. faktor ekonomi telah 

membuat pendidikan 

masyarakat 

dikecamatan Mantang 

menjadi kurang 

memadai dan 

berpengaruh ke 

pemikiran politik 

masyarakat tersebut. 

faktor-faktor ekonomi 

membuat masyarakat 

lebih mementingkan 

pekerjaan ketimbang 

mengurus masalah 

politik. 

2. faktor-faktor politik: 
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pengetahuan 

masyarakat dapat 

menentukan 

keputusan yang akan 

diambil dalam proses 

partisipasi politik.  

 

 

2.11 Definisi Konsep  

 Konsep-konsep yang telah ditemukan diatas masih bersifat abstrak, maka 

agar tercapai kesatuan pengetahuan dan untuk memudahkan penelitian maka 

dimasukan beberapa batasan yang berpedoman pada teori yang dikemukakan pada 

telaah pustaka. Definisi konsep merupakan batasan dalam penelitian yang 

merupakan pokok batasan pada bagian berikutnya: di maksudkan agar 

memberikan arah dalam penulisan bagian berikutnya yaitu dengan 

mendefenisikan sebagai berikut:  

1. Analisis adalah menganalisa suatu objek yang akan diteliti. 

2. Faktor-faktor menurut pengertian Kamus Besar Bahasa Inmdonesia adalah 

suatu hal keadaan atau peristiwa yang ikut menyebabkan atau 

mempengaruhi terjadinya sesuatu. Dalam penelitian ini yang dimaksud 

faktor-faktor adalah hal keadaan atau peristiwa yang ikut menyebabkan 

atau mempengaruhi terjadinya kemenangan paslon Firdaus dan Ayat 

Cahyadi dalam pemilukada Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru 2017 

terutama pada tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Bukit Raya, Kecamatan 

Tenayan Raya dan Kecamatan Marpoyan Damai. 
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3. Masyarakat adalah sejumlah orang yang bersama-sama menjadi suatu 

negara, yang harus dibina dan dilayani oleh administrasi publik setempat.  

4. Partisipasi adalah mengandung pengertian aktif, yakni adanya kegiatan 

atau aktivitas. 

5. Partisipasi Politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk  

ikut serta secara aktif dan sukarela dalam kegiatan politik. Dalam hal ini 

partisipasi yang dimaksud adalah tindakan politik yang secara legal 

dilakukan oleh masyarakat desa Kecamatan Bukit Raya, Kecamatan 

Tenayan Raya dan Kecamatan Marpoyan Damai, dalam rangka 

memenangkan paslon nomor urut ke tiga pada pilkada Walikota Kota 

Pekanbaru yaitu paslon Firdaus-Ayat Cahyadi. 

6. Pemilihan umum adalah sara perwujudan kedaulatan rakyat guna 

menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan 

Pancasila dan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 

1945.  

7. Pemilukada adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang 

dilaksanakan secara langsung, umum bebas rahasia, jujur dan adil dalam 

Negara Kesatuan Republik Indonesia pada provinsi riau untuk memilih 

walikota dan wakil walikota pekanbaru.   

8. Masyarakat desa Kecamatan Bukit Raya, Kecamatan Tenayan Raya dan 

Kecamatan Marpoyan Damai adalah bagian masyarakat yang tinggal di 

kota pekanbaru yang telah terdaftar sebagai pemilih sesuai dengan 

tuntunan yang tertuang dalam undang-undang pemilihan kepala daerah 

(Pilkada) secara langsung. 
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2.12  Definisi Operasional  

Untuk menghindari kesalahan penafsiran terhadap konsep yang 

digunakan dalam penelitian ini, maka konsep tersebut perlu di operasionalkan 

dari teori faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik masyarakat dari 

Milbrath (2007) dalam Hermawan (2012). Adapun batasan  operasional yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah:   

1. Faktor Pendidikan  

Tingkat pendidikan merupakan faktor utama dalam menilai 

pemimpin yang berkualitas, karena semakin tinggi mutu pendidikan 

masyarakat maka semakin bagus pula dalam pilihan masyarakat itu 

terdapat pemimpinnya. Artinya dengan peminim yang berkualitas tentu 

mampu memecahkan permasalahan yang kongkrit dengan cepat sesuai 

tugas dan tanggung jawab seorang Pemimpin.    

2. Faktor Ekonomi 

  Masalah ekonomi merupakan hal yang sangat penting dalam 

kehidupan untuk melakukan aktivitas termasuk ikut berpartisipasi dalam 

proses pelaksanaan pemilukada walikota dan wakil walikota Kecamatan 

Bukit Raya, Kecamatan Tenayan Raya dan Kecamatan Marpoyan Damai 

kota Pekanbaru, maka demi terwujudnya demokrasi yang bersih tentunya 

partisipasi masyarakat harus ditingkatkan disamping itu dalam memenuhi 

kebutuhan hidup juga penting, sehingga untuk berpartisipasi dalam 

pemilukada walikota dan wakil walikota Kecamatan Bukit Raya, 

Kecamatan Tenayan Raya dan Kecamatan Marpoyan Damai kota 

Pekabaru, juga berpengaruh, karena sebagian masyarakat menganggap 

hanya buang-buang waktu saja.    
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3. Faktor Sosial 

Masalah sosial merupakan kondisi kehidupan ditengah-tengah 

masyarakat yang semakin kompleks dengan tekanan sistem politik pada 

suatu daerah, khususnya di  Kecamatan Bukit Raya, Kecamatan Tenayan 

Raya dan Kecamatan Marpoyan Damai kota Pekanbaru karena sarana 

kedaulatan rakyat dalam rangka memilih sepasang pemimpin guna 

membentuk pemerintahan didaerah untuk satu kepemimpinan 

pemerintahan periode 2017-2022.    

4. Faktor Kepribadian Individu 

  Karakter individu pribadi seseorang yang berwatak sosial yang 

punya kepedulian besar terhadap problem sosial, politik. Ekonomi, dan 

lain-lainnya biasanya mau terlibat dalam aktivitas politik. 

Tabel 2.2 : Variabel Penelitian 

Variabel Penelitian Indikator Sub Indikator 

Faktor-faktor yang mempengaruhi  

partisipasi politik masyarakat dalam 

memenangkan paslon Firdaus-Ayat 

Cahyadi dalam pilkada walikota 

dan wakil walikota Pekanbaru 

tahun 2017. 

 

1. Karateristik 

pribadi  

 

 

a. Berwatak sosial 

b. Politik 

c. Ekonomi  

2. Karakter 

sosial  

 

a. Status sosial ekonomi 

b. Kelompok ras 

c. Etnis 

d. Agama  

3. Situasi 

lingkungan 

politik 

a. Lingkungan politik 

yang kondusif 

b. Lingkungan politik 

yang demokratis 

Sumber : Milbrath (2007) dalam Hermawan (2012) 
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Gambar 2.2 Kerangka Pikir Penelitian 

 

 

 

 

   

 

Sumber : Milbrath (2007) dalam Hermawan (2012) 
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politik masyarakat dalam 

pilkada walikota Tahun 2017 

Karakter 
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Situasi 

lingkungan
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Karateristik 

pribadi  

 

Kemenangan paslon dalam 

pilkada Tahun 2017 


