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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Sikap terhadap Demokrasi

Sikap terhadap demokrasi terdiri dari dua suku kata, yaitu sikap dan

demokrasi. Untuk lebih jelas yang akan dijabarkan satu persatu pada tiap-tiap sub

bab dibawah ini.

1. Pengertian sikap

Sebagaimana kita ketahui bahwa individu didalam berinteraksi dengan

orang lain, tidak hanya melakukan interaksi saja, akan tetapi juga menyadari

perbuatan yang dilakukannya. Kesadaran ini tidak hanya mengenai tingkah laku

yang sudah terjadi, tetapi juga tingkah laku yang akan terjadi. Kesadaran individu

yang menentukan perbuatan-perbuatan nyata dan perbuatan-perbuatan yang akan

terjadi itulah yang dinamakan sikap. Berkaitan dengan sikap, di bawah ini ada

berapa pengertiaan dari para ahli atau pakar.

Menurut Eagly dan Chaiken (1993), sikap adalah kecendrungan

psikologis yang diekspresikan  dengan mengevaluasi entitas tertentu dan diajukan

dengan derajat atau tingkat mendukung ( favorabel ) dan tidak mendukung

(unfavorbel ). Entitas menunjukan target dari sikap, dan oleh para pakar psikologi

dikenal dengan objek sikap.
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Krech dan Crutchfield (1993) sangat mendukung perspektif kognitif,

mendefenisikan sikap sebgai organisasi yang bersifat menetap dari proses

motivasional, emosional, perceptual, dan kognitif mengenai bebrapa aspek dunia

individu.

Azwar (2009), menggolongkan definisi sikap ke dalam tiga kerangka

pemikiran.Pertama, sikap merupakan suatu bentuk reaksi atau evaluasi

perasaan.Dalam hal ini, sikap seseorang terhadap suatu objek tertentu adalah

memihak maupun tidak memihak. Kedua, sikap merupakan kesiapan bereaksi

terhadap objek tertentu, Ketiga, sikap merupakan konstelasi komponen kognitif,

afektif, dan konatif yang saling berinteraksi satu sama lain.

Menurut Allport ( dalamSarwono, 2009) sikap merupakan suatu proses

yang berlangsung dalam diri seseorang yang didalamnya terdapat pengalaman

individu yang akan mengarahkan dan menentukan respon terhadap berbagai

objek dan situasi. Zanna dan Rempel (2002) menjelaskan sikap merupakan reaksi

evaluatif yang disukai atau tidak disukai terhadap sesuatu atau seseorang,

menunjukkan kepercayaan, perasaan, atau kecenderungan perilaku seseorang.

2. Pengertian Demokrasi

Sesudah Perang Dunia II kita melihat gejala bahwa secara formal

demokrasi merupakan dasar dari kebanyakan negara di dunia. Menurut suatu

penelitian yang diselenggarakan oleh UNESCO (1949)maka : “ mungkin untuk

pertama kali dalam sejarah demokrasi dinyatakan sebagai nama yang paling baik
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dan wajar untuk semua sistem organisasi politik dan sosial yang diperjuangkan

oleh pendukung-pendukung yang berpengaruh”.

Demokrasi sebagai suatu sistem yang telah dijadikan alternatif dalam

berbagai aktivitas bermasyarakat dan bernegara di bebrapa negara. Menurut

Abdillah (dalamWinarno, 2001) menyatakan bahwa secara etimologi, demokrasi

berasal dari bahasa Yunani, demos dan kratos. Demos artinya rakyat dan kratos

artinya kekuasaan.Secara literal demokrasi berarti kekuasaan (dari)

rakyat.Demokrasi adalah sebuah bentuk pemerintahan rakyat dimana rakyat

berkuasa sekaligus diperintah.

Selanjutnya Almond & Verba (1990) menyatakan bahwa demokrasi

adalah sistem politik, dimana warga negara bisa dapat melakukan kontrol

terhadap para elit, yang didukung oleh norma-norma yang diterima baik oleh para

elit atau massa. Muchtar Pakpahan (2006) juga menambahkan, demokrasi adalah

suatu prinsip yang menyatakan bahwa pemerintahan negara berada di tangan

rakyat.Kehendak rakyatlah yang mentukan jalannya pemerintahan

negara.Diperjelas oleh Soekarno, (dalam Kholid O. Santosa 2006) mengatakan

bahwa, demokrasi adalah pemerintahan rakyat.Cara pemerintahan yang memberi

hak kepada semua rakyat untuk memerintah.

3. Pengertian Sikap Terhadap Demokrasi

Berdasrkan pada nilai-nilai demokrasi yang dipaparkan oleh Henry B

Mayo (2006). Dapat ditarik kesimpulan bahwa sikap terhadap demokrasi adalah

kemampuan yang dimiliki olehindividu dalam melakukan proses penilaian positif
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(Pro) atau peneilaian negatif (kontra) terhadap nilai-nilai demokrasi

(Menyelesaikan perselisihan, perubahan secara damai, pergantaian pemimpin

secara teratur, pemabatasan pada kekuasaan, mengakui keanekaragaman,dan

menjanmin tegaknya keadilaan)yang bersumber dari tiga komponensikap yaitu

afeksi, kognisi, dan konatif.

4. Faktor Yang Mempengaruhi Sikap Terhadap Demokrasi

Hal yang paling berperan dari sikap terhadap demokrasi adalah

determinan sikapyang berhubungan dengan komunikasi sosial. Dengan adanya

komunikasi sosial yang efektif maka akan dapat berpengaruh dalam pembentukan

dan pengubahan sikap terhadap diri individu. Walgito (dalam Feriyani, 2011),

membagi determinan sikap menjadi empat faktor, yaitu :

1. Faktor fisiologis yaitu faktor yang menentukan bagaimana sikap individu

berdasarkan umur dan kesehatan. Pada umumnya orang muda lebih

bersifat radikal, dan orang dewasa lebih bersikap moderat.

2. Faktor pengalaman langsung terhadap objek yaitu bagaimana sikap

individu terhadap objek sikap akan dipengaruhi oleh pengalaman

langsung individu yang bersangkutan dengan objek sikap tersebut.

3. Faktor kerangka acuan yaitu peran kerangka acuan terhadap objek sikap,

bila tidak sesuai dengan objek sikap maka individu akan mempunyai

sikap yang negatif terhadap objek sikap tersebut.
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4. Faktor komunikasi sosial yaitu komunikasi sosial yang berwujud

informasi dari individu kepada individu lain yang dapat menyebabkan

perubahan sikap yang ada pada diri individu yang bersangkutan

5. Aspek-aspek sikap terhadap demokrasi

Menurut Allport (dalam Feriyani, 2011) sikap terdiri dari tiga komponen

pokok, yaitu Kepercayaan atau keyakinan, ide, dan konsep terhadap objek.

Artinya, bagaimana keyakinan dan pendapat atau pemikiran individu terhadap

objek.Kehidupan emosional atau evaluasi individu terhadap objek. Artinya,

bagaimana penilaian individu tersenut terhadap objek.Kecenderungan untuk

bertindak. Artinya, saikap merupakan komponen yang menyebabkan suatu

tindakan terjadi.Menurut Walgito (dalam  Feriyani, 2010), terdapat tiga

komponen yang membentuk sikap, yaitu :

1. Komponen kognitif (komponen perseptual). Komponen kognitif yaitu

komponen yang berkaitan dengan pengetahuan, pandangan,

keyakinan, dan hal-hal yang berhubungan dengan bagaimana individu

mempersepsi terhadap objek sikap.

2. Komponen afektif (komponen emosional). Komponen afektif yaitu

komponen yang berhubungan dengan rasa senang atau tidak senang

terhadap objek sikap. Rasa senang merupakan hal positif, sedangkan

rasa tidak senang adalah hal negatif. Komponen ini menunjukkan

arah sikap positif atau negatif.
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3. Komponen konatif (komponen perilaku).Komponen konatif yaitu

komponen yang berhubungan dengan kecenderungan bertindak

terhadap ohjek sikap. Komponen ini menunjukkan intensitas sikap.

Yaitu menunjukkan besar atau kecilnya kecenderungan bertindak atau

berperilaku individu terhadap objek sikap.

Selanjutnya demokrasi menjadi unsur yang kedua yang penting di bahas

dalam mengetahui faktor yang mempengaruhi sikap terhadap demokrasi.Henry

B. Mayo (dalam Miriam, 2011) menjelaskan sistem politik yang demokrasi ialah

dimana kebijaksanaan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil

yang mewarisi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan yang

berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselengarakan dalam

suasana terjaminnya kebebasan politik. Asas-asas demokrasi sebagai sistem

politik. Disamping itu dianggap bahwa demokrasi tidak hanya merupakan suatu

sistem pemerintahan , tetapi juga suatu gaya hidup serta tata masyarakat tertentu,

yang karena itu juga mengandung unsur-unsur moral.

Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa demokrasi pada dasarnya

dilatarbelakani oleh beberapa nilai. Seperti hal yang dipaparkan oleh Henri B.

Mayo yang telah mencoba untuk merincikan nilai-nilai yang terkandung dalam

demokrasi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Menyelesaikan perselisihan dengan damai dan melembaga.

2. Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu

masyarakat yang sedang berubah.
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3. Menyelengarakan pergantian kepemimpian secara teratur.

4. Membatasi pemakaian kekuasaan secara teratur.

5. Mengakui serta menganggap wajar keanekaragaman.

6. Menjamin tegaknya keadilan.

Selanjutnya Gaffar (dalam Angkasa,2011) menguraikan limaindikator

yang terkandung dalam  sistem pemerintahan yang demokrasi, yang dijelaskan

sebagai berikut yaitu :

1. Akuntabilitas

Setiap pemegang jabatan yang dipilih oleh rakyat harus dapat

mempertanggungjawabkan kebijaksanaan yang hendak dan telah

ditempuh.

2. Rotasi kekuasaan

Dalam demokrasi, peluang akan terjadi rotasi kekuasaan harus ada,

dan dilakukan secara teratur dan dami.

3. Rekutmen politik yang terbuka,

Artinya setiap orang mempunyai hak untuk di pilih dan memilih dan

mempunyai pengakuan yans sama dalam melakukan kompentensi

untuk mengisi jabatan tersebut.

4. Pemilihan umum

Pemilihan umum dilakukan secara teraktur dan harus mempunyai

mekanisme yang jelas tampa meninggalkan hak-hak rayat.

5. Menikmati hak-hak dasar
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Di negara yang demokrasi, setiap manusia mempunyai hak-hak dasar

yang sama baik tiu dalam mengeluarkan pendapat, hak untuk

berserikat atau berkumpul, dan hak untuk menikmati pers yang bebas.

B. Nasionalisme

1. Pengertian Nasionalisme

Nasionalisme  secara  etimologis berasal  dari nation (bangsa). Anderson

(1983) mengatakan  bahwa nation (bangsa)  adalah  suatu komunitas  politik

yang  terbatas  dan  beradaulat  yang  dibayangkan  (imagined  communities).

Komunitas  politik  itu  dikatakan  sebagai imagined  communities sebab  suatu

komunitas  tidak  mungkin  mengenal  seluruh warganya, tidak mungkin saling

bertemu atau saling mendengar. Akan tetapi, mereka  memiliki  gambaran  atau

bayangan  yang  sama  tentang  komunitas  mereka.  Suatu  bangsa dapat

terbentuk, jika sejumlah warga dalam suatu komunitas mau menetapkan  diri

sebagai  suatu  bangsa  yang  mereka  angankan  atau  bayangkan. Karena

komitmen dan keinginan untuk mengikatkan diri dalam komunitas  bangsaini,

dapat muncul kesetiaan  yang  tinggi  pada nation  state (negara kebangsaan).

Bahkan, banyak  warga suatu  negara kebangsaan rela  mengorbankan  jiwa raga

untuk  membela  bangsa  dan  negara  mereka.

Selanjutnya Hans Kohn (dalam Mohd Zain,2011) menguraikan

nasionalisme sebagai suatu keadaan atau pikiran yang mengembangkan

keyakinan bahwa kesetian terbesar harus diberikan kepada negara. Selanjutnya
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dia menegaskan juga bahwa kesetian ini kemudian menjadi suatu keinginan dan

sentimen yang berkembang melalui berbagai pengalaman hidup masyarakat

tertentu. Keinginan dan sentimen ini menimbulkan gerakan kesadaran begi

anggota masyarakat tersebut untuk menyumbangkan jasa-jasa melalui aktivitas-

aktivitas yang teratur dengan tujuan terakhir untuk menegakan sebuah negara

yang berdaulat.

Smith(dalamMohd Zain,2011) mentakrifkan nasionalisme adalah satu

pergerakan ideologikal, untuk mencapai pemerintahan sendiri dan kemerdekaan

bagi sesuatu golongan atau sebahagian daripada kelompoknya yang

menggelarkan diri mereka sebagai bangsa yang sebenar atau bakal bangsa seperti

bangsa-bangsa lain. Smith juga menyatakan tiga perkara yang membentuk

nasionalisme yaitu penentuan nasib sendiri secara kumpulan, penegasan

keperibadian dan sifat tersendiri bangsa dan pembahagian dunia mengikut negara

bangsa yang tersendiri. Berikut adalah paparan dari beberapa definisi

nasionalisme:(Mutiara, 2008)

1. Nasionalisme sebagai suatu bentuk pemikiran dan cara pandang yang

menganggap bangsa sebagai bentuk organisasi politik yang ideal.

Suatu kelompok manusia dapat disatukan menjadi bangsa karena

unsur-unsur pengalaman sejarah yang sama, dalam arti pengalaman

penderitaan atau kejayaan bersama.

2. Nasionalisme adalah suatu identitas kelompok kolektif yang secara

emosional mengikat banyak orang menjadi satu bangsa. Bangsa



17

menjadi sumber rujukan dan ketaatan tertinggi bagi setiap individu

sekaligus identitas nasional.

3. Nasionalisme pada dasarnya adalah prinsip politik yang memegang

kuat bahwa unit politik dan nasional seharusnya kongruen.

Nasionalisme dapat berbentuk sentimen maupun gerakan. Sentimen

nasionalisme adalah perasaan marah yang muncul karena pelanggaran

prinsip atau perasaan puas akibat pemenuhan suatu prinsip.

Sedangkan gerakan nasionalis adalah sesuatu hal yang ditunjukkan

oleh sentimen perasaan itu.

2. Makna Dan Corak Nasionalisme

Snyder (dalam Adisusilo,2009) memaknai nasionalisme sebagai satu

emosi yang kuat yang telah mendominasi pikiran dan tindakan politik

kebanyakan rakyat sejak revolusi Prancis. Ia tidak bersifat alamiah, melainkan

merupakan satu gejala sejarah, yang timbul sebagai tanggapan terhadap kondisi

politik, ekonomi dan sosial tertentu. Ia membedakan empat makna nasionalisme:

1. Sebagai proses sejarah aktual, yaitu proses sejarah pembentukan

nasionalitas sebagai unit-unit politik, pembentukan suku dan

imperium kelembagaan negara nasional modern.

2. Sebagai suatu teori, prinsip atau implikasi ideal dalam proses sejarah

aktual.

3. Nasionalisme menaruh kepedulian terhadap kegiatan-kegitan politik,

seperti kegiatan partai politik tertentu, penggabungan proses historis

dan satu teori politik.
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4. Sebagai satu sentimen, yaitu menunjukkan keadaan pikiran di antara

satu nasionalitas.

Nasinalisme sendiri ada berbagai corak atau tipenya karena tergantung

dari faktor dominan mana yang mempengaruhi, apakah itu faktor ekonomi, faktor

politik, faktor budaya, dan lain-lain. Hall (dalam Adisusilo,2008) membagi corak

nasionalisme menjadi:

1. Nasionalisme resorgimento,  yaitu  nasionalisme  yang  muncul  dari

bawah.  Nasionalisme ini umumnya dipelopori oleh para cendikiawan

yang jumlahnya  bertambah banyak karena pendidikan. Para

terpelajar ini sebagai orang-orang  modernis,  liberal  dan  demokrat

mendorong  terbentuknya  integrasi  normatif dalam teritorial mereka

sebagai negara bangsa (nation  state) yang liberal dan demokratis.

Faktor  lain yang  mendorongnya  adalah perkembangan  ekonomi

dari masyarakat agraris ke masyarakat industrial,  dari pedesaan ke

perkotaan  karena proses industrialisasi. Tipe ini berkembang di

Eropa pada abad ke18-19.

2. Nasionalisme integratif, yaitu  nasionalisme  yang  berkembang

karena  memanfaatkan  rasa  dendam  karena  ditindas  bangsa  lain.

Nasionalisme  ini  mendorong  integrasi  seluruh  aspek  kehidupan

bangsa dalam  rangka menghadapi bangsa-bangsa lain yang

menindas. Contoh nasionalisme seperti  ini dikembangkan kaum

Fascisme Italia dan Naziisme di Jerman.
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Selanjutnya Boyd Shafer (dalam Adisusilo, 2008) berpendapat bahwa

nasionalisme itu multi makna, hal tersebut tergantung pada kondisi objektif dan

subjektif dari setiap bangsa. Oleh sebab itu nasionalisme dapat bermakna sebagai

berikut:

1. Nasionalisme adalah rasa cinta pada tanah air, ras, bahasa atau

budaya yang sama, maka dalam hal ini nasionalisme sama dengan

patriotisme.

2. Nasionalisme adalah suatu keinginan akan kemerdekaan politik,

keselamatan dan prestise bangsa.

3. Nasionalisme adalah suatu kebaktian mistis terhadap organisme sosial

yang kabur, kadang-kadang bahkan adikodrati yang disebut sebagai

bangsa atau Volk yang kesatuannya lebih unggul dari pada bagian-

bagiannya.

4. Nasionalisme adalah dogma yang mengajarkan bahwa individu hanya

hidup untuk bangsa dan bangsa demi bangsa itu sendiri.

5. Nasionalisme adalah doktrin yang menyatakan bahwa bangsanya

sendiri harus dominan atau tertinggi di antara bangsa-bangsa lain dan

harus bertindak agresif.
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3. Prinsip dalam Nasionalisme

Kartodirjo  (dalam Yeni,2010) seorang peneliti  nasionalisme  di

Indonesia mengemukakan  lima  prinsip  nasionalisme yaitu :

1. Kesatuan  dalam  wilayah tanah  air,  bangsa,  bahasa,  ideologi,

doktrin  kenegaraan, sistem  politik, sistem perekonomian, sistem

pertahanan keamanan,  dan  kebijakan  kebudayaan.

2. Kebebasan  dalam  beragama, berbicara  dan  berpendapat,

berkelompok,  dan  berorganisasi.

3. Kesamaan  dalam  kedudukan  hukum, hak  dan  kewajiban,  serta

kesamaan kesempatan.

4. Memiliki  harga  diri, rasa  bangga,  dan  rasa  sayang  terhadap

identitas  bangsanya  yang  tumbuh.

5. Prestasi:  cita-cita  untuk  mewujudkan kesejahteraan, kebesaran, dan

kemuliaan bangsa.
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Nasionalisme  dalam  arti  luas  adalah  paham  kebangsaan  yang

meletakkan  kesetian  kesetiaan  tertinggi  individu    terhadap  bangsa  dan  tanah

airnya  dengan memandang  bangsanya  itu  merupakan  bagian  dari  bagian  lain

di  dunia. Nasionalisme  dalam  arti  luas  mengandung  prinsip-prinsip  yaitu

kebersamaan, persatuan dan kesatuan serta demokrasi (Adisusilo,2008) .

1. Prinsip kebersamaan

Prinsip  kebersamaan  menuntut  setiap  warga  negara  untuk

menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan

pribadi dan golongan,

2. Prinsip persatuan dan kesatuan.

Prinsip  persatuan  dan  kesatuan  menuntut  setiap  warga  negara

harus mampu mengesampingkan pribadi atau golongan yang dapat

menimbulkan perpecahan dan  anarkis  (merusak),  utnuk

menegakkan  prinsip  persatuan  dan  kesatuansetiap warga negara

harus mampu mengedepankan sikap : kesetiakawan sosial, peduli

tehadap sesama, solidarias dan berkeadilan sosial.

3. Prinsip demokrasi

Prinsip  demokrasi  memandang  :  bahwa  setiap  warga  negara

mempunyai kedudukan,  hak dan  kewajiban  yang  sama,  karena

hakikanya  kebangsaan adalah  adanya  tekad  unuk  hidup  bersama

mengutamakan  kepentingan  bangsa dan  negara  yang  tumbuh  dan
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berkembang  dari  bawah  untuk  bersedia  hidup sebagai bangsa yang

bebas, merdeka, berdaulat, adil dan makmur.

Selanjutnya nasionalisme mengandung prinsip dannilai-nilai sebagai

berikut(Rosita,2013):

1. PersatuanCinta  tanah  air  berimplikasi padasetiap  orang

berkewajibanmenjaga  dan  memelihara  semuayang  ada  di  atas

tanah  airnya,sehingga  muncul  kesadaran  akanpentingnya

persatuan  dankesatuan  bangsa.  persatuan  inilahyang menurut Bung

Hatta sebagaiprinsip  nasionalisme  yangpertama.  Kemudian  prinsip

inipula  yang  memotivasi  bangsaIndonesia  untuk  bersatu  padu

danberlomba-lomba  memajukanIndonesia  melalui  nilai-

nilaipendidikan.

2. PembebasanNasionalisme  merupakankemerdekaan  perseorangan

darikekuasaanatau  pembebasanmanusia dari

penindasanperbudakan.Nasionalisme  dalamkonteks  inilah  yang

membangunsegenap  keadaan  realita  manusiatertindas  menuju

manusia  yangutuh.Ketertindasan  yang  berawal  darirendahnya  daya

pikir  danwawasan    yang  bermuara  padarendahnya  kualitas

pendidikan,sehingga  mudah  dipecundangi oleh bangsa asing.

3. Patriotisme, adalah semangat dan sikap seseorang yangbersedia

mengorbankan segalanya untuk kejayaan dankemakmuran tanah

airnya.
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4. Unsur-unsur Nasionalisme

Nasionalisme memang bisa muncul dalam beragam wujud. Kalau kita

mengkaji dari segi teori nasionalisme, berbagai definisi nasionalisme dari era

klasik hingga era modern pada intinya mengandung tiga unsur (Smith, dalam

Mohd Faidz ,2011).

1. Otonomi (autonomus). Unsur ini mengacu kepada satu prinsip atau

logika pemikiran yang menjelaskan nasionalisme adalah satu

pemikiran yang menganggap bahwa nation adalah satu entitas

komunitas yang mampu berdiri sendiri secara utuh. Dan seperti dalam

konteks perkembangan sejarah, kemampuan biasa mengacu pada

upaya setiap nation untuk mendirikan satu self government.

2. Kesatuan (unity). Ini adalah unsur dalam pemikiran nasionalisme

yang menerangkan bahwa suatu nation adalah suatu komunitas yang

hidup dalam kesatuan sejarah atau nasib yang sama. Dan dengan

keberadaannya, nasionalisme dapat mengikat setiap individu yang

berbeda-beda berdasarkan ras, etnis, maupun kelas-kelas ekonomi

berada dalam sebuah komunitas bernama nation.

3. Identitas (identity). identitas adalah satu unsur yang menyertakan

nasionalisme sebagai sebuah paham pembeda antara satu komunitas

dengan komunitas lainnya. Dalam hal ini Nasionalisme selalu

memiliki muatan primordialis yang selalu menguatkan perbedaan

antara ‘kita’ dan ‘mereka’, Us versus Them.
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B. Kerangka Berpikir

Secara historis, nasionalisme terkait erat dengan demokrasi. Hubungan

dekat dapat ditelusuri pada Revolusi Prancis, yang biasanya diambil untuk

menjadi titik awal bagi kedua nasionalisme modern dan demokrasi. Dengan

memproklamasikan prinsip kedaulatan rakyat, kaum revolusioner Prancis untuk

pertama kalinya melegitimasi politik di "rakyat". Bagi mereka, menganggap

orang-orang memiliki satu bangsa yang sama. Emmanuel Joseph Sieyès (1836),

misalnya, berpendapat tegas, "Semua kekuatan publik tanpa pembedaan

merupakan wujud dari kehendak umum, semua berasal dari Rakyat, yang

mengatakan, Bangsa dan Negara. Kedua istilah seharusnya identik "(2002).

Sejalan dengan hal tersebut, Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Warga Negara

menyatakan: "Sumber dari semua kedaulatan berada pada dasarnya ditangan

bangsa. Tidak ada kelompok yang berjalan tanpa ada peran individu didalamnya.

Sebaliknya, mereka memiliki hak untuk membuang belenggu rezim tirani. Sejauh

nasionalisme bertujuan mentransfer kedaulatan dari penguasa kepada rakyat, itu

sepenuhnya kompatibel dengan demokrasi, atau prinsip "pemerintahan oleh

rakyat".

Anderson(1984) mengatakan bahwa nasionalisme sebagai sebuah ide atas

terbentuknya sebuah komunitas. Terbentuknya sebuah komunitas karena setiap

anggota dari suatu bangsa, bahkan bangsa yang terkecil sekalipun, tidak

mengenal seluruh anggota dari bangsa tersebut. Nasionalisme hidup dari

pemikiran tentang komunitas yang senantiasa hadir di pikiran setiap orang yang

menjadi referensi terbentuknya identitas sosial yang sama. Hanya kesetiaan
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keluarga, lokal, dan regional, yang mengubah orang untuk berpartisipasi dalam

politik nasional, demokratis atau sebaliknya. Ketiga, demokrasi mengandaikan

bahwa orang-orang dapat membuat keputusan yang mengikat dan mengeluarkan

undang-undang yang berlaku.

Dengan demikian demokrasi disuatu bangsa dibangun dengan tidak hanya

trans-teritorial tetapi juga harus sebagai sebuah komunitas politik trans-generasi.

Jika tidak, sistem demokrasi akan berada di pijakan genting. Ini adalah keajaiban

nasionalisme untuk mendorong orang-orang agar percaya bahwa negara mereka

merupakan warisan yang telah diwariskan dari nenek moyang yang sama dan

akan diteruskan kepada keturunan mereka. Perasaan patuh dan solidaritas antara

semua warga negara, tua dan muda, memungkinkan mereka untuk mencapai

tujuan jangka panjang secara bersama. Semua kerja demokasi yang efektif

tergantung pada persetujuan sukarela dan kepatuhan sebagian besar penduduk.

Keterikatan emosional dengan simbol bangsa dapat mendorong kelancaran dan

kemajuan dalam mengatur demokrasi.

Dalam menggunakan hak pilih politiknya itu, mengikuti tipologi model

Almond dan Verba (1990) maka orientasi politik pemula ini dikategorikan

menjadi:

1. Orientasi kognitif, yaitu pengetahuan tentang dan kepercayaan pada

kandidat.

2. Orientasi politik afektif, yaitu perasaan terhadap pemilu, pengaruh

teman terhadap penentuan pilihan.
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3. Orientasi politik evaluatif, yaitu keputusan dan pendapat pemilih

pemula terhadap parpol atau kandidat pilihannya. Orientasi politik

pemilih pemula ini selalu dinamis dan akan berubah-ubah mengikuti

kondisi yang ada dan faktor-faktor yang mempengaruhinya

C. Hipotesis

Dalam hal ini peneliti mengajukan hipotesis tentang penelitian ini adalah

adanya hubungan yang positif anatara nasionalisme dengan sikap terhadap

demokrasipada mahasiswa. Semakin tinggi atau kuat nasionalisme yang dimikili

oleh mahasiswa, maka akan semakin positif sikap mahasiswa terhadap

demokrasi.


