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Definisi Perilaku  dan Politik

• Perilaku; perbuatan atau tindakan yg dilakukan oleh 
makluk hidup (Soekidjo Notoadmodjo, 1987).

• Politik; proses interaksi antara pemerintah dan 
masyarakat uk menentukan kebaikan bersama bagi 
masy yg tinggal dalam wilayah tertentu (Ramlan 
Surbakti).



Definisi Perilaku Politik

• Jack C. Plano, Perilaku dapat dipahami sebagai pikiran
atau tindakan manusia yang berkaitan dengan proses 
pemerintahan. 

• Yang termasuk perilaku politik adalah tanggapan-
tanggapan internal (pikiran, persepsi, sikap, dan
keyakinan) dan juga tindakan-tindakan yang nampak
(pemungutan suara, gerak protes, lobi, kaukus dan
kampanye).



• Dalam konteks politik, perilaku dikategorikan sebagai
interaksi antara pemerintah dan masyarakat, lembaga-
lembaga pemerintah dan diantara kelompok dan
individu dalam masyarakat dalam rangka proses 
pembuatan, pelaksanaan dan penegakan keputusan
politik.

• Memilih adalah kegiatan atau aktifitas yang merupakan
proses menentukan sesuatu yang dianggap cocok dan
sesuai dengan keinginan seseorang atau kelompok baik
bersifat eksklusif maupun inklusif. 

Lanjutan. . . 



Contoh Perilaku Politik

1) Memilih dalam Pemilu

2) Ikut organisasi politik (Parpol, Ormas, LSM dll)

3) Mengkritisi pemerintah

4) Dipilih dalam pemilu dll



Kategorisasi Perilaku Politik

1) Radikal, tidak puas dengan kondisi yang ada dan ingin 
perubahan secara cepat dan mendasar

2) Moderat, cukup puas dengan keadaan dan bersedia uk 
maju serta tidak ingin perubahan secara cepat.

3) Status quo, sudah puas dengan keadaan yang ada dan 
berusaha mempertahankanya

4) Konservatif, sudah puas dengan keadaan yg ada dan 
cenderung bertahan dari perubahan.

5) Liberal, berfikir bebas dan ingin terus maju.



Organisasi Politik

• Adalah organisasi atau kelompok yg bergerak/terlibat 
dalam proses politik dan dlm ilmu kenegaraan, secara 
aktif berperan dalam menentukan nasib bangsa.

• Orpol berfungsi sebagai sarana komunikasi politik yg 
bertujuan uk menyampaikan usul kebijakan kpd 
pemerintah.



Kepentingan Politik

• Politik = Kepentingan

• Kepentingan ≠ Politik

• Aristoteles, kepentingan politik haruslah dimaksudkan 
uk mewujudkan kebaikan bersama.

• Kebaikan bersama = Kepentingan Nasional





• Perilaku pemilih merupakan tingkah laku seseorang
dalam menentukan pilihannya yang dirasa paling 
disukai atau paling cocok. Secara umum teori tentang
perilaku memilih dikategorikan kedalam dua kubu
yaitu; Mazhab Colombia dan Mazhab Michigan 

Pendekatan Perilaku Pemilih



• Mazhab Colombia menekankan pada faktor sosiologis
dalam membentuk perilaku masyarakat dalam
menentukan pilihan di pemilu. Model ini melihat
masyarakat sebagai satu kesatuan kelompok yang 
bersifat vertikal dari tingkat yang terbawah hingga yang 
teratas. Penganut pendekatan ini percaya bahwa
masyarakat terstruktur oleh norma-norma dasar sosial
yang berdasarkan atas pengelompokan sosiologis
seperti agama, kelas (status sosial), pekerjaan, umur, 
jenis kelamin dianggap mempunyai peranan yang 
cukup menentukan dalam membentuk perilaku
memilih. 



• Mazhab Michigan menekankan pada faktor psikologis
pemilih artinya penentuan pemilihan masyarakat
banyak dipengaruhi oleh kekuatan psikologis yang 
berkembang dalam dirinya yang merupakan akibat dari
proses sosialisasi politik. Sikap dan perilaku pemilih
ditentukan oleh idealisme, tingkat kecerdasan, faktor
biologis, keinginan dan kehendak hati



Karakteristik Pemilih

A. Terdapat beberapa daerah/wilayah yang merupakan
kumpulan komunitas masyarakat yang terbentuk atas
dasar sistim kekerabatan dan paguyuban berdasarkan
keturunandan yang menjadi pemuka masyarakat
tersebut berasal dari keluarga atau kerabat asli
keturunan dari orang yang dipandang terkemuka dari
segi sosial ekonomi atau terkemuka karena
ketokohannya, sehingga warga masyarakat seringkali
menyandarkan diri dan sikapnya terhadap
pemuka/tokoh masyarakat tersebut. 



B. Ikatan primordialisme keagamaan dan etnis menjadi
salah satu alasan penting dari masyarakat dalam
menyikapi terhadap elektabilitas calon legislatife. Jika
seorang kandidat memiliki latar belakang ikatan
primordialisme yang sama dengan ikatan
primordialisme masyarakat, maka hal tersebut menjadi
alternatif pilihan masyarakat. 



C. Komunitas masyarakat yang heterogen cenderung
lebih bersifat rasional, pragmatis, tidak mudah untuk
dipengaruhi, terkadang memiliki sikap ambivalen, 
berorientasi ke materi



Pendekatan Perilaku Pemilih

Pendekatan Sosiologis.
• Pendekatan ini pada dasarnya menjelaskan bahwa karakteristik

sosial dan pengelompokan sosial mempunyai pengaruh-pengaruh
yang cukup signifikan dalam menentukan perilaku pemilih
seseorang. Karakteristik sosial seperti pekerjaan, pendidikan
sampai karakteristik sosiologis seperti agama, wilayah, jenis
kelamin, umur dan sebagainya merupakan bagian-bagian dan
faktor-faktor penting dalam menentukan pilihan politik



Pendekatan Psikologis.

• Pendekatan ini menggunakan konsep psikologi
terutama konsep sosialisasi dan sikap untuk
menjelaskan perilaku pemilih. Variabel-variabel itu
tidak dapat dihubungan dengan perilaku pemilih kalau
ada proses sosialisasinya. Oleh karena itu menurut
pendekatan ini sosialisasilah sebenarnya yang 
menetukan perilaku politik seseorang. 



Pendekatan Rasional.

• Dalam konteks pendekatan rasional, pemilih akan
memilih jika ia merasa ada timbal balik yang akan
diterimanya. Ketika pemilih merasa tidak mendapatkan
faedah dengan memilih walikota yang sedang
bertanding, ia tidak akan mengikuti dan melakukan
pilihan pada proses Pemilu. Hal ini juga sejalan dengan
prinsip ekonomi dan hitung ekonomi. 


