
BUDAYA POLITIK 

 

Standar Kompetensi 

Menganalisis Budaya Politik di Indonesia 

 

Kompetensi Dasar 

1. Mendiskripsikan pengertian budaya politik 

2. Menganalisis tipe-tipe budaya politik yang berkembang dalam masyarakat Indonesia 

3. Mendiskripsikan pentingnya sosialisasi pengembangan budaya politik 

4. Menampilkan peran serta budaya politik partisipan 

 

Pemahaman Konsep 

A. Pengertian Budaya Politik 

 Budaya politik menurut Rusadi Kantaprawira diartikan sebagai pola tingkah laku individu 

dan orientasinya terhadap kehidupan politik yang dihayati oleh para anggota suatu sistem 

politik. 

 Gabriel A.Almond dan Sidney Verba memberikan pengertian budaya politik sebagai suatu 

sikap orientasi yang khas dari warga negara terhadap sistem politik dengan aneka ragam 

bagiannya dan sikap terhadap peranan warga negara yang ada dalam sistem itu. 

 Memahami definisi budaya politik yang dikemukakan baik oleh Rusadi Kantaprawira 

maupun Gabriel Almond dan Sidney Verba, warga negara mendapat manfaat dari 

mempelajari budaya politik, diantaranya: 

 1. Sikap-sikap warga negara terhadap sistem politik akan mempengaruhi tuntutan-

tuntutan, tanggapan, dukungan, dan orientasi terhadap sistem politik itu. 

 2. Hubungan antara budaya politik dengan sistem politik, dapat dimengerti maksud-

maksud individu yang melakukan kegiatan system politik. 

 Budaya politik bias diberikan pengertian sebagai sistem nilai bersama suatu masyarakat 

yang dimiliki kesadaran untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan secara kolektif 

dan penentuan kebijakan public untuk masyarakat seluruhnya. 

 

 



B. Tipe-tipe Budaya Politik 

 Untuk mengetahui karakter budaya politik suatu bangsa, dapat diukur melalui beberapa 

hal, sebagai berikut: 

 1. Tingkat pengetahuan umum masyarakat tentang sistem politik negaranya. Contoh: 

pengetahuan tentang sejarah, letak geografis, dan konstitusi negara. 

 2. Pemahaman masyarakat mengenai struktur dan peran pemerintah dalam membuat 

kebijakan 

 3. Pemahaman mengenai penguatan kebijakan yang mencakup opini atau pendapat 

dari masyarakat dan media massa kepada pemerintah 

 4. Seberapa besar tingkat partisipasi politik warga masyarakat serta sejauh mana 

pemahamannya tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara. 

 Menurut Almond dan Verba, budaya politik dapat diklasifikasikan sebagai berikut: 

1. Budaya Politik Pavokial 

Tipe budaya politik pavokial terdapat pada masyarakat yang masih sederhana 

(tradisional). Mereka tidak memiliki keinginan terhadap perubahan-perubahan, 

bahkan tidak terlalu peduli terhadap objek-objek politik. 

Kelompok masyarakat yang termasuk dalam tipe budaya politik ini adalah mereka 

yang mempunyai mata pencaharian sebagai petani, buruh, nelayan. 

2. Budaya Politik Subjek 

Kelompok masyarakat yang termasuk dalam tipe budaya politik subjek 

menempatkan diri sebagai subjek pemerintahan yang tidak mempunyai pengaruh 

dalam mengubah sistem. Mereka beranggapan bahwa segala bentuk keputusan 

dan kebijakan dari pemerintah sudah sepenuhnya benar sehingga harus ditaati. 

Mereka memiliki loyalitas terhadap pemerintah. 

3. Budaya politik Partisipan 

Kelompok masyarakat yang termasuk dalam tipe budaya politik partisipan, yaitu 

masyarakat yang telah sadar mengenal hak-hak mereka untuk terlibat dalam 

penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini dapat terlihat melalui sikap-sikap 

masyarakat yang tidak serta merta tidak menerima dan melaksanakan keputusan 

dan kebijakan pemerintah. Karena mereka beranggapan dalam setiap keputusan 

yang dibuat pemerintah harus selalu melibatkan masyarakat. 

 

 

 

 



C. Sosialisasi Budaya Politik 

 Sosialisasi Politik dapat dilakukan pada masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, melalui 

beberapa lingkungan, yaitu: 

1. Keluarga 

Keluarga menjadi agen yang pertama dalam memasyarakatkan (sosialisasi politik), 

karena orangtualah memberikan pemahaman hal ikhwal tentang kehidupan 

bermasyarakat kepada putra-putrinya untuk pertama kali. 

2. Sekolah 

Sekolah sebagai agen penting dalam sosialisasi politik, karena sekolah merupakan 

tempat berinteraksi antara beberapa komponen seperti siswa, guru dan lain-lain. 

3. Masyarakat 

Di tengah-tengah kehidupan masyarakat sosialisasi politik dapat dipraktikkan seperti 

lingkungan kerja, lingkungan partai politik dan lain-lain. 

 Dengan sosialisasi (pendidikan politik) dimaksudkan untuk menyiapkan kader-kader yang 

dapat diandalkan untuk memenuhi harapan masyarakat luas. 

 

D. Budaya Politik Partisipan 

 Partisipasi politik dapat diwujudkan dalam bentuk tuntutan, perilaku atau tindakan yang 

dilakukan oleh warga negara. Berdasarkan suatu penelitian tentang partisipasi politik di 

berbagai negara yang dilakukan Samuel P.Huntington kegiatan utama partisipasi politik 

adalah: 

1. Kegiatan Pemilihan 

Mencakup memberikan suara dalam pemilu, sumbangan untuk kampanye, mencari 

dukungan, suatu tindakan yang bertujuan mempengaruhi proses pemilihan. 

2. Lobying, 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 orang 

3. Kegiatan organisasi, menyangkut partisipasi sebagai anggota atau pejabat dalam 

suatu organisasi yang bertujuan mempengaruhi pengambilan keputusan 

pemerintah. 

4. Mencari koneksi, tindakan seseorang yang ditujukan kepada pejabat pemerintah 

dengan maksud memperoleh manfaat. 

 

 



Kegiatan Individu 

 

Judul kegiatan : Partisipasi Politik 

Nilai Karakter : Kreatif, Mandiri, dan Kerja Cerdas 

 

Lakukan langkah-langkah kegiatan berikut: 

1. Amati kegiatan masyarakat disekitar Anda 

2. Catatlah kegiatan mereka yang berkaitan dengan wujud partisipasi politik 

3. Contoh-contoh kegiatan sebagai berikut: 

 a. Mengikuti kegiatan musyawarah 

 b. Melaksanakan peraturan yang telah disepakati 

 c. Memberikan usul, saran, masukan saat musyawarah berlangsung 

 d. Mengikuti pemilihan pengurus RT/RW 

 e. Menjadi anggota suatu organisasi masyarakat seperti karang taruna 

4. Kemudian, buatlah tulisan singkat yang menggambarkan partisipasi politik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uji Kompetensi 

 

Jawablah soal-soal berikut dengan tepat ! 

1. Mengapa tingkat pendidikan sangat berpengaruh terhadap partisipasi politik seseorang? 

Jelaskan! 

2. Bagaimana cara seorang pelajar memberikan partisipasi politiknya? Jelaskan ! 

3. Mengapa media massa berpengaruh terhadap perkembangan budaya politik masyarakat? 

Jelaskan ! 

 

 

 

Ulangan Harian 

1. Suatu organisasi yang khas dari warga negara terhadap sistem politik dengan aneka 

ragam bagiannya serta sikap warga terhadap peranannya adalah pengertian dari …. 

 A. budaya politik 

 B. partisipasi politik 

 C. sosialisasi politik 

 D. partai politik 

 E. pendidikan politik 

2. Dalam kehidupan masyarakat yang masih sederhana keinginan untuk melakukan 

perubahan sangat rendah, bahkan tidak peduli terhadap objek politik. Gambaran tersebut 

ada dalam masyarakat yang bertipe …. 

 A. budaya politik pawokial 

 B. budaya politik subjek 

 C. masyarakat tradisional 

 D. budaya politik partisipasi 

 E. masyarakat berkembang 

 

 

 



Budaya Demokrasi 

 

Standar Kompetensi 

Menganalisis budaya demokrasi menuju masyarakat madani 

Kompetensi Dasar 

1. Mendiskripsikan pengertian dan prinsip-prinsip demokrasi 

2. Mengidentifikasi ciri-ciri masyarakat madani 

3. Menganalisis pelaksanaan demokrasi di Indonesia sejak orde lama, orde baru, dan orde 

reformasi 

4. Menampilkan perilaku budaya demokrasi dalam kehidupan sehari-hari 

 

Pemahaman Konsep 

A. Pengertian 

 Secara etomologis demokrasi berasal dari kata demos dan kratos (bahasa Yunani) demos 

berarti rakyat, kratos berarti pemerintahan, kedaulatan, kekuasaan. Jadi, demokrasi 

diartikan kekuasaan yang dilaksanakan oleh rakyat. 

 Ciri-ciri negara demokrasi 

 Meskipun banyak negara yang mengklaim sebagai negara demokrasi, namun pada 

praktiknya tidak sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi seperti masih diabaikannya 

perlindungan hak asasi manusia, hukum yang tidak tegak, perlindungan terhadap 

minoritas, dll. 

B. Masyarakat Madani 

 Istilah madani secara umum dapat diartikan sebagai adab atau keadaan atau beradab. 

Masyarakat madani dapat diartikan sebagai suatu masyarakat yang beradab dalam 

membangun, menjalani dan memaknai kehidupannya. Masyarakat madani disebut juga 

masyarakat kewarganegaraan. 

 Ciri-ciri masyarakat madani: 

a. Kesukarelaan 

b. Keswasembadaan 

c. Kemandirian 

d. Ketertarikan pada nilai hukum 

 



C. Demokrasi menuju masyarakat madani 

Demokrasi berarti pendemokrasian, bersifat demokrasi atau berarti demokrasi, dapat 

diartikan pula bahwa demokrasi adalah proses pelaksanaan demokrasi dalam kehidupan 

politik, kenegaraan, dan kemasyarakatan. 

 Demokrasi dalam tataran implementasi pemerintahan ditunjukkan melalui ciri-ciri, sbb: 

1. Setiap kebijakan yang diputuskan pemerintah selalu melibatkan keikutsertaan anggota 

masyarakat 

2. Tanggap terhadap aspirasi yang berkembang dibawah 

3. Bertumpu pada penegakan hukum dan aturan hukum 

4. Terbuka kepada keanekaragaman bagi anggotanya 

5. Dapat dipertanggungjawabkan kepada anggotanya 

 

Kegiatan Individu 

Judul Kegiatan : Kriteria Pemerintahan Demokratis 

Nilai Karakter : Kreatif, Mandiri, dan rasa ingin tahu 

 

Lakukan langkah-langkah berikut! 

1. Pelajari lebih dalam materi budaya demokrasi 

2. Dari ketujuh kriteria pemerintahan demokratis (kekuasaan, keadilan, kesejahteraan, 

peradaban, afeksi, keamanan, dan kebebasan), cocokkan satu persatu dengan situasi 

sebenarnya di Indonesia. 

3. Kerjakan Tugas Anda pada kertas folio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uji Kompetensi 

1. Jelaskan disertai contoh-contoh suatu negara dikatakan sebagai negara demokrasi ? 

2. Coba Anda bandingkan sistem pemilihan umum (presiden/wakil presiden) pada saat orde 

baru dengan reformasi ? 

3. Berikan penjelasan bentuk partisipasi pemuda dalam pemilihan umum ? 

Jawab: 

 

 

 

 

 

 

 

Ulangan Harian 

 

1. Perilaku atau tindakan masyarakat yang dikategorikan dapat menghambat proses 

demokrasi adalah …. 

 a. mengikuti dialog secara rutin dengan aktif dan kreatif 

 b. selalu menyampaikan usul bagi kemajuan bangsa Indonesia 

 c. menolak pendapat orang lain yang tidak sesuai ketentuan 

 d. mendengarkan secara seksama dalam mengikuti musyawarah 

 e. melaksanakan setiap hasil keputusan musyarawah mufakat 

 

 

 

 

 


