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ABSTRAK 

 

Penelitian ini mencoba mengulas bagaimana gambaran budaya politik 

yang ada dalam lingkungan masyarakat Kelurahan Tanjung Unggat. Lokasi 

penelitian yang dipilih yakni Kelurahan tanjung Unggat Kecamatan Bukit Bestari 

Kota Tanjungpinang. Yang menjadi objek penelitian ini adalah masyarakat 

kelurahan Tanjung Unggat. 

 Pada umumnya dalam suatu masyarakat, pola sikap dan emosi serta 

tindakan yang cenderung sama disebabkan oleh kebiasaan dan latihan. Pola sikap 

yang dianut sebelumnya cenderung bertahan sampai pada tingkat tertentu. Oleh 

sebab itu penelitian ini ingin menggambarkan kebudayaan politik dari masyarakat 

di kelurahan Tanjung Unggat tersebut. Teori yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah teori budaya politik yang dikemukakan Gabriel A Amond dan Sidney 

Verba. Berdasarkan pendekatan teori budaya politik tersebut penelitian ini 

berupaya menggambarkan sikap, orientasi, keyakinan, nilai, keterampilan, 

peranan, kecenderungan dan pola-pola khusus dari populasi terhadap sistem 

politiknya. Berdasarkan ciri-ciri, pola-pola, dan kecenderungan-kecenderungan 

yang ada pada populasinya penelitian ini melihat kategori budaya politiknya; 

parokial, subyek, atau partisipan.  

Pola yang dapat menggambarkan masyarakat Kelurahan Tanjung Unggat 

bahwa mereka merasakan pengaruh dan menerima otoritas pemerintah. Memiliki 

perhatian terhadap sistem politik tetapi keterlibatannya dalam cara yang lebih 

pasif. Masih memiliki keyakinan terhadap pemilu. memiliki harapan yang tinggi 

akan perubahan kinerja pemerintahan kearah lebih baik. Pilihan partisipasi dengan 

cara yang lebih pasif. Kompetensi politik yang relatif rendah. Partisipasi yang 

minim terhadap input sistem politik. Minat yang rendah untuk terlibat dalam 

sistem politik. Ciri dan karakteristik yang ada pada masyarakat Kelurahan 

Tanjung Unggat menunjukkan kecenderungan budaya politik subyek. 

Kata Kunci : Budaya politik 
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ABSTRACT 

 

This study tries to review how the image of a political culture that exists in 

society Tanjung Unggat. Study sites were selected namely Bukit Bestari District of 

Village Tanjung Unggat in Tanjungpinang City. Which is the object of this study 

is the village of Tanjung Unggat. 

In general, in a society, the pattern of attitudes and emotions as well as 

actions tend to be the same due to the habits and exercise. Attitude adopted by the 

previous pattern is likely to persist until at a certain level. Therefore this research 

would like to describe the political culture of the people in the village of Tanjung 

Unggat. The theory used in this study is the theory put forward political culture A 

Amond Gabriel and Sidney Verba. Based approach to the study of political 

culture theory seeks to describe the attitudes, orientations, beliefs, values, skills, 

roles, trends and specific patterns of the population against the political system. 

Based on the characteristics, patterns, and trends that exist in the study 

population saw its political culture category; parochial, subject, or participants. 

Pattern which can describe the Tanjung Unggat that they felt the influence 

and accept the authority of the government. Concerned with the political system, 

but his involvement in a more passive way. Still have confidence in the election. 

have high hopes for change of government to a better performance. Participation 

options with a more passive way. Relatively low political competence. Minimal 

participation in the political system input. Low interest to get involved in the 

political system. Traits and characteristics that exist in society Tanjung Unggat 

subjects showed a trend of political culture. 

Keywords: Political Culture 
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A. Pendahuluan 

Demokratisasi dalam penyelenggaraan Negara Indonesia menjadi 

kebutuhan yang benar dan sah berdasarkan perundang-undangan. Amanah UUD 

1945 adalah merupakan bukti konkrit bahwa setiap warga negara memiliki hak 

yang sama di depan hukum dan dalam berpolitik. Artinya warga negara dapat 

menjalankan hak dan kewajibannya secara politik tanpa ada tekanan dan 

pemaksaan dari pihak manapun. 

Korelasi antara perilaku politik, budaya politik dan demokrasi nampaknya 

akan terlihat pada proses politik berlangsung. Tahapan dalam pemilu dan pilkada 

bisa dijadikan sebagai barometer untuk melihat seberapa besar tingkat kualitas 

ketiga konsep tersebut dilaksanakan secara ideal oleh warga negara dalam 

berpolitik. 

Kepulauan Riau adalah Provinsi yang pertama kalinya melakukan 

Pemilihan Kepala daerah Gubernur dan Wakil Gubernur pada tahun 2005 yang 

diikuti oleh 3 (tiga) pasang kandidat calon. Komisi Pemilihan Umum Daerah 

(KPUD) Kepulauan Riau mengesahkan hasil perhitungan suara pemilihan kepala 

daerah Provinsi Riau pada tahun 2005 itu dengan menetapkan pasangan Ismeth 

Abdullah-Muhammad Sani memperoleh suara terbanyak 309.119 suara dari total 

suara sah 509.564 suara. Sementara pasangan Nyat Kadir-Surya Respationo 

mendapat suara 172.923 suara dan pasangan Rizal Zein-Firman Bisowarno hanya 

27.522 suara. Rekapitulasi hasil perhitungan suara itu disampaikan dalam rapat 

pleno KPUD Provinsi Kepulauan Riau di Aula Kantor Gubernur Provinsi Kepri 
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yang dihadiri semua saksi serta unsur Muspida Provinsi Kepulauan Riau. 

(sumber:KPUD Provinsi Kepri). 

Agar lebih jauh mengulas mengenai budaya politik, penulis akan meneliti 

mengenai budaya politik di Kelurahan Tanjung Unggat, Kota Tanjungpinang pada 

Pilkada Gubernur dan wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau yang 

dilaksanakan untuk periode berikutnya yang diikuti oleh tiga pasang calon juga 

yakni Drs. H. Nyat kadir dan Drs. H. Zulbahri M, M.Pd yang memiliki 15.338, 

kemudian pasangan Drs. H. Muhammad Sani dan Drs. H. M. Soerya Respationo, 

SH, MH mendapatkan 36.449 suara, lalu Hj. Aida Zulaika Ismeth, SE, MM dan 

Drs. H. Eddy Wijaya memperoleh 20.592 suara yang dilakukan pemungutan pada 

tanggal 26 Mei 2010. Hal yang menarik di sini ialah rendahnya partisipasi 

masyarakat Kota Tanjungpinang dalam Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur 

dengan persentase ditiap kelurahan  rata-rata 55% kebawah dan untuk keseluruhan 

Kota Tanjungpinang hanya 53,07% (sumber: KPU Kota Tanjungpinang).  

Penulis lebih memfokuskan penelitian ini ke salah satu kelurahan saja 

yakni kelurahan Tanjung unggat karena batas kemampuan yang logis dan 

keterbatasan.  

Oleh karena itu, beradasarkan Latar Belakang di atas maka penulis ingin 

mengajukan penelitian dengan Judul: Budaya Politik masyarakat Kelurahan 

tanjung unggat, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang pada Pilkada 

Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau tahun 2010. 
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B. Permasalahan 

Atas dasar latar belakang masalah tersebut di atas, maka penulis dapat 

mengambil perumusan masalah sebagai berikut : 

Bagaimana budaya politik masyarakat Kelurahan Tanjung unggat,  

Kecamatan bukit Bestari, Kota Tanjungpinang pada Pilkada Gubernur dan Wakil 

Gubernur Provinsi Kepulauan Riau tahun 2010? 

C. Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui budaya politik masyarakat Kelurahan Tanjung Unggat, 

Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang pada Pilkada Gubernur dan Wakil 

Gubernur Provinsi Kepulauan Riau tahun 2010 

D. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan pada penelirian ini adalah kualitatif 

dimana dalam prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif 

berupa kata-kata tertulis atau tulisan dari orang-orang dan prilaku yang 

dapat diamati. Penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai rangkaian 

kegiatan atau proses penjaringan informasi dari kondisi sewajarnya 

kemudian dihubungkan dengan pemecahan masalah baik dari sudut 

pandang teoritis maupun praktis. Tujuan dasar penelitian deskriptif ini 

adalah membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, 

factual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan 

antara fenomena yang diselidiki. 
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2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini akan dilakukan di Kelurahan Tanjung Unggat, 

Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang. 

3. Jenis Data 

a.  Data primer yang didasarkan pada peninjauan langsung pada objek 

yang diteliti untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan. Studi 

lapangan yang dilakukan dengan datang langsung ke lokasi 

penelitian dengan cara melakukan wawancara terhadap subyek 

dalam penelitian. 

b. Data sekunder yaitu dengan mencari sumber data dan informasi 

melalui buku-buku, jurnal, internet dan lain-lain yang berkaitan 

dengan penelitian ini.  

4. Teknik dan Alat Pengumpulan data 

a. Teknik pengumpulan data 

Teknik yang dilakukan dalam pengumpulan data ialah dengan 

melakukan wawancara mendalam terhadap key informant yakni 

dengan mekanisme pertanyaan yang sudah disusun dan bisa keluar 

dari konsep jika berkaitan dengan yang ingin diteliti atau bisa juga 

disebut dengan wawancara non-terstruktur. 

b. Alat Pengumpulan Data 

Alat yang digunakan dalam mengumpulkan data adalah kamera, 

telpon genggam, alat perekam dan alat tulis. 
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5. Informan 

Orang yang dimintai keterangan dalam penelitian ini akan dipilih 

berdasarkan kriteria perwakilan dari masyarakat RT dan RW karena 

ditinjau sebagai orang-orang yang paham dengan kondisi masyarakat 

setempat dan tokoh-tokoh masyarakat seperti tokoh 

pemuda,perempuan beserta apratur  kelurahan pada pilkada Gubernur 

dan Wakil Gubernur tahun 2010. 

6. Secara umum observasi dapat dilakukan dengan cara yaitu: Metode 

Pengumpulan Data Observasi Non Partisipan  

Merupakan suatu “proses pengamatan observer tanpa ikut 

dalam kehidupan orang yang diobservasi dan secara terpisah 

berkedudukan sebagai pengamat” (Margono, 2005 : 161-162). 

 

Observasi tidak terstruktur ialah pengamatan yang 

dilakukan tanpa menggunakan pedoman observasi, sehingga 

peneliti mengembangkan pengamatannya berdasarkan 

perkembangan yang terjadi di lapangan. 

E. Analisa Data 

Teknik analisa data penelitian dilakukan secara kualitatif, bahwa data yang 

diperoleh pada penelitian ini adalah data yang berupa kata-kata dan bukan angka-

angka. Prosedur analisis data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah : 

1. Mencatat data menjadi bentuk teks. 

2. Mengelompokkan data dalam kategori-kategori tertentu sesuai dengan 

pokok-pokok permasalahan yang ingin dijawab. Pertama, reduksi data 
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yang relevan dengan tema utama pembahasan, kemudian menyusun 

klaster-klaster. 

3. Melakukan interpretasi awal terhadap kategori data dan menyusun 

sajian data dalam bentuk konsep-konsep dan proposisi. 

4. Mengindentifikasikan tema umum atau kategori utama dari data yang 

terkumpul. 

5. Menginterpretasi dan menyimpulkan 

F. Kerangka Teori 

Penulis akan mencantumkan beberapa teori yang berkaitan dengan 

masalah yang akan diteliti, diantaranya sebagai berikut : 

1. Pemilu dan Sistem Pemilu 

Menurut Nohlen, dimana pemilihan umum ( pemilu ) 

adalah “satu-satunya metode demokratik” untuk memilih wakil 

rakyat. ( Toni Andrianus Pito, dkk, 2005 : 298 ) 

 

Pemilu sebagai wujud dari demokrasi bertujuan sebagai makanisma untuk 

menyeleksi para pemimpin pemerintahan dan alternative kebijakan umum. Selain 

itu juga bertujuan sebagai makanisme untuk memindahkan konflik kepentingan 

dari masyarakat kepada badan perwakilan rakyat sehingga integritas masyarakat 

tetap terjamin. Selain itu pemilihan kepala daerah bertujuan untuk menggalang 

dukungan rakyat terhadap daerahnya dan pemerintahan dengan jalan ikut serta 

dalam proses politik. 

Sementara itu Giovanni Sartori menyatakan, sistem 

pemilihan umum adalah sebuah bagian yang paling esensial dari 

kerja sistem politik. Sistem pemilihan umum bukan hanya 

instrumen politik yang paling mudah dimanipulasi, ia juga 

membentuk sistem kepartaian dan mempengaruhi spektrum 

representasi.( Toni Andrianus Pito, dkk, 2005 : 299 ) 
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R.William Liddle  menyatakan dalam sistem pemerintahan 

demokrasi pemilu sering dianggap sebagai penghubung antara 

prinsip kedaulatan rakyat dan praktek pemerintah oleh sejumlah 

elite politik. Setiap warga Negara yang dianggap telah dewasa dan 

memenuhi persyaratan menurut Undang-unndang, dapat memilih 

wakil-wakil mereka di parlemen,termasuk para pimpinan dalam 

pemerintahan. Kepastian bahwa hasil pemilihan itu mencerminkan 

kehendak rakyat diberikan oleh seperangkat jaminan yang 

tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan 

dengan pemilihan umum. ( Toni Andrianus Pito, dkk, 2005 : 298 ) 

 

Arendt Liphjart menyatakan sistem pemilu adalah elemen 

paling mendasar dari demokrasi perwakilan. Lipjhart juga 

berpendapat sistem pemilihan umum memepengaruhi prilaku 

pemih dan hasil pemilu, sehingga sistem pemilu juga 

mempengaruhi representasi politik dan sistem kepartaian. ( Toni 

Andrianus Pito,dkk, 2005 : 299 ) 

 

2. Pemilihan Kepala Daerah Langsung 

Dalam UUD 1945 sebelum amandemen pada pasal 1 ayat (2) menyatakan 

bahwa “Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh 

MPR” namun setelah amandemen UUD 1945, pasal 1 ayat (2) ini menjadi 

“Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undan-Undang 

Dasar”. Hal ini mengandung makna bahwa kedaulatan tidak lagi sepenuhnya 

berada ditangan MPR tetapi dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang 

Dasar. 

Sebagai konsekuensi dari perubahan tersebut maka presiden/wakil 

presiden beserta kepala daerah yang lain baik ditingkat Provinsi maupun 

Kabupaten/Kota akan dipilih langsung oleh rakyat sehingga pemerintahan yang 

terbentuk merupakan cerminan kehendak dan kedaulatan rakyat dan menunjukkan 

semakin demokratisnya pemerintahan yang ada. 
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Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, atau sering sekali 

disebut Pemilihan Kepala Daerah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan pertama kali diselenggarakan pada 

bulan Juni 2005. Sebelumnya, kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih oleh 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah 

dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah ( KPUD ). Pasangan calon 

kepala daerah dan wakil kepala daerah diusulkan oleh partai politik atau gabungan 

partai politik yang memenuhi persyaratan tertentu. 

Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah sebuah pemilihan 

pasangan kepala daerah dan wakil kepala daerah di Indonesia secara langsung 

oleh penduduk daerah setempat yang memenuhi syarat. 

Kepala Dearah dan Wakil Kepala Daerah adalah: 

1. Gubernur dan Wakil Gubernur untuk Provinsi 

2. Bupati dan Wakil Bupati untuk Kabupaten 

3. Walikota dan Wakil Walikota untuk Kota 

Dapat dikatakan bahwa dengan digantinya UU No.22/1999 dengan UU 

No. 32/2004 maka proses perbaikan dalam politik lokal tengah berlangsung. 

Meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa masih ada berbagai hal yang menjadi 

persoalan yang dapat menghambat berjalannya proses demokrasi ini. 

(wikipedia.indonesia.com) 

3. Budaya Politik 

Konsep ini muncul , sejak tahun 1950-an saat budaya politik (political 

culture) menjadi alat analisis dalam ilmu politik. Gabriel A.Almomd, salah satu 
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pionir pendekatan baru ini, mendefinisikan budaya poltik sebagai “pola khusus 

dari orientasi ke tindakan politik”, sebuah “ perangkat makna dan tujuan” yang 

ada di setiap sistem politik. (Sitepu 2012 :163) 

1. Bagian-bagian budaya politik 

Secara umum budaya politik terbagi atas tiga : 

a. Budaya politik apatis (acuh, masa bodoh, dan pasif) 

b. Budaya politik mobilisasi (didorong atau sengaja dimobilisasi) 

c. Budaya politik partisipatif (aktif) 

Roy Macridis mengemukakan bahwa budaya politik adalah: 

“ sebagai tujuan bersama dan peraturan yang diterima bersama. 

(Beddy Iriawan Maksudi:49)  

 

Kemudian menurut Samuel Beer, menyebutkan komponen-

komponen dari budaya politik itu adalah: “nilai-nilai keyakinan dan 

sikap-sikap emosi tentang bagaimana pemerintahan seharusnya 

dilaksanakan dan tentang apa yang harus dilakukan pemerintah 

itu”. (Beddy Iriawan Maksudi:49) 

 

Pengertian budaya politik di atas, nampaknya membawa kepada suatu 

pemahaman konsep yang memadukan dua tingkat orientasi politik, yaitu sistem 

dan individu. Dengan orientasi yang bersifat individual ini, tidaklah berarti bahwa 

dalam memandang sistem politiknya kita menganggap masyarakat akan 

cenderung bergerak ke arah individualisme. Jauh dari anggapan yang demikian, 

pandangan ini melihat aspek individu dalam orientasi politik hanya sebagai 

pengakuan akan adanya fenomena dalam masyarakat secara keseluruhan tidak 

dapat melepaskan diri dari orientasi individual. 

 

Robert Dahl menyebutkan unsur-unsur budaya politik yang 

penting adalah: 
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a. Orientasi pemecahan masalah-masalah, apakah mereka 

pragmatis atau rasionalistis; 

b. Orientasi terhadap aksi bersama, apakah mereka bersifat 

kerjasama atau tidak ( ko-operatif atau non ko-operatif ); 

c. Orientasi terhadap sistem politik, apakah mereka setia atau 

tidak; 

d. Orientasi terhadap orang lain apakah mereka bisa dipercaya 

atau tidak. ( Beddy Iriawan Maksudi:50 )  

 

 

Almond dan Verba mendefinisikan budaya politik sebagai suatu sikap 

orientasi yang khas warga negara terhadap sistem politik dan aneka ragam 

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

Dengan kata lain, bagaimana distribusi pola-pola orientasi khusus menuju tujuan 

politik diantara masyarakat bangsa itu.  

Lebih jauh mereka menyatakan, bahwa warga negara senantiasa 

mengidentifikasikan diri mereka dengan simbol-simbol dan lembaga kenegaraan 

berdasarkan orientasi yang mereka miliki. Dengan orientasi itu pula mereka 

menilai serta mempertanyakan tempat dan peranan mereka di dalam sistem 

politik. 

Budaya politik bagi pandangan gabriel A Almond dan 

Sidney Verba adalah merupakan sikap individu terhadap sistem 

politik dan komponen-komponennya, juga sikap individu terhadap 

peran yang dapat dimainkan dalam sebuah sistem politik. Budaya 

politik tidak lain adalah orientasi psikologis terhadap objek sosial, 

dalam konteks ini adalah sistem politik yang selanjutnya akan 

mengalami proses internalisasi ke dalam bentuk : 

 

a. Orientasi kognitif, berisikan pengetahuan dan kesadaran 

terhadap kepercayaan pada objek-objek politik, seperti tentang 

ibu kota negara, lambang negara, kepala negara, batas-batas 

negara, mata uang yang digunakan, dan lain-lain sebagainya, 

atau yang berkenaan dengan apa-apa yang dipercayai oleh 

warga negara yang berkaitan erat dengan apa yang terjadi 

dalam dunia politik, peran dan segala kewajibannya serta input 

dan outputnya. 
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b. Orientasi afektif adalah yang berisi perasaan-perasaan dan 

emosi-emosi terhadap objek-objek politik atau sistem politik. 

Hal ini menyangkut pada ikatan emosional yang dimiliki oleh 

individu terhadap sistem politik. Isinya bisa mengenai peranan-

peranan yang dilakukan oleh struktur politiknya, para aktor 

(pelaku politik) dan apa yang dilakukan dalam penampilan 

mereka dalam praktek politik. 

c. Orientasi evaluatif adalah keputusan dan pendapat tentang 

objek-objek politik yang secara tipikal melibatkan standart nilai 

dan kriteria dengan informasi dan perasaan. Atau dalam 

pengertian lain, tipe orientasi politik semacam ini merupakan 

tingkatan yang tertinggi dalam kualitas orientasi politik. 

Didalamnya sudah terdapat dan berisikan pemahaman yang 

lebih tinggi tentang sistem politik. Seseorang yang memiliki 

orientasi politik evaluatif, sudah mampu membuat keputusan 

dan pendapat tentang objek-objek politik, yang didasarkan 

kepada kombinasi standart nilai dan kriteria yang didasarkan 

kepada informasi yang diperoleh dan perasan tentang hal-hal 

tersebut. (P.Anthonius Sitepu:164)  

 

Realitas yang ditemukan dalam budaya politik, ternyata memiliki beberapa 

variasi. Berdasarkan orientasi politik yang dicirikan dan karakter-karakter dalam 

budaya politik, maka setiap sistem politik akan memiliki budaya politik yang 

berbeda. Perbedaan ini terwujud dalam tipe-tipe yang ada budaya politik yang 

setiap tipe memiliki karakteristik yang berbeda-beda. 

 

Tipe-tipe budaya politik menurut Gabriel Almond dalam 

Beddy Iriawan Maksudi (2011:59) mengklasifikasikan sebagai 

berikut : 

a. Budaya politik parokial, yaitu tingkat partisipasi politiknya 

sangat rendah, yang disebabkan faktor kognitif (misalnya 

tingkat pendidikan relatif rendah) 

b. Budaya politik kaula, yaitu masyarakat bersangkutan sudah 

relatif maju (baik sosial maupun ekonominya), tetapi masih 

bersifat pasif 

c. Budaya politik partisipan, yaitu budaya politik yang ditandai 

dengan kesadaran politik sangat tinggi.  
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G. Pembahasan  

Hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis terhadap semua RW dan RT 

yang ada di kelurahan Tanjungunggat yang berjumlah IX RW dan 43 RT di 

klasifikasikan dalam beberapa klasifikasi yang menjabarkan mulai dari indikator-

indikator orientasi budaya politik. 

Kemudian dari hasil wawancara yang telah di klasifikasikan sesuai 

indicator orientasi budaya politik akan di simpulkan oleh informan key yakni 

lurah, tokoh masyarakat dan pemuda yang akan menjelaskan kearah mana tipe 

budaya politik itu sendiri apakah kearah parokial, subjek / kaula, atau partisipan. 

Pada bagian ini akan membahas secara mendalam tentang pola orientasi 

dan sikap politik masyarakat yang dipengaruhi oleh orientasi individu dalam 

memandang obyek-obyek politik. Almond dan Verba mengajukan klasifikasi tipe-

tipe orientasi politik, yaitu : komponen kognitif, afektif, dan evaluatif. 

 Pola Orientasi Kognitif 

Orientasi politik Kognitif masyarakat kelurahan Tanjung Unggat 

Pengetahuan masyarakat terhadap jalannya sistem politik dapat dikatakan cukup 

baik. Hal tersebut dapat terlihat dari jawaban para informan pada saat wawancara 

mengenai Pemilu atau Pilkada, mengenai pasangan calon gubernur, dan mengenai 

pentingnya memilih hal ini di buktikan hapir 80% RT dan RW di Tanjung Unggat 

memahaminya dengan sangat baik, kemudian sama halnya yang diungkapkan Ibu 

Lurah Tanjung Unggat yakni Bu Rosnawati : 

“Pilkada itu penting, masyarakat pasti memahami dengan 

baik arti dari pemilu dan pentingnya pemilu, apalagi mengenai 

pasangan calon pada saat pilkada gubernur dan wakil gubernur 

kemarin mereka pasti mengenal denga baik karena pasangan 
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calon merupakan figur-figur yang sudah sejak lama aktif dalam 

perpolitikan di Kepulauan Riau terutama di Tanjungpinang. Saya 

juga yakin masyarakat sudah terbiasa dengan yang namanya 

pemilu karena masyarakat disini juga banyak yang terlibat dalam 

perpolitikan”(20-05-2013 pukul 10.30 di kelurahan 

Tanjungunggat) 

 

Pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat kelurahan 

Tanjung Unggat cukup antusias dengan pemilu dan memahami arti dari pilkada 

itu sendiri, penulis mengambil kesimpulan demikian karena telah di ungkapkan 

hal yang sama oleh lebih kurang 80% RT dan RW setempat yang mengakuinya 

sama halnya juga yang di ungkapkan salah satu tokoh agama Drs. H. Muaimin 

Hamid : 

“Kami mengamalkan ajaran Islam dalam setiap kegiatan, 

namun  sebagai warga Indonesia kami juga tetap menghargai dan 

mengamalkan Pancasila, mengikuti aturan hukum dan 

menjalankan roda pemerintahan salah satunya ikut partisipasi 

dalam pemilu itu yang biasanya di amalkan oleh masyarakat 

sekitar sini yang saya tau.”(22-05-2013 pukul 19.50 di mesjid Al-

ikhlas Kelurahan Tanjungunggat) 

 

Pernyataan tersebut dapat dilihat bahwa sebagai seorang yang taat dalam 

beragama, dalam hal ini agama Islam, mengajarkan pada masyarakat untuk taat 

akan hukum-hukum negara Indonesia, karena berada dalam wilayah Kesatuan 

Republik Indonesia dan merupakan warga negara Indonesia. Pancasila merupakan 

dasar negara yang dapat dipakai sebagai nilai universal pemersatu baik yang 

seagama maupun berbeda agama, serta hukum dan pemerintahan yang harus 

mereka ikuti sama halnya dengan melaksanakan dan ikut partisipasi dalam 

pemilu. Hal senada juga diungkapkan oleh Hj. Hanifah Daud yang merupakan 

salah satu tokoh perempuan di kelurahan Tanjung Unggat mengatakan : 
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” Ibu-ibu disini walaupun sebagian besar wanita karir dan 

Ibu Rumah Tangga mereka masih sering menyempatkan waktu 

untuk berkumpul arisan dan pengajian sama halnya saat Pilkada 

Ibu-ibu disini juga aktif dan bahkan ikut terlibat dalam 

pelaksanaan Pemilu, tentu saja mereka memahami arti dari pemilu 

hanya saja Ibu-ibu disini yang berdagang dan bekerja yang jarang 

sekali ikut dalam proses pemilu karena mereka ada waktunya sore 

saja”(18-05-2013 pukul 09.00wib di kampong terendam Tanjung 

Unggat) 

 

Wawancara di atas sudah barang tentu dari kaum perempuan juga berperan 

penting dan ikut dalam partisipasi saat pilkada brlangsung, sama halnya yang di 

katakana oleh salah satu tokoh pemuda di Tanjung Unggat dan juga sebagai ketua 

OKP Grakan Pemuda Tanjung Unggat Bersatu yaitu Agung Fajar Pratama : 

“ Pemuda-pemuda disini rata-rata juga sering terlibat 

dalam proses pemilu dan pilkada seperti ikut dalam sosialisasi dan 

panitia pemungutan suara, mereka juga biasanya bulat satu suara 

tergantung arahan dari tokoh mayarakat dan pemuda-pemuda 

disini, jika kami berpandangan buruk terhadap calon dan tidak 

pantas untuk memimpin terkadang kami lebih memilih untuk 

golput semua” (28-05-2013 pukul 19.00 di jl.sultan Mahmud 

gg.swadaya Tanjung Unggat) 

 

 

Pernyataan salah satu tokoh pemuda di atas dapat dikatakan bahwa 

pemuda-pemuda di Kelurahan Tanjung Unggat mengerti dan memahami Pemilu 

mereka juga ikut serta dalam proses dan berpartisipasi saat Pilkada dan mereka 

paham sekali dengan kepemimpinan yang baik. 

 Pola Orientasi Afektif 

Komponen Afektif berhubungan dengan kehidupan emosional seseorang 

menyangkut perasaan individu terhadap objek sikap dan menyangkut masalah 

emosi. Afektif atau sikap adalah respon yang dikeluarkan seseorang terhadap apa 
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yang terjadi dalam hal ini sikap  terhadap sistem politik. Seperti yang dikatakan 

David Easton dalam teori sistem politik, ada input yang berupa masukan dan 

tuntutan yang akan kemudian di konversi menjadi output  berupa kebijakan.  

Lingkungan akan melihat positif atau negatif, jika lingkungan berpandangan 

positif terhadap kebijakan maka akan mendukung kebijakan, tetapi jika 

lingkungan berpandangan negatif maka akan melahirkan tuntutan/protes dan 

implementasi kebijakan dapat dinyatakan gagal.  Teori Sistem politik Almond pun 

memandang bahwa sikap politik dipengaruhi oleh lingkungan yang terbias 

menjadi perilaku politik. 

Perasaan masyarakat Tanjung Unggat terhadap jalannya sistem politik 

khususnya mengenai Pilkada Gubernur 2010 kemarin adalah timbulnya perasaan 

kecewa dengan dibuktikan dari hamper seluruh RT dan RW di kelurahan Tanjung 

Unggat yang menjawab pada saat wawancara mengenai proses pilkada saat itu 

dengan tanggapan miris karena mereka saja dilibatkan hanya untuk membagikan 

DPT saja tidak disertai bekal mengenai tata cara pencoblosan pada saat pemilu 

serta aturan dan larangan pemilu pun mereka tidak bisa menjelaskannya kepada 

masyarakat jika di tanyakan. Salah satunya seperti yang di ungkapkan bapak 

IMAN ketua RW IX yang diwawancarai tanggal 16 Mei 2013 pukul 16.00 wib 

dirumahnya : 

“Saat pilkada kemarin saya hanya diminta pihak kelurahan 

membagikan DPT Masyarakat kepada tiap-tiap RT dan dengan 

selembaran stiker untuk sosialisasi tata cara pencoblosan katanya 

dari KPU dan nanti mereka baru sosialisasi langsung, saya 

bingung maksud dari pihak kelurahan saat saya ditanyai RT-RT di 

RW IX ini dan saya hanya bisa menjelaskan alakadarnya saja 

sesuai pengalaman yang sudah-sudah yang saya ketahui” 

 

15 



xix 
 

Hal yang sama juga di ungkapkan oleh Ibu Rosnawati Lurah Tanjung 

Unggat : 

“KPU melakukan sosialisasi tapi tidak terlalu mendetail, 

mereka hanya memberikan alat peraga seperti stiker sepanduk dll. 

Begitu juga parpol dan timses yang turun langsung juga lebih 

mengedepankan kampanye ketimbang melakukan pendidikan 

politik dan sosialisasi pemilu dan pilkada terhadap masyarakat 

disini” (20-05-2013 pukul 10.30 di kelurahan Tanjungunggat) 

 

 

Jawaban tersebut dapat dilihat bahwa perasaan kecewa yang timbul dalam 

diri Lurah diakibatkan oleh perasaan simpatik terhadap masyarakat, yang baginya 

masih perlu sosialisasi secara mendalam untuk pemahaman pentingnya memilih 

agar tingkat partisipasi tidak rendah. 

Perasaan berbeda juga diungkapkan Bapak Drs.H. Muhaimin Hamid tokoh 

agama di kelurahan Tanjung Unggat mengenai kinerja kinerja Gubernur dan wakil 

Gubernur saat ini, yakni seperti berikut : 

“Saya Rasa pemilukada Gubernur kemarin sudah berjalan 

baik hanya kandidat yang terpilih sekarang yang kurang baik 

menjalankan roda pemerintahan terutama dalam hal 

pembangunan, apa lagi dengan kondisi fisik pak gubernur 

sekarang yang sudah tidak pantas untuk memimpin kepri, tapi 

mudah-mudahan Allah SWT memberikan yang terbaik untuk 

masyarakat kita” (22-05-2013 pukul 19.50 di mesjid Al-ikhlas 

Kelurahan Tanjungunggat) 

 

Pandangan kedua informan tersebut di atas dapat dilihat bahwa apabila 

masyarakat dihadapkan pada jalannya sistem politik yang menghasilkan sesuatu 

yang merugikan masyarakat banyak, maka yang timbul adalah perasaan negatif 

seperti misalnya kekecewaan terhadap Pemerintah. Sebaliknya apabila 

dihadapkan pada jalannya sistem politik yang menghasilkan sesuatu yang baik 
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bagi masyarakat, maka akan menghasilkan perasaan positif misalnya senang dan 

bangga.  

Perasaan positif dan negatif yang timbul dalam diri dapat menentukan 

orientasi politiknya. Dengan munculnya perasaan positif pada diri masyarakat 

maka akan menimbulkan “rasa percaya” (trust) dan sebaliknya jika perasaan 

negatif yang muncul maka akan menimbulkan rasa “permusuhan” (hostility). 

Almond dan Powell mencatat bahwa aspek penting yang menentukan orientasi 

politik seseorang, adalah hal-hal yang berkaitan dengan “rasa percaya” (trust) dan 

“permusuhan” (hostility). 

 Pola Orientasi Evaluatif 

Sekarang penulis telah sampai pada komponen terakhir dari budaya politik 

yaitu orientasi evaluatif. Dari komponen inilah dapat ditentukan tipe dari budaya 

politik yang ada pada masyarakat kelurahan Tanjung Unggat. 

Penulis mulai dengan menanyakan mengenai dukungan Masyarakat 

terhadap PEMILU (Pemilihan Umum) yang merupakan salah satu bagian dari 

sistem politik yang ada di Indonesia. Dari hasil PEMILU (Pemilihan Umum) yang 

diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan 

kebebasan berserikat, diharapkan mencerminkan partisipasi serta aspirasi 

masyarakat. Wawancara dengan tokoh Agama H. Buyung .AR : 

“Saya dukung kalau yang terpilih adalah orang yang adil, 

jujur dan amanah, tetapi jika sebaliknya apalagi tukang korupsi 

dan selalu menyalahi wewenang lebih baik tidak perlu ada Pemilu 

atau lebih baik kita sebagai masyarakat tidak memilih sama 

sekali”(24-05-2013 pukul 16.30 wib dirumahnya) 
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Jawaban di atas dapat dilihat bahwa dukungan akan diberikan apabila hasil 

dari PEMILU itu sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat yaitu terpilihnya 

pemimpin yang jujur, adil dan amanah. Dimana hasil dari PEMILU yang 

diharapkan sangat dekat dengan nilai-nilai yang ada dalam ajaran Islam yang di 

pelajari setiap harinya. Hal ini membuktikan bahwa pengaruh dari Islam terhadap 

sistem politik bisa dikatakan cukup kuat. 

Kaitan dengan budaya politik Almond dan Verba , pada umumnya 

kecenderungan budaya politik masih tergolong Budaya politik subyek/kaula 

memiliki frekuensi orientasi-orientasi yang tinggi terhadap sistem politiknya, 

namun perhatian dan intensitas orientasi mereka terhadap aspek masukan (input) 

dan partisipasinya dalam aspek keluaran (output) sangat rendah. Subjek individual 

menyadari akan otoritas pemerintah yang memiliki spesialisasi, ia bahkan secara 

afektif mengorientasikan diri kepadanya, ia memiliki kebanggaan terhadapnya 

atau sebaliknya tidak menyukainya, dan ia menilainya sebagai otoritas yang 

absah. Namun demikian, posisinya sebagai subyek (kaula) mereka pandang 

sebagai posisi yang pasif, diyakini bahwa posisinya tidak akan menentukan apa-

apa terhadap perubahan politik. Lebih lanjut penulis kemudian menanyakan 

mengenai apa yang dapat pemuda lakukan untuk menginterpretasikan dukungan 

maupun penolakan terhadap jalannya sistem politik, dalam hal ini Pemerintah dan 

DPR. Jawaban pemuda ini semakin memperjelas tipe dari budaya politik yang 

dianut oleh masyarakat Tanjung Unggat, seperti yang diungkapkan Agung Fajar 

Pratama Ketua OKP Gerakan Pemuda Tanjung Unggat Bersatu : 

“Yang kami lakukan adalah mencari solusi agar suara hati 

kami didengar oleh mereka tetapi semua hanya habis dikedai kopi 
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karena tidak ada yang mau bertindak sebab merasa percuma saja 

karena tidak akan di dengar juga aspirasi masyarakat yang akan 

disampaikan”(28-05-2013 pukul 19.00 di jl.sultan Mahmud 

gg.swadaya Tanjung Unggat) 

 

Masyarakat Tanjung Unggat beranggapan bahwa dirinya adalah subyek 

yang tidak berdaya untuk mempengaruhi atau mengubah sistem. Secara umum 

mereka menerima segala keputusan dan kebijaksanaan yang diambil oleh pejabat 

yang berwenang dalam masyarakat. 

Selanjutnya, penulis meminta tanggapan mengenai Golput yang terjadi 

dalam pelaksanaan pemilu. Berikut jawaban dari Lurah Tanjung Unggat :  

“ Menurut saya, sayang sekali jika masyarakat yang 

memiliki hak pilih tidak menggunakan hak pilihnya, sebab suara 

mereka menentukan pemimpin yang akan menjabat 5 tahun 

kedepan. Masyarakat yang seperti itu ada dua kemungkinan 

antara apatis atau memang berhalangan dan rata-rata masyarakat 

disini berhalangan karena bekerja dan melaut.” (20-05-2013 

pukul 10.30 di kelurahan Tanjungunggat) 

 

Pemaparan di atas menunjukkan bagaimana informan menilai bahwasanya 

penting untuk menggunakan hak pilihnya. Kesadaran yang ada pada masyarakat 

mulai tinggi bukan saja dari keikutsertaan memilih dalam pemilu tetapi juga 

sebagai aktor yang menjadi pilihan dalam pemilu tersebut. 

Kaitan dengan budaya politik Almond dan Verba , pada umumnya 

kecenderungan budaya politik masyarakt kelurahan Tanjung Unggat tergolong 

Budaya politik subjek/kaula, masyarakat memiliki frekuensi orientasi-orientasi 

yang tinggi terhadap sistem politiknya, namun perhatian dan intensitas orientasi 

mereka terhadap aspek masukan (input) dan partisipasinya dalam aspek keluaran 

(output) sangat rendah. Subjek individual menyadari akan otoritas pemerintah 

yang memiliki spesialisasi, ia bahkan secara afektif mengorientasikan diri 
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kepadanya, ia memiliki kebanggan terhadapnya atau sebaliknya tidak 

menyukainya, dan ia menilainya sebagai otoritas yang absah. Namun demikian, 

posisinya sebagai subyek (kaula) mereka pandang sebagai posisi yang pasif. 

Diyakini bahwa posisinya tidak akan menetukan apa-apa terhadap perubahan 

politik. Mereka beranggapan bahwa dirinya adalah subyek yang tidak berdaya  

mempengaruhi atau mengubah sistem. Dengan demikian secara umum mereka 

menerima segala keputusan dan kebijaksanaan yang diambil oleh pejabat yang 

berwenang dalam masyarakat. Bahkan rakyat memiliki keyakinan bahwa apapun 

keputusan/kebijakan pejabat adalah mutlak, tidak dapat diubah-ubah, dikoreksi 

apalagi ditentang. 

Masyarakat kelurahan Tanjung Unggat termasuk kedalam ciri-ciri budaya politik 

subjek atau kaula yakni : 

a.    Warga menaruh kesadaran,minat, dan perhatian terhadap system 

politik  pada umumnya dan terutama terhadap obyek politik output, 

sedangkan kesadaran terhadap input rendah. 

b.    Warga menyadari sepenuhnya akan otoritas pemerintah. 

c.    Masyarakat tunduk dan patuh pada kebijakan pemerintah dan tidak 

  berdaya untuk mempengaruhi kebijakan atau keputusannya. 

d.    Warga bersikap menerima saja putusan yang dianggapnya sebagai 

sesuatu yang tidak boleh dikoreksi apalagi ditentang. 

 

 Hal ini dibuktikan lagi dengan pengakuan IX RW dan 43 RT yang di 

wawancarai oleh penulis untuk menguatkan hasil yang dikatakan oleh para 
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informan key. Mereka menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan penulis 

sesuai dengan indikator-indikator orientasi budaya politik sehingga penulis dapat 

mengklasifikasikan budaya politik Kelurahan Tanjung Unggat lebih ke arah 

subjek/kaula karena masyarakat bersangkutan sudah relatif maju (baik social 

maupun ekonominy), tetapi masih bersifat pasif. 

 Rata-rata RT berpendapat sama dengan yang dikatakan Bapak Zulkifli, SE 

Ketua RT 3/RW V yang tinggal di Jl. Sultan Machmud Tanjung Unggat : 

 “Kami sebagai masyarakat dan saya selaku RT disini 

merasa sudah sangat mengerti apa itu demokrasi dan pemilu 

bahkan saya biasa terlibat langsung bersama beberapa 

masyarakat disini dalam proses pemungutan suara, seperti 

menjadi PPS dan ikut dalam sosialisasi sebelum pemilihan. Kami 

merasa semua proses pemilihan itu sama saja karena kita 

memilih pemimpin kita untuk tiap-tiap periode dan tingkatannya 

seperti presiden sampai ke anggota dewan. Demokrasi saya 

rasakan hanya saat pemilu saja tapi setelah itu tidak ada 

pengaruh apa-apa bagi masyarakat dan masyarakat juga malas 

untuk mempengaruhi kebijakan yang ada, rapat RT di kelurahan 

saja RT-RT lain banyak yang tidak bisa hadir.” 

 

 Penulis menarik kesimpulan dari yang dikatakan rata-rata Masyarakat 

Tanjung Unggat yang di ungkapkan oleh RT–RT masing-masing wilayah di 

Kelurahan Tanjung Unggat bahwa mereka memahami dan mengerti tentang 

pemilu, berarti tingkat orientasi kognitifnya tinggi dan masyarakat tidak perduli 

dengan kebijakan yang dibuat penguasa atau pemimpin karena masyarakat lebih 

memilih untuk pasif dan merasa tidak bisa mempengaruhi kebijakan sehingga sia-

sia saja. 

 Hal serupa juga di ungkapkan oleh Bapak Khaidir Ketua RT 2/ RW III 

yang mengatakan : 

21 



xxv 
 

“Saya sudah melakukan yang terbaik untuk RT yang saya 

pegang, tetapi tetap saja sama saat pilkada masyarakat kebanyakan 

jarang hadir karena kerja dan aktivitas lain padahal masyarakat 

disini cukup berpendidikan sangat jauh berbeda dengan saya yang 

hanya seorang buruh. Saya berkata demikian karena saya terlibat 

langsung dalam pemungutan dan penghitungan suara, saya rasa 

masyarakat disini malas untuk mencampuri urusan pemerintah 

karena bagi mereka memilih dan tidak memilih sama saja.”  

 

 Pandangan di atas membuat persepsi bahwa masyarakat yang paham dan 

berpendidikan belum tentu aktif dalam proses pemilihan dan bahkan tidak ikut 

memilih karena jenuh dan menganggap tidak ada pengaruhnya terhadap 

kebijakan. 

 Penulis juga melakukan penelitian secara Observasi Non-Partisipan 

dimana Merupakan suatu “proses pengamatan observer tanpa ikut dalam 

kehidupan orang yang diobservasi dan secara terpisah berkedudukan sebagai 

pengamat” (Margono, 2005 : 161-162). Observasi dilakukan menurut prosedur 

dan aturan tertentu sehingga dapat diulangi kembali oleh peneliti dan hasil 

observasi memberikan kemungkinan untuk ditafsirkan secara ilmiah. 

 Setalah melakukan penelitian dari hasil Observasi yang dilakukan penulis 

menyimpulkan apa yang di amati langsung dan diikutinya selama penulis berada 

di tempat atau lokasi penelitian. Pada Kelurahan Tanjung Unggat Penulis biasanya 

terlibat dalam rapat kepemudaan dan rapat acara-acara hari besar nasional seperti 

17 Agustus-san dan juga ikut langsung dalam proses sosialisasi pemilu dan 

mengamati langsung proses pemungutan dan penghitungan suara di beberapa TPS 

setempat.  

Hasil penghitungan suara di Kelurahan Tanjung Unggat memang benar 

hanya +55% saja yang memilih kemudian selebihnya absen dalam pemilihan, dari 
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yang penulis amati bukan hanya karena faktor mereka sibuk dengan pekerjaan 

saja melainkan kurangnya sosialisasi karena pihak KPU dan KPPS sendiri tidak 

secara berkala dan jelas dalam melakukan sosialisasi dan masyarakat juga tidak 

terlibat secara langsung terhadap proses sosialisasi hanya dibagikan stiker atau 

petunjuk tata cara pemilihan kepada RT-RT lalu RT menempel ke rumah-rumah 

warga dan memasukkan DPT serta selembaran sosialisasi ke bawah pintu rumah 

warganya. Hal ini membuat masyarakat menganggap diabaikan dan tidak terlalu 

penting karena diperlakukan seperti itu sehingga membuat mereka tidak mau 

memilih, hal ini diakui oleh beberapa masyarakat yang tinggal di daerah tempat 

penulis tinggal saat penulis tanyakan sewaktu melakukan observasi. 

H. Kesimpulan 

Pada bagian ini akan diuraikan kesimpulan dari budaya politik masyarakat 

pada Keluarahan tanjung Unggat. Kesimpulan yang diuraikan meliputi tipe 

budaya politik yang diajukan oleh Gabriel Almond dan Sidney Verba. 

Budaya politik sangat dipengaruhi oleh orientasi politik yaitu afektif, 

kognitif dan evaluatif. Ketiga komoponen ini saling mempengaruhi sehingga 

menghasilkan tipe budaya politik yaitu subyek atau biasa juga disebut kaula. Hasil 

ini berdasarkan wawancara dengan Lurah, Tokoh Masyarakat, Tokoh Perempuan 

dan Tokoh Pemuda. 

Dari hasil wawancara tersebut masyarakat kelurahan Tanjung Unggat 

memiliki frekuensi orientasi yang relatif tinggi terhadap pengetahuan sistem 

politik secara umum dan objek pemahaman mengenai pembuatan kebijakan yang 

dibuat oleh pemerintah dan merasa mereka adalah bagian dari warga suatu negara. 
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Mereka juga memberikan perhatian yang cukup besar terhadap politik tetapi 

sifatnya pasif. Disaat yang sama ketika keluar kebijakan negara yang menurut 

mereka tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat banyak, mereka kemudian 

merasa lemah dan tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka meyakini bahwa posisinya 

tidak akan menetukan apa-apa terhadap perubahan politik dan juga beranggapan 

bahwa dirinya adalah subyek yang tidak berdaya untuk mempengaruhi ataupun 

mengubah sistem. Dengan demikian secara umum mereka menerima segala 

keputusan yang diambil dari segala kebijaksanaan 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 pimpinannya. 

Masyarakat Kelurahan tanjung Unggat dikatakan kedalam klasifikasi 

Budaya Politik Subjek/Kaula karena memiliki cirri-ciri Budaya politik 

Subjek/Kaula itu sendiri seperti : 

a. Memiliki pengetahuan dalam bidang politik yang cukup; 

b. Partisipasi politik minim; 

c. Kesadaran dalam berpolitik rendah. 
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