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Salah satu dimensi keberhasilan pcmbangunan politik ialah tercapainya derajad 

persarnaan di dalam masyarakat. Artinya di dalam setiap kegiatan politik sudah tidak 

mengenal lagi batas etnis, reI igi, status rnaupun perbedaan jenis kelamin. 

Namun fenomena yang kita lihat masih memperlihatkan adanya diskriminasi 

pcrsamaan politik antara pria dan wanita. Konstruksi domestikasi peran wanita yang 

menjadi tradisi pada masyarakat patriarkhal melestarikan terjadinya diskriminasi tersebut. 

Namun untuk mengukur persamaan tidak sekedar dari aspek kuantitatif semata, 

tetapi mempertimbangkan aspek kualitatif adalah menjadi pcnting. Untuk itu di dalam 

upaya mencapai tujuan persamaan politik ada beberapa persyaratan diantaranya: 

pernahaman politik masyarakat, meningkatnya kepercayaan politik masyarakat serta 

sernakin banyaknyaaspirasi kepentingan politik yang diartikulasikan yang datangnya dari 

massa. Tolok ukur atau kriteria tersebut tentunya juga berlaku bagi aktor poliuk, 

khususnya bagi aktor politik di DPD Golkar. 
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Golkar sebagai kekuatan politik tcrbesar dan jaringan politik yang dernikian bcsar 

tentunya kompetisi politik juga semakin besar. 01eh sebab itu upaya untuk menempatkan 

personil ke dalam kepengurusan organisasi politik ini rnenjadi semakin penting. Tentunya 

kriteria pemahaman, kepentingan maupun kepercayaan politik menjadi tolok ukur untuk 

melihat kiprah seseorang dalam berperan di kekuatan politik tersebut baik bagi kaum pria 

maupun wanita. Tuntutan persamaan politik tidak lagi berdasar kriteria kuantitas namun 

juga dibarengi aspek kualitas .. 

01eh se bab itu untuk rnelihat aspek kualitatif atas persamaan politik yang telah 

dicapai maka penelitian ini berupaya melacak seberapa besar pengaruh pemahaman, 

kepentingan maupun kepercayaan politik terhadap peran politik wanita di Golkar? 

Penel itian ini menghipotesakan terdapat korelasi yang signifikan antara variabel 

pemahaman politik, kepentingan politik dan kepercayaan politik terhadap peran politik 

wanita di Golkar. 

Sedangkan tehnik pengumpulan data dalam penelitian ini ialah lewat penyebaran 

kuesioner yang sifatnya semi terbuka, dengan mengambil area sampling di DPD I Golkar 

Jatim, OPO 1I Golkar Kodya Surabaya dan OPO 11 Golkar Kodya Blitar. Yang menjadi 

sampling disini ialah semua fungsionaris wanita yang ada di ketiga OPO tersebut. 01eh 

karena populasinya sedikit, maka semua populasi menjadi sampel untuk penclitian ini 

yang kesemuanya berjumlah 20 responden. 

Dari hasil pembahasan memperlihatkan bahwa korelasi antara variabel pemahaman 

politik dengan peran politik wan ita di DPD Golkar sebesar 49,56% dan koofisien 

determinasi sebesar 24,56%. Korelasi untara variabel Keperuingun politik dengan peran 

politik wanita di Golkar adalah sebesar 42,09% dan koofisien determinasi sebesar 17,72%. 
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