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I. Latar Belakang

Budaya Pol~tik adalah'keseluruhan distribosi pola sikap dan
orientasi individu diantara sesama warga negara terhadap sistem
politiknya. Budaya politik individu/masyarakat diYakini akan
berpengaruh terhadap dukungan ataupun tuntutan masyarakat terha
dap sistem politik, yang pada akhirnya akan berpengaruh pula pada
penampilan pemerintahan/sistem politik yang bersangkutan.

II. Perumusan Kasalah
1. Apa tipe Budaya Politik warga masyarakat Karanggondang
sebagai objek penelitian?
2. Faktor-faktor apa saJa yang menentukan terberituknya tipe
tipe budaya politik tersebut?
3. Bagaimana hubungan antara tipe Budaya politik yang ada
dengan model penampilan Pemerintahan Desanya?

III. Tujuan Penelitian
Ada dua tujuan utama dalam pelaksanaan kegiatan
in i

:



penelitian

I, Tujuan teoretik
Seeara teoretik, penelitian ini bertujuan untuk menguji
ulang/mengimplikasikan kerangka teori yang telah diru
muskan oleh iImuwan dalam fakta di lapangan.
2. Tujuan praktis
Seeara praktis kegiatan penelitian ini disamping untuk
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melatih kepekaan dalam menanggapi dan mengartikan fenom
ena sosial bagi seorang peneliti pemula.
IV. Kerangka Teoretik
DalamPenelitian ini diginakan pendekatan yang mengacu pada
tinjauan teoretik Budaya Politik sebagimana yang dikemukakan oleh
Gabriel Almond dan Sidney Verba.

V. Metode Penelitian.
V.1. Lakasi Penelitian
Lakasi penelitian di desa Karanggond~ng kecamatan Udanawu
kabupaten Blitar.
V.2. Tehnik Penarikan Sampel
,
Populasi penelitian ini meliputi'individu warga masyarakat
di $eluruh desa. Sampel ditentukan dengan teknik penggabungan
an tara Are proportional sampling dengan Systematic sampling.
V.3. Tehnik Koleksi Data
"
1. Data primer diperoleh secara langsung me1alui wawancara
terstruktur dengan perangkat kuosiener yang terstruktur
ketat.
2. Data skunder diperoleh dari data-data statistik monografi
di desa dan di keeamatan.
:3. Selain i tu s eb ag a i pembanding terhadap data yang di temu
kan dari wawancara dilakukan observasi langsung di lapan
gan.
V.4. Tehnik Analisis Data
Analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk
menggambarkan permasalahan-permasalahan politikyang
diamati
sec a r a rinei dan mendalam.
VI. Kesimpulan Hasil Penelitian
Pertama, mayoritas budaya politik masyarakat desa Karanggon
dang merupakan kombinasi an tara Parochial-Subjek, meskipun lebih
kuat ke arah parachialnya.
KeduB,
rendahnya tingkat status sosial memp~ngaruhi pada
pembentukan tipe budaya politik yang ada.
Ketiga, rendahnya status ekonomi juga Rlempengaruhi pelllbentu
kan tipe budaya politik yang ada.
Keempat,
penampiran pemerintahan desa ternyata cenderung
bertipe Paternalistis. Masyarakat yang cenderung memiliki tipe
budaya palitik parachial-subjek ternyata dapat berlangsung dengan
seiring terhadap penampilan pemerintahan seperti itu.
Kelima,
ada kesesuaian secara tearetik antara tipe budaya
politik yang berkembang dalam masyarakat dengan penampilan pemer
intahan desadalalll objek yang diteliti.
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