
 

 

ABSTRAK 

DADAN SOFANDI: Partisipasi Politik Masyarakat Suku Baduy dalam 

Pemilihan Gubernur Provinsi Banten Periode 2012- 2017 

 Partisipasi politik merupakan peran serta warga Negara baik perorangan 

maupun kelompok dalam kegiatan politik. Dalam pelaksanaannya banyak 

keragaman bentuk dan tingkatan partisipasi politik misalnya dalam masyarakat 

Suku Baduy pada pemilihan Gubernur Provinsi Banten periode 2012-2017. 

Petanyaan dalam penelitian ini yaitu: 1. Bagaimana bentuk partisipasi politik 

masyarakat Suku Baduy, 2. Faktor apa saja yang mempengaruhi Partisipasi Politik 

masyarakat suku Baduy, 3. Bagaimana tinjauan siyasah dusturiyah terhadap 

partisipasi politik masyarakat Suku Baduy. 

Penelitian ini bertujuan; pertama untuk mengetahui dan menggambarkan 

bagaimana bentuk partisipasi politik masyarakat Suku Baduy dalam pemilihan 

Gubernur Provinsi Banten periode 2012-2017; kedua untuk mengetahui faktor- 

faktor yang mempengaruhi partisipasi politik Masyarkat Suku Baduy dalam 

pemilihan gubernur periode 2012- 2017; ketiga untuk mengetahui bagaimana 

tinjauan siyasah dusturiyah terhadap partisipasi politik masyarakat suku baduy 

dalam pemilihan gubernur provinsi banten periode 2012- 2017. 

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori partisipasi politik 

yang menerangkan bahwa Partisipasi politik merupakan peran serta warga Negara 

baik perorangan maupun kelompok dalam kegiatan politik. Salah satu kegiatan 

politik ini seperti memberikan suara atau menggunakan hak pilih dalam pemilihan 

umum. 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian 

deskriptif dan observasi lapangan di Suku Baduy yang terletak di Desa Kanekes 

Kecamatan Leuwidamar kabupaten Lebak Provinsi Banten dan wawancara untuk 

mendapatkan data-data utama dalam partisipasi politik masyarakat Suku Baduy 

dalam pemilihan Gubernur Provinsi Banten periode 2012- 2017. 

Hasil yang ditemukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. 

Bentuk dari partisipasi politik masyarakat Suku Baduy dalam pemilihan Gubernur 

Banten periode 2012-2017 yaitu partisipasi politik konvensional; 2. terdapat tiga 

faktor utama yang mempengaruhi Partisipasi Politik masyarakat suku Baduy 

dalam pemilihan gubernur periode 2012- 2017 yaitu: Adat Istiadat/ Hukum Adat, 

pendidikan/ pengetahuan, dan politik; 3. Dalam hal ini kewajiban masyarakat 

Suku Baduy dalam berpartisipasi telah gugur dari orang lain. Secara siyasah 

dusturiyah (hak dan kewajiban masyarakat) yaitu sama halnya terhadap partisipasi 

politik secara umum, bahwasannya telah gugur dari orang lain karena status 

hukumnya ialah fardhu kifayah. 


