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Pengertian Teori

Teori politik  untuk menjelaskan hubungan antar 
konsep yang berkaitan dengan fenomena dan fakta 
politik. 

Meriam Budiarjo  teori : generalisasi yang abstrak Meriam Budiarjo  teori : generalisasi yang abstrak 
terkait dengan berbagai fenomena yang dihadapi 
dan dijalani oleh manusia dalam segala 
aktivitasnya. (Meriam Budiardjo, 2008: 43)



Pengertian Teori Politik
Teori politik merupakan bahasan dan generalisasi dari fenomena yang 
bersifat politik.

Konteks : 

 Tujuan dari kegiatan politik Tujuan dari kegiatan politik
 Cara-cara yang dapat digunakan dalam upaya 

untuk mencapai suatu  tujuan
 Kemungkinan kemungkinan dan kebutuhan-

kebutuhan yang akan ditimbulkan oleh situasi 
politik tertentu

 Kewajiban-kewajiban (obligations) yang harus 
dilakukan diakibatkan oleh tujuan politik yang 
akan dicapai



KONSEP DALAM TEORI POLITIK

 Masyarakat

 Kelas sosial

 Negara

 Kemerdekaan

 Lembaga-
lembaga negara Negara

 Kekuasaan

 Kedaulatan

 Hak dan 
kewajiban

lembaga negara

 Perubahan 
sosial

 Pembangunan 

 Modernisasi



Macam-macam Teori 
Politik

Menurut Thomas P. Jenkin dalam The Study of 
political Theory, teori-teori politik dapan 
dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

a. Teori politik valuationala. Teori politik valuational

b. Teori politik non-valuotional 



TEORI VALUATIONAL
Teori atas dasar moralitas dan menentukan norma 

politik

Ex: filsafat politik, teori politik sistematis, ideologi 
politikpolitik

Fungsi : menentukan pedoman atau patokan yang 
bersifat moral dan sesuai dengan norma-norma 



FILSAFAT POLITIK
Menjelaskan hubungan antara sifat dan hakekat alam 

semesta dengan sifat dan hakekat kehidupan politik 
dunia fana. 

- Hubungan antara ide dasar

Ex: keadilan konsep Plato  pedoman kehidupan lebih 
baik (good life)



POLITIK  SISTEMATIS
Berisi tentang bagaimana cara merealisasikan norma-

norma hasil filsafat politik ke dalam program politik 
(mekanisme)



IDEOLOGI POLITIK
himpunan nilai, ide, norma, kepercayaan dan 

keyakinan seseorang atau kelompok untuk 
menentukan sikap terhadap kejadian politik dan 
problem politik yg dihadapi | menentukan tingkah-problem politik yg dihadapi | menentukan tingkah-
laku politik.

Ex. Demokrasi, liberal, dll



TEORI NON-VALUATIONAL
Teori yg menggambarkan dan membahas fenomena dan fakta 

politik dengan tidak mempersoalkan norma dan nilai. 

Batasan : deskripsi dan komparasiBatasan : deskripsi dan komparasi

Guna mensistematisir fakta-fakta politik dan menyimpulkan 
dalam generalisasi. 



Valuational Non-valuational

Teori atas dasar moralitas dan 
menentukan norma politik
Ex: filsafat politik, teori politik 
sistematis, ideologi politik

Teori yg menggambarkan dan 
membahas fenomena dan fakta politik 
dengan tidak mempersoalkan norma 
dan nilai. sistematis, ideologi politik

Fungsi : menentukan pedoman atau 
patokan yang bersifat moral dan sesuai 
dengan norma-norma 

dan nilai. 

Batasan : deskripsi dan komparasi

Guna mensistematisir fakta-fakta 
politik dan menyimpulkan dalam 
generalisasi. 
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