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Pendekatan  

 

• Vernon van dyke: Pendekatan adalah 

suatu kriteria untuk menyeleksi 

masalah atau data yang relevan  

• Dengan kata laian: Pendeketatan 

mencakup standar dan tolak ukur 

yang dipakai untuk memilih masalah, 

menentukan data yang di teliti dan 

data mana yang akan di 

kesampingkan  



Pendekatan dalam ilmu 

politik  

• Meriam Budiarjo : 

•  legal /Instistitusional 

•  Behavioral 

•  Neo-Marxis 

• Teori ketergantungan 

• Rational choice 

• Institusional baru  

 



Pendekatan Legal/ 

institusional  

• Mulai berkembang pada abad ke 

19  

• Sifatnya normatif 

• Focus kajian adalah negara 

• Aspek kajian adalah 

Konstitusional dan yuridisnya 

• Tidak memperhatikan 

implementasi dari UU.  
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Pendekatan perilaku  

• Berkembang tahun 1950-an setelah 

PD II 

• Politik harus mengamti proses. 

Karena itu fokus kajian adalah 

perilaku manusia sebagai sebuah 

gejala yang dapat di amati. 

• Cakupanya bukan hanya perilaku 

seseorang tetapi juga kesatuan2 

yang lebih besar. Ormas,elite, 

gerakan, masyarakat politik 

• Sifatnya multisisipliner 
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Pendekatan perilaku 

• Menggunakan prinsip-prinsip 

ilmu alam untuk memahami 

politik 

• Melahirkan teori sistem politik 

 



Pendekatan Neomarxis  

• Fokus kajian kekuasaan dan konflik 

• Konflik kelas merupakan proses 

dialekstis paling penting yang 

mendorong perkembangan 

masyrakat 

• Tidak lagi memandang konflik kelas 

antara borjuis dan proletar 

• Konflik antara massa yang sedikit 

namun mempunyai banyak fasilitas 

berhadapan dengan yang banyak 

namun tidak mempunyai fasilitas  
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Pendekatan neo marxis 

• Negara mempertahankan 

kepentingan yang berpunya dan 

sedikit(Kelas yang dominan) 

• Dominasi harus melakukan 

tranformasi total 

• Neo marxis mendorong transformasi 

total 

• Kelas dominan mempertahankan 

posisi melalui paksaan dan persuasi  
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Teori ketergantungan 

• Fokus kajianya adalah hubungan 

ketergantungan antara negara dunia 

pertama dan dunia ketiga  

• Imperialisme masih ada.Hadir dalam 

bentuk lain. Bukan lagi penjajahan 

langsung,tetapi kontrol secara 

politik dan ekonomi. 
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Rational choice 

• Pengaruh ilmu ekonomi dalam politik 

• Focus kajian pada pilihan rasioanal manusia 

• Individu adalah aktor terpenting dalam dunia 

politik.  

• Manusia adalah makluk rasional yang berusaha 

memaksimalkan kepentingan sendiri. 

• Manusia membuat preferensi 

• Preferensi dibuat setelah melakukan perhitungan 

untuk dan rugi 

• Proses perhitungan manusia ini dihitung dengan 

pendekatan matematis. 
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Neo-institusionalisme  

• Perbedaan dengan institusionalise lama 

ialah sifatnya yang dinamis 

• berpandangan institusi negara dapat di 

desain kearah satu tujuan tertentu. 

• Pendekatan ini dipicu pendekan behavioral 

yang memandang institusi hasil perilaku 

aktor.  

• bersifat saling mempengaruhi: Perilaku 

aktor membentuk institusi, namun institusi 

juga mempengaruhi aktor  
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