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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Indonesia adalah Negara yang menganut sistem demokrasi dalam 

menjalankan pemerintahannya, dimana kedaulatan berada di tangan rakyat. 

Seperti yang dikatakan oleh Abraham Lincoln, Demokrasi adalah sistem 

pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat 

(government of people, by the people, for the people)1. Demokrasi menurut 

Yusuf Al-Qordhawi adalah suatu wadah bagi masyarakat untuk memilih 

seseorang untuk menjadi pengatur kepentingan masyarakat dimana 

pimpinannya bukanlah orang yang dibenci, peraturannya bukan yang 

masyarakat tidak kehendaki dan masyarakat berhak meminta 

pertanggungjawaban kepada penguasa apabila pemimpin tersebut salah.2 Hans 

Kelsen berpendapat Demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat dan untuk 

rakyat. Yang melaksanakan kekuasaan Negara ialah wakil-wakil rakyat yang 

terpilih. Di mana rakyat telah yakin, bahwa segala kehendak dan 

kepentingannya akan diperhatikan di dalam melaksanakan kekuasaan Negara.3 

Henry B. Mayo juga mendefinisikan Demokrasi sebagai berikut: Sistem politik 

yang demokratis ialah dimana kebijaksanaan umum ditentukan atas dasar 

                                                             
1 Sundawa Dadang, et.all, Pendidikan Kewarganegaraan, Jakarta: Pusat Pembukuan Departemen 

Pendidikan Nasional, 2008, h. 113. 
2 Sarinah, et.all, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Yogyakarta: Deepublish, 2017, h. 

55. 
3 Darmodinarjo Darji, Shidarta, Pokok-pokok Filsafat Hukum, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 

2006, h. 212. 
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mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam 

pemilihan-pemilihan berkala yang di dasarksan atas prinsip kesamaan politik 

dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik.4 

Salah satu perwujudan kedaulatan di tangan rakyat yaitu masyarakat 

berhak menentukan siapa pemimpinnya tanpa ada intervensi dari pihak 

manapun dalam menentukan pilihan. Tentu tidak terlepas dari sistem pemilihan 

yang sistematis yang sudah di atur dalam UU No. 10 Tahun 2016 tentang 

perubahan kedua atas undang-undang nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan 

peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 Tahun 2014 tentang 

pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi undang-undang. 

Dalam sistem pemilihan umum yang di atur dalam UU No. 10 Tahun 

2016 juga disebutkan, Setiap warga Negara berhak memperoleh kesempatan 

yang sama untuk mencalonkan diri dan dicalonkan sebagai calon Gubernur, 

dan calon Wakil Gubernur, calon Bupati dan calon Wakil Bupati, serta calon 

Walikota dan Wakil Walikota, 5  baik melalui partai politik maupun secara 

perseorangan dengan ketentuan yang sudah diatur dalam Undang-Undang. 

Selain calon pemimpin maupun calon wakil pemimpin dalam sistem pemilihan 

umum juga ada unsur masyarakat yang berperan penting dalam menentukan 

pemilihan, karena semua hasil suara berada pada tangan masyarakat (pemilih), 

bahkan masyarakat memiliki hak mencakup kesempatan untuk menentang dan 

memberhentikan para pejabat tinggi dalam pemerintahan dengan melalui 

                                                             
4 Budiardjo Miriam, Dasar-DasarIilmu Politik, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2002, h. 61. 
5 Republik Indonesia, “Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014”, Pasal 7. 
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pemberian suara. 6  Tanpa adanya suara dari masyarakat calon pemimpin 

maupun calon wakil pemimpin tidak akan mampu menduduki kursi jabatan 

sesuai yang diharapkan, maka dari itu seorang calon harus memahami betul 

keinginan atau harapan dari pada masyarakat yang notabene sebagai pemilih, 

kunci penentu siapa yang akan menduduki kursi jabatan. Juga memahami 

pemasaran sosial di dasarkan pada proses perencanaan logis yang melibatkan 

riset yang berorientasi pada konsumen, analisis pemasaran, menentukan 

sasaran dan identik strategi dan taktik pemasaran. 7  Proses kampanye 

merupakan salah satu bagian penting dalam merebut kepercayaan dari 

masyarakat (komunikasi politik). Tidak ada peristiwa politik yang golput dari 

peristiwa kampanye politik. Kampanye politik dikemas oleh professional 

politik sebagaimana tujuan partai politik dan kandidat. Untuk mencapai 

khalayak politik secara luas dan cepat, kampanye dilaksanakan melalui 

beragam saluran dan media komunikasi politik.8 

Dalam pemilihan umum perilaku masyarakat menentukan sikap dan 

pilihannya disebut sebagai perilaku politik, hal ini sangat penting dalam 

kehidupan berbangsa dan bernegara karena rakyat berperan penuh untuk 

memilih siapa wakilnya yang layak menduduki parlemen dan struktur 

pemerintahan. Rakyat harus memiliki sikap yang tegas dan pilihan  yang tepat 

karena semua menyangkut masa depan Negara secara umumnya dan daerah 

secara khususnya. Adapun dorongan untuk masyarakat menentukan sikap dan 

pilihannya yaitu; 

                                                             
6 Sihbudi Riza, Menyandera Timur Tengah, Jakarta Selatan: PT Mizan Publika, 2007, h. 4. 
7 Chasanah Siti Uswatun, Pemasaran Sosial Kesehatan, Yogyakarta: Deepublish, 20013, h. 16. 
8 Wahid Umaimah, Komunikasi Politik, Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2016, h. 163. 
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Pertama, Motivasi yang diartikan usaha yang timbul pada diri seseorang 

secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan 

tertentu. 

Kedua, Tindakan diartikan sebagai hal yang dilakukan untuk mengatasi 

sesuatu. 

Ketiga, Sikap diartikan sebagai cara dalam merespons perbuatan, 

perilaku, pandangan dan pendapat. Masalah-masalah ini yang sering terjadi 

pada pemilih secara umumnya, dimana pemilih cenderung memilih 

berdasarkan lingkungan seperti sosial ekonomi, serta berorientasi pada isu-isu 

kandidat yang berkembang.9  

Pada pemilihan serentak Kepala Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa 

Tengah Tahun 2017 ada 7 Kabupaten/Kota yang melaksanakan pemilihan 

umum, diantaranya Kota Salatiga, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten 

Batang, Kabupaten Jepara, Kabupaten Pati, Kabupaten Cilacap, Kabupaten 

Brebes. Pemilihan dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 2017. 

Kabupaten Jepara adalah salah satu Kabupaten yang ikut melaksanakan 

pemilihan umum secara serentak di Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten ini 

berdiri sejak Tahun 1549 tepatnya pada tanggal 10 April. Dalam pemilihan 

Bupati di Kabupaten Jepara kemarin ada 2 pasangan calon yang menjadi 

kandidat untuk maju menjadi Bupati dan Wakil Bupati pada Periode 2017-

2022. Berikut nama pasangan calon berdasarkan nomor urut dan hasil 

rekapitulasi suara pada Pilbup Jepara Tahun 2017. 

                                                             
9 Mopeng Dwidyawati Esther, Skripsi Perilaku Pemilih pada Pemilihan Kepala Daerah Minahasa 

Utara Periode 2016-2021, h. 3. 
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Total hasil rekapitulasi suara pemilihan Bupati Kabupaten Jepara Tahun 2017: 

1. Dr. H. Subroto, SE., MM. dan H. Nur Yahman, SH. 

Mendapatkan 304.259 suara atau 48,75 persen 

2. H. Ahmad Marzuqi, SE. dan H. Dian Kristiandi, S.Sos 

Mendapatkan perolehan 319.837 suara atau 51,25 persen, 

Total suara sah ada 624.096 suara dan suara tidak sah ada 15.797 suara.10 

Data masyarakat yang berhak memilih baik laki-laki maupun perempuan 

pada KPU berjumlah 864.211 jiwa dan masyarakat yang antusias 

menggunakan haknya sebagai pemilih berjumlah 640.145 jiwa, kemudian yang 

tidak memilih berjumlah 224.066 jiwa. Kalau kita persentasekan yaitu; sebesar 

74,1 % masyarakat Kabupaten Jepara menggunakan hak pilihnya, dan sebesar 

25,9 % tidak menggunakan hak pilihnya.11 

Dalam pemilihan Bupati di Kabupaten Jepara Tahun 2017 kemarin, Desa 

Kedungmalang Kecamatan Kedung menjadi salah satu Desa yang harus di 

pertimbangkan dan menjadi sorotan, pasalnya Desa ini sangat jauh dari 

perkotaan dan lebih dekat dengan perbatasan Kota lain. Kalau di lihat secara 

geografis sebelah utara Desa ini berbatasan dengan Desa Kalianyar, di sebelah 

barat yaitu Laut Jawa, di sebelah timur berbataasan dengan Desa Karangaji, 

dan sebelah selatan berbatasan dengan Desa Kedungmutih (Demak). Desa ini 

jarang sekali mendapatkan sosialisasi ataupun pendidikan politik. Mungkin 

karena letaknya yang terbilang pinggiran dan akses jalan sangat jauh dari 

                                                             
10 http://www.kpujepara.go.id/kpu-jepara-selesaikan-rekapituklasi-hasil-penghitungan-perolehan-

suara/, diakses pada tanggal 18 Juni 2017, pukul 04:26 WIB. 
11 https://pilkada2017.kpu.go.id/hasil/t2/jawa_tengah/jepara, diakses pada 19 Juli 2017, pukul: 

11:02 WIB. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Kalianyar,_Kedung,_Jepara
https://id.wikipedia.org/wiki/Laut_Jawa
https://id.wikipedia.org/wiki/Karangaji,_Kedung,_Jepara
https://id.wikipedia.org/wiki/Kedungmutih,_Wedung,_Demak
https://id.wikipedia.org/wiki/Demak
http://www.kpujepara.go.id/kpu-jepara-selesaikan-rekapituklasi-hasil-penghitungan-perolehan-suara/
http://www.kpujepara.go.id/kpu-jepara-selesaikan-rekapituklasi-hasil-penghitungan-perolehan-suara/
https://pilkada2017.kpu.go.id/hasil/t2/jawa_tengah/jepara
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perkotaan, jarak Desa dengan Kecamatanpun terbilang jauh, membutuhkan 

waktu kurang lebih 30 menit ketika ditempuh menggunakan sepeda motor. 

Tetapi ketika kita bicara sebuah demokrasi, demokrasi sendiri tidak 

pernah melihat jauh dekatnya Daerah dari pusat Kota, ataupun kelas 

masyarakat. Dalam demokrasi hak masyarakat pinggiran maupun perkotaan 

adalah sama, sama-sama berhak menentukan siapa wakilnya yang akan duduk 

di kursi pemerintahan. Lagi-lagi pemerintah/parpol yang memiliki tugas untuk 

memberikan sosialisasi atau pendidikan politik kepada masyarakat harus benar-

benar menyeluruh ke semua Daerah dan benar-benar intens.12 Karena kembali 

lagi peran masyarakat sangatlah penting dalam menentukan masa depan 

Indonesia pada umumnya dan Daerah pada khususnya. 

Adapun hasil rekapitulasi suara pemilihan Bupati Kabupaten Jepara 

Tahun 2017 di Desa Kedungmalang Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara 

sebagai berikut: 

1. Dr. H. Subroto, SE., MM. dan H. Nur Yahman, SH. 

Mendapatkan 1.049 suara atau 49,6 persen 

2. H. Ahmad Marzuqi, SE. dan H. Dian Kristiandi, S.Sos 

Mendapatkan perolehan 1.065 suara atau 50,4 persen, 

Total suara sah ada 2.114 suara dan suara tidak sah ada 46 suara. 

Data masyarakat yang berhak memilih (DPT) baik laki-laki maupun 

perempuan pada KPU berjumlah 3.205 jiwa dan masyarakat yang antusias 

menggunakan haknya sebagai pemilih berjumlah 2.160 jiwa, kemudian yang 

                                                             
12 Koirudin, Menuju Partai Advokasi, Yogyakarta: Pustaka Tokoh Bangsa, 2005, h. 176. 
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tidak memilih berjumlah 1.045 jiwa. Kalau kita persentasekan yaitu; sebesar 

67,3 % masyarakat Kabupaten Jepara menggunakan hak pilihnya, dan sebesar 

32,6 % tidak menggunakan hak pilihnya.13 

Dalam penelitian ini penulis menekankan faktor apa saja yang 

mempengaruhi perilaku pemilih dalam pelaksanaan pemilihan Bupati di Desa 

Kedungmalang Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara Tahun 2017, baik dari 

proses kampanye yang tidak menyeluruh ke Daerah-daerah terpencil apalagi 

Daerah perbatasan, keikutsertaan dalam kepartaian dan juga proses pemberian 

suara dalam pemilihan umum, maupun faktor-faktor lainnya. karena dalam 

kehidupan berbangsa dan bernegara dibutuhkan suatu bentuk partisipasi 

sebagai wujud dari kebersamaan dan keikutsertaan dalam proses politik 

tersebut. Karena pada dasarnya partisipasi politik adalah aspek penting dalam 

negara demokrasi dan juga menjadi penanda adanya modernisasi politik. Oleh 

karena itulah, peneliti sangat tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut 

mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku pemilih dalam pemilihan 

Bupati Kabupaten Jepara Tahun 2017 di Desa Kedungmalang Kecamatan 

Kedung Kabupaten Jepara, dan hasil penelitian ini akan di tuangkan dalam 

bentuk skripsi dengan Judul “Perilaku Pemilih Dalam Pemilihan Bupati 

Kabupaten Jepara Tahun 2017 (Studi Kasus Di Desa Kedungmalang 

Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara)”.14 

 

                                                             
13 

https://pilkada2017.kpu.go.id/hasil/form_d/t2/38707, diakses pada tanggal 31 Juli 2017, pukul: 

22:34 WIB. 
14Husen Muhammad Thoriq, Skripsi Perilaku Pemilih dalam Pilbup 2015 di Masyarakat 

Kelurahan Purwosari Kecamatan Sayung Kabupaten Demak 2015, Semarang: Univesitas Wahid 

Hasyim Semarang, 2016, h. 7. 

https://pilkada2017.kpu.go.id/hasil/form_d/t2/38707
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B. Rumusan Masalah 

Dalam penelitian skripsi ini penulis mengangkat rumusan masalah, yaitu: 

Faktor apa saja yang mempengaruhi perilaku pemilih dalam menentukan sikap 

dan pilihannya pada pemilihan Bupati Kabupaten Jepara Tahun 2017 di Desa 

Kedungmalang Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian skripsi ini yaitu menentukan faktor apa saja yang 

mempengaruhi perilaku pemilih dalam menentukan sikap dan pilihannya pada 

pemilihan Bupati Kabupaten Jepara Tahun 2017 di Desa Kedungmalang 

Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian skripsi ini yaitu: 

1. Akedemis  

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi 

perkembangan keilmuan di bidang studi ilmu politik, khususnya perilaku 

masyarakat dalam berpartisipasi politik. 

b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi peneliti selanjutnya. 

2. Praktis  

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman masyarakat 

tentang perilaku politik dalam menentukan sikap dan pilihannya 

menentukan pemimpin yang kualitatif dan progresif. 
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b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi evaluasi bagi lembaga 

pemerintah maupun lembaga politik dalam mengoptimalkan tupoksi dari 

lembaga masing-masing. 

 

E. Kerangka Dasar Teori 

Landasan teori yang digunakan oleh peneliti adalah Perilaku Pemilih. Di 

dalam masyarakat, sebagian dari perilaku dan interaksi dapat dilihat dari 

perilaku politik, yaitu perilaku yang bersangkut paut dengan proses politik. 

Namun, hendaklah diketahui pula tidak semua individu ataupun kelompok 

masyarakat mengerjakan kegiatan politik. Seperti halnya kegiatan partisipasi 

politik, sesuai dengan istilah partisipasi maka partisipasi berarti keikutsertaan 

warga Negara biasa (yang tidak mempunyai kewenangan) dalam 

mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik. Kegiatan 

warga Negara biasa ini pada dasarnya dibagi dua, yakni: mempengaruhi isi 

kebijakan umum dan ikut menentukan pembuat dan pelaksanan keputusan 

politik. Dengan kata lain, partisipasi politik merupakan perilaku politik tetapi 

perilaku politik tidak selalu berupa partisipasi politik.15 

Dalam KBBI (kamus besar Bahasa Indonesia) Perilaku diartikan sebagai 

tanggapan atau reaksi individu terhadap rangsangan atau lingkungan.
16

 

Perilaku menurut Skinner adalah respon atau reaksi seseorang terhadap 

stimulus atau rangsangan dari luar. Karena perilaku ini terjadi melalui proses 

                                                             
15 Surbakti Ramlan, Memahami Ilmu Politik, Jakarta: PT. Grasindo, 2010, h. 141. 
16 http://kbbi.web.id/perilaku, diakses pada tanggal 23 Juli 2017, pukul: 22:09 WIB. 

http://kbbi.web.id/perilaku
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stimulus terhadap organisme, dan kemudian organisme tersebut merespon. 17 

Masyarakat sebagai individu selalu berada di tengah-tengah masyarakat, 

perilaku individu dalam kelompok ataupun tindakan terhadap orang lain bisa 

positif ataupun negatif. Positif adalah tindakan yang dilakukan dengan maksud 

baik dan tanpa adanya kerugian diantara kedua belah pihak. Sebaliknya 

tindakan yang negatif dimaksudkan tindakan yang dapat berpengaruh buruk 

baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Perilaku atau tindakan 

positif dan negatif dalam kelompok dapat dibagi menjadi empat bagian 

diantaranya: Menolong (helping), Kerja Sama (cooperation), Kompetisi 

(competition), Konflik (conflict).18 

Pemilih sendiri secara garis besar diartikan sebagai semua pihak yang 

menjadi tujuan utama para kontestan untuk mereka pengaruhi dan yakinkan 

agar mendukung dan kemudian memberikan suaranya kepada kontestan 

bersangkutan.19 Dalam PKPU (Peraturan Komisi Pemilihan Umum) Nomor 12 

Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum 

Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota 

Pasal 1 Poin 14 disebutkan bahwa Pemilih adalah penduduk yang berusia 

paling rendah 17 (tujuh belas) Tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar 

dalam Pemilihan.20 

                                                             
17 Kulsum Umi, Mohammad Jauhar, Pengantar Psikologi Sosial, Jakarta: Prestasi Pustakaraya, 

2014, h. 61. 
18 Kulsum Umi, Mohammad Jauhar, Op. Cit., hal. 49. 
19 Firmanzah, Marketing Politik, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2008, h. 87. 
20 Republik Indonesia, “Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2016 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye 
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Sedangkan masyarakat sendiri menurut Peter L. Berger adalah suatu 

keseluruhan kompleks hubungan manusia yang luas sifatnya. Keseluruhan 

dalam definisi tersebut berarti bahwa keseluruhan itu terdiri atas bagian-bagian 

yang membentuk suatu kesatuan. Misal dalam tubuh manusia terdapat bagian-

bagian tertentu seperti jantung, hati, paru-paru, otak, dll. Yang membentuk 

menjadi satu-kesatuan yang disebut manusia. 21 Dalam buku Keadilan Sosial 

disebutkan masyarakat berbeda dengan komunitas dan asosiasi, paling tidak 

karena tiga alasan: Pertama, masyarakat adalah suatu sistem tertutup yang 

lengkap. Artinya bahwa orang masuk masyarakat karena dilahirkan, dan 

meninggalkan masyarakat karena meninggal. Kita tidak masuk dan keluar 

masyarakat seperti kita masuk atau keluar asosiasi. Kita tidak memiliki 

identitas mendahului kehadiran kita dalam masyarakat. Kedua, masyarakat 

tidak mengenal tujuan dan batas akhir, seperti tujuan dan batas akhir suatu 

asosiasi. Ketiga, masyarakat bukan komunitas, kalau yang dimaksud komunitas 

suatu masyarakat dikuasai suatu doktrin komprehensif, karena masyarakat 

terbatas didasarkan pada konsepsi politik. Pun masyarakat bukan asosiasi 

karena masyarakat tidak memasukkan nilai dan tujuan-tujuan non-politik 

dalam pemahaman nalar publiknya.22 

 

 

 

                                                                                                                                                                       
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil 

Walikota”, Pasal 1 Poin 14. 
21  Murdiyatmoko Janu, Sosiologi Memahami dan Mengkaji Masyarakat, Bandung: Grafindo 

Media Pratama, 2007, h. 18. 
22 Rasuanto Bur, Keadilan Sosial, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2005, h. 94. 
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1. Definisi Perilaku Memilih 

Ramlan Surbakti dalam bukunya “Memahami Ilmu Politik” mengatakan 

bahwa perilaku memilih: keikutsertaan warga negara dalam pemilihan umum 

merupakan serangkaian kegiatan membuat keputusan, yakni apakah memilih 

atau tidak memilih dalam pemilihan umum? Kalau memutuskan memilih, 

apakah memilih partai atau kandidat X ataukah partai atau kandidat Y?.23 

Menurut Brennan dan Lomasky (1997) menyatakan bahwa keputusan 

memilih selama pemilu adalah perilaku “ekspresif”. Perilaku ini tidak jauh 

berbeda dengan perilaku supporter yang memberikan dukungannya pada 

sebuah tim sepakbola. Menurut mereka, perilaku memilih sangat dipengaruhi 

oleh loyalitas dan ideologi. Keputusan untuk memberikan dukungan dan suara 

tidak akan terjadi apabila tidak terdapat loyalitas pemilih yang cukup tinggi 

kepada partai politik jagoannya. Begitu juga sebaliknya, pemilih tidak akan 

memberikan suaranya kalau mereka menganggap bahwa suatu partai politik 

tidak loyal serta tak konsisten terhadap janji dan harapan yang telah mereka 

berikan.24 

Menurut Haryanto (2000), Perilaku pemilih (voting behavior) adalah 

kegiatan warga Negara yang mempunyai hak untuk memilih dan di daftar 

sebagai seorang pemilih, memberikan suaranya untuk memilih atau 

menentukan wakil-wakilnya. 

Menurut Bodiarjo (2001) mendefinisikan voting behavior sebagai 

kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam 

                                                             
23 Surbakti Ramlan, Op. Cit., h. 185.  
24 Firmanzah, Op. Cit., h. 89. 
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kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pemimpin Negara dan 

secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah 

(public policy). Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara 

dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, mengadakan hubungan 

(contacting) atau (lobbying) dengan pejabat pemerintahan atau anggota 

parlemen, menjadi anggota partai atau salah satu gerakan sosial, dan 

sebagainya.25 Untuk itu pada bagian ini penulis menggunakan teori tersebut 

untuk menjelaskan tentang Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku 

Pemilih Dalam Pemilihan Bupati Di Desa Kedungmalang Kecamatan Kedung 

Kabupaten Jepara Tahun 2017. 

 

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perilaku Pemilih 

Banyak faktor yang mempengaruhi perilaku pemilih. Misalnya saja isu-

isu dan kebijakan politik, tapi ada juga sekelompok orang yang memilih 

kandidat karena dianggap representatif dengan agama atau keyakinannya, 

sementara sekelompok lainnya memilih kandidat politik tertentu karena 

dianggap representatif dengan kelas sosialnya, bahkan ada juga kelompok yang 

memilih sebagai ekspresi dari sikap loyal pada ketokohan figur tertentu. 

Sehingga yang paling mendasar dalam mempengaruhi perilaku pemilih antara 

                                                             
25 http://repository.uin-suska.ac.id/2509/4/BAB%20II.pdf, diakses pada tanggal 25 Juli 2017, 

pukul: 22:13 WIB. 

http://repository.uin-suska.ac.id/2509/4/BAB%20II.pdf
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lain pengaruh elit, identifikasi kepartaian sistem sosial, media massa dan aliran 

politik.26 

Ada tiga faktor determinan bagi pemilih dalam menentukan pilihan 

politiknya. Ketiga faktor tersebut sangat mempengaruhi pertimbangan pemilih, 

yakni: 

Pertama; kondisi awal pemilih, ini dimaksudkan bahwa karakteristik 

yang melekat dalam diri pemilih. Setiap individu memiliki sistem nilai, 

keyakinan, dan kepercayaan yang berbeda-beda dan mewarisi kemampuan 

yang berbeda-beda pula. Kondisi ini jelas sangat mempengaruhi individu 

ketika mengambil keputusan politik. 

Kedua; faktor media massa yang mempengaruhi opini publik. Media 

massa yang memuat data, informasi, dan berita berperan penting dalam 

mempengaruhi opini dimasyarakat. Demikian pula dengan pemaparan para 

ahli, iklan politik, hasil seminar, survei, dan berbagai hal yang diulas dalam 

media massa akan menjadi pertimbangan pemilih. 

Ketiga; faktor parpol atau kontestan, pemilih akan menilai latar belakang, 

reputasi, citra, ideologi, dan kualitas para tokoh-tokoh parpol dengan 

pandangan mereka masing-masing. Dalam hal ini masyarakat lebih sering 

melakukan penilaian terhadap figur tokoh parpol, sekaligus menjadi barometer 

mereka dalam menilai parpol yang bersangkutan.27 

 

                                                             
26 Zidni Muhammad Ferdiansyah, Skripsi “Perilaku Pemilih (Dinamika Pilihan Rasional Dalam 

Kemenangan Jokowi-Basuki Pada Pemilihan Umum Gubernur DKI Jakarta)”, Jakarta: 

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2014, h. 10. 
27 Firmanzah, Op. Cit., h. 115. 
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3. Pendekatan-pendekatan yang Mempengaruhi Perilaku Pemilih 

Pembahasan perilaku pemilih tidak hanya sekedar mendeskripsikan 

perilaku tersebut, tapi proses pengambilan keputusan yang terjadi sebelumnya 

juga perlu di jelaskan. Ramlan Surbakti mengatakan ada beberapa pendekatan 

sebelum pemilihan guna mempengaruhi perilaku pemilih dalam pemilu, yaitu: 

Struktural, Sosiologis, Ekologis, Psikologis Sosial, dan Pilihan Rasional. 

Karena dalam kehidupan bermasyarakat, manusia terikat di dalam berbagai 

lingkaran, seperti lingkaran pekerjaan, lingkaran budaya, lingkungan bersosial, 

dll. Lingkaran-lingkaran tersebut yang akhirnya membentuk 

emosional/psikologi setiap manusia. Berikut pembedaan klasifikasi 

berdasarkan latar belakang yang dapat mempengaruhi keputusan pemilih. 

a. Pendekatan Struktural  

Pendekatan struktural melihat kegiatan memilih sebagai produk dari 

konteks struktur yang lebih luas, seperti struktur sosial, sistem partai, sistem 

pemilihan umum, permasalahan, dan program yang di tonjolkan oleh setiap 

partai. Struktur sosial yang menjadi sumber kemajemukan politik dapat berupa 

kelas sosial atau perbedaan-perbedaan antara majikan dan pekerja, agama, 

perbedaan kota dan desa, dan bahasa dan nasionalisme. 

b. Pendekatan Sosiologis 

Pendekatan sosiologis cenderung menempatkan kegiatan memilih dalam 

kaitan dengan konteks sosial. Kongkretnya, pilihan seseorang dalam pemilihan 

umum dipengaruhi latar belakang demografi dan sosial ekonomi, seperti jenis 
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kelamin, tempat tinggal (kota-desa), pekerjaan, pendidikan, kelas, pendapatan, 

dan agama. 

c. Pendekatan Ekologis 

Pendekatan ekologis hanya relevan apabila dalam suatu daerah pemilihan 

terdapat perbedaan karakteristik pemilih berdaasarkan unit territorial, seperti 

desa, kelurahan, kecamatan, dan kabupaten. Kalau di Amerika Serikat terdapat 

distrik, precinct, dan ward. Kelompok masyarakat, seperti tipe penganut agama 

tertentu, buruh, kelas menengah, mahasiswa, suku tertentu, subkultural 

tertentu, dan profesi tertentu bertempat tinggal pada unit teritorial sehingga 

perubahan komposisi penduduk yang tinggal di unit teritorial dapat dijadikan 

sebagai penjelasan atas perubahan hasil pemilihan umum. Pendekatan ekologis 

ini penting sekali digunakan karena karakteristik data hasil pemilihan umum 

untuk tingkat provinsi berbeda dengan karakteristik data kabupaten, atau 

karakteristik data kabupaten berbeda dengan karakteristik data tingkat 

kecamatan. 

d. Pendekatan Psikologi Sosial 

Pendekatan psikologi sosial sama dengan penjelasan yang diberikan 

dalam model perilaku politik, sebagaimana dijelaskan di atas. Salah satu 

konsep psikologi sosial yang digunakan untuk menjelaskan perilaku untuk 

memilih pada pemilihan umum berupa identifikasi partai. Konsep ini merujuk 

pada persepsi pemilih atas partai-partai yang ada atau keterikatan emosional 

pemilih terhadap partai tertentu. Konkretnya, partai yang secara emosional 
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diraskan sangat dekat dengannya merupakan partai yang selalu dipilih tanpa 

terpengaruhi oleh faktor-faktor lain. 

e. Pendekatan Pilihan Rasional  

Pendekatan pilihan rasional melihat kegiatan memilih sebagai produk 

kalkulasi untung dan rugi. Yang dipertimbangkan tidak hanya “ongkos” 

memilih dan kemungkinan suaranya dapat memengaruhi hasil yang 

diharapkan, tetapi ini digunakan pemilih dan kandidat yang hendak 

mencalonkan diri untuk terpilih sebagai wakil rakyat atau pejabat pemeritah. 

Bagi pemilih, pertimbangan untung dan rugi digunakan untuk membuat 

keputusan tentang partai atau kandidat yang dipilih, terutama untuk membuat 

keputusan apakah ikut memilih atau tidak ikut memilih?.28 

 

4. Pemilihan Umum Kepala Daerah 

Pemilihan umum merupakan sarana bagi rakyat untuk menyalurkan 

aspirasinya dalam menentukan wakil-wakilnya baik di lembaga legislatif 

maupun eksekutif, juga merupakan sarana ikut serta berpartisipasi dalam 

kegiatan politik. Demokrasi Indonesia mengalami perubahan signifikan pasca 

runtuhnya orde baru. Kehidupan berdemokrasi menjadi lebih baik, rakyat dapat 

dengan bebas menyalurkan pendapat dan ikut berpartisipasi dalam kegiatan 

politik. Kelahiran Pemilihan kepala Daerah secara langsung merupakan salah 

satu kemajuan dari proses demokrasi di Indonesia. Melalui pemilihan kepala 

Daerah secara langsung berarti mengembalikan hak-hak dasar masyarakat di 

                                                             
28 Surbakti Ramlan, Op. Cit., h. 186. 
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Daerah untuk menentukan kepala Daerah maupun wakil kepala Daerah yang 

mereka kehendaki. Pemilihan kepala Daerah langsung juga merupakan salah 

satu bentuk penghormatan terhadap kedaulatan rakyat.29 

Pada Tahun 2015 merupakan awal pelaksanaan Pemilu secara serentak. 

Pemilihan serentak dilaksanakan secara bertahap untuk menuju pilkada 

serentak secara nasional pada Tahun 2027. Pemilihan serentak 2017 yang telah 

terlaksana merupakan Pemilu serentak kedua setelah Pemilu serentak Tahun 

2015. Kemudian akan dilanjutkan untuk Pemilu serentak Tahun 2018, 2020, 

2022, dan 2023. Adapun penyelenggaraannya dilakukan secara serentak karena 

dipandang lebih efisien dari sisi penyelenggaraan serta dimaksudkan agar 

stabilitas sosial, politik, dan penyelenggaraan pemerintahan tidak terlalu sering 

terganggu oleh eskalasi suhu politik dari pelaksanaan Pilkada yang terus-

menerus. 

Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara 

langsung diatur dalam UU No. 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas 

undang-undang nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah 

pengganti undang-undang nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, 

Bupati, dan Walikota menjadi undang-undang. Dalam UU No. 10 Tahun 2016 

Pasal 57 berbunyi:   

(1) Untuk dapat menggunakan hak memilih, warga negara Indonesia harus 

terdaftar sebagai Pemilih.  

                                                             
29 Puspasari Tri Setya, Skripsi “Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Pemilih Dalam 

Pemilihan Umum Kepala Daerah Provinsi Banten Tahun 2011 Di Kecamatan Karawaci Kota 

Tangerang”, Serang: Univesitas Sultan Ageng Tirtayasa, 2012, h. 46. 
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(2) Dalam hal  warga negara  Indonesia tidak terdaftar sebagai Pemilih  

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada saat pemungutan suara 

menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik. 

(3) Untuk dapat didaftar sebagai Pemilih, warga negara Indonesia sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:   

a. tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;  

dan/atau   

b. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang 

telah mempunyai kekuatan hukum tetap.  

(4) Warga negara Indonesia yang tidak terdaftar dalam daftar Pemilih dan pada 

saat pemungutan suara tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) atau ayat (3), yang bersangkutan tidak dapat menggunakan 

hak memilihnya.  

Pasal 58   

(1) Daftar Pemilih Tetap pemilihan umum terakhir digunakan sebagai sumber  

pemutakhiran data pemilihan dengan mempertimbangkan Daftar Penduduk 

Potensial Pemilih Pemilihan.  

(2) Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) berasal dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten/Kota yang telah dikonsolidasikan, diverifikasi, dan  divalidasi 

oleh Menteri digunakan sebagai bahan penyusunan daftar Pemilih untuk 

Pemilihan.  
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(3) Daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) oleh PPS 

dilakukan pemutakhiran berdasarkan perbaikan dari rukun tetangga,  rukun 

warga, atau sebutan lain dan tambahan Pemilih yang telah memenuhi 

persyaratan sebagai Pemilih paling lambat 14 (empat belas) Hari terhitung 

sejak diterimanya hasil konsolidasi, verifikasi, dan validasi. 

(4) Daftar Pemilih hasil pemutakhiran  sebagaimana dimaksud pada ayat  (3) 

diserahkan kepada PPK untuk dilakukan rekapitulasi daftar Pemilih tingkat 

PPK. 

(5) Rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran sebagaimana dimaksud 

pada ayat (4) diserahkan oleh PPK kepada KPU Kabupaten/Kota paling 

lambat 3 (tiga) Hari terhitung sejak selesainya pemutakhiran untuk 

dilakukan rekapitulasi daftar Pemilih tingkat kabupaten/kota, yang 

kemudian ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Sementara. 

(6) Daftar Pemilih Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 

diumumkan secara luas dan melalui papan pengumuman rukun tetangga 

dan rukun warga atau sebutan lain oleh PPS untuk mendapatkan masukan 

dan tanggapan dari masyarakat selama 10 (sepuluh) Hari. 

(7) PPS memperbaiki Daftar Pemilih Sementara berdasarkan masukan dan 

tanggapan dari masyarakat paling lama 5 (lima) Hari terhitung sejak 

masukan dan tanggapan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 

(6) berakhir. 

(8) Daftar Pemilih Sementara yang telah diperbaiki sebagaimana dimaksud 

pada ayat (7) diserahkan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk ditetapkan 
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sebagai Daftar Pemilih Tetap dan diumumkan oleh PPS paling lama 2 

(dua) Hari terhitung sejak jangka waktu penyusunan Daftar Pemilih Tetap 

berakhir. 

(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemutakhiran data Pemilih 

diatur dengan Peraturan KPU.  

Pasal 59  

Penduduk yang telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap diberi surat 

pemberitahuan sebagai Pemilih oleh PPS.  

Pasal 61  

(1) Dalam hal masih terdapat penduduk yang mempunyai hak pilih belum 

terdaftar dalam daftar Pemilih tetap, yang bersangkutan dapat 

menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk 

Elektronik. 

(2) Penggunaan hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat 

digunakan di tempat pemungutan suara yang berada di rukun tetangga atau 

rukun warga atau sebutan lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam 

Kartu Tanda Penduduk Elektronik. 

(3) Sebelum menggunakan hak pilihnya penduduk sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) terlebih dahulu mendaftarkan diri pada KPPS setempat dan 

dicatat dalam daftar Pemilih tambahan. 
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(4) Penggunaan hak pilih penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

dilakukan 1 (satu) jam sebelum selesainya pemungutan suara di TPS.30 

Secara umum dapat kita tarik pandangan bahwasannya pendidikan 

pemilih sangat diperlukan sekali untuk memberikan jaminan bahwa 

pelaksanaan pemilu berjalan dengan wajar, objektif, fair, dan transparan. 

Menurut Joko J. Prihatmoko dalam bukunya Pemilu 2004 dan 

Konsolidasi Demokrasi mengungkapkan pendidikan pemilih memiliki dua 

kelompok target, yaitu: 

Pertama, target mendorong atau menciptakan pemilih yang aktif dan 

rasional. Target berkaitan dengan peningkatan kualitas partisipasi pemilih 

sehingga pemilih bersikap positif terhadap dirinya sendiri dalam pemilu dan 

akomodatif terhadap pemilih lain. 

Kedua, target membangun atau mencetak pemilih yang kritis. Target 

kedua ini berhubungan dengan peningkatan kualitas pemilu sehingga pemilu 

dipercaya lebih jujur, adil,  fair, dan demokratis. Pendeknya, target ini 

bertujuan agar pemilih bertindak langsung sebagai pengawas pelaksanaan 

pemilu.31 

 

 

 

 

                                                             
30 

Republik Indonesia, “Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014”, Pasal 57, 58, 59, 61. 
31 Prihatmoko Joko J., Pemilu 2004 dan Konsolidasi Demokrasi, Semarang: LP2I Press, 2003, h. 

193. 
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F. Metode Penelitian 

1. Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah mix metode kuantitatif 

dan kualitatif.  dimana peneliti menggunakan metode kuantitatif dalam 

pengacakan informan, guna menghindari informan yang di sengaja dan 

mendapatkan informan yang mewakili setiap lokasi RT/Dusun-dusun, 

sedangkan metode kualitatif sendiri digunakan untuk menganalisis, 

menggambarkan, dan menjabarkan hal-hal yang berkaitan dengan masalah 

yang sedang diteliti, dalam hal ini mengenai “Perilaku Pemilih Dalam 

Pemilihan Bupati Kabupaten Jepara Tahun 2017 (Studi Kasus Di Desa 

Kedungmalang Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara)”. Jadi penggabungan 

metode ini bertujuan untuk mendapatkan hasil informasi yang mewakili setiap 

RT/Dusun-dusun, dan mendapatkan informasi yang murni dari pendapat 

masyarakat. 

 

2. Jenis dan Sumber Data 

Adapun jenis dan sumber data yang akan digunakan yaitu; 

a. Data Primer 

Data primer yaitu data yang langsung diperoleh dari sumber data oleh 

penulis. Seperti data-data yang dihimpun dari informan/responden 

melalui wawancara terkait penelitian. 
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b. Data Sekunder 

Data sekunder yaitu data yang diperoleh penulis dari penelitian 

kepustakaan dan dokumentasi administrasi, sehingga pada penelitian ini 

data sekunder diperoleh dari buku-buku, literatur, dan bahan lain yang 

berhubungan dengan penelitian.  

 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan beserta 

penjelasaannya adalah sebagai berikut: 

a. Studi literatur dan dokumentasi 

Studi literatur dan dokumentasi yaitu mencari dan mengumpulkan data 

mengenai masalah-masalah yang bersangkutan melalui literatur buku, 

surat kabar, internet, dan lain-lain yang berkaitan dengan objek yang 

sedang diteliti. 

b. Wawancara 

Wawancara ialah tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara 

langsung. Wawancara berguna untuk mendapatkan data dari tangan 

pertama (primer). Teknik wawancara ini dilakukan dengan cara 

mengumpulkan data dan informasi melalui tanya jawab dengan 

mengajukan beberapa pertanyaan yang tidak berstruktur kepada pihak-

pihak yang bersangkutan. Dalam hal ini adalah masyarakat sebagai 

obyek dalam penelitian, karena dalam penelitian yang berjudul Perilaku 

Pemilih dalam Pemilihan Bupati di Kabupaten Jepara Tahun 2017, Studi 
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Kasus di Desa Kedungmalang Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara 

melihat masyarakat sebagai unsur pertama dalam menentukan masa 

depan bangsa dan tanah air. 

c. Metode Observasi 

Metode ini adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk  

menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan. 

Dengan tujuan mendapatkan gambaran yang benar tentang suatu gejala 

sosial atau peristiwa tertentu yang ada dan terjadi pada suatu lokasi 

dalam suatu daerah. 

d. Teknik Analisa Data 

Adapun teknik analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

deskriptif analisis, yaitu suatu pembahasan yang bertujuan untuk 

membuat gambaran terhadap data-data tersebut. Dengan menggunakan 

teknik penelitian ini berharap dapat memberikan gambaran yang 

sistematis, faktual, aktual, dan akurat mengenai fakta-fakta seputar 

perilaku politik dalam Pemilihan Bupati di Kabupaten Jepara Tahun 

2017.32 Analisis data dibagi menjadi dua yaitu analisis data statistik non-

statistik, mengingat data ini berupa tidak berupa hasil  tapi proses maka 

analisis yang digunakan adalah analisis data non statistik yang disebut 

juga sebagai analisis kualitatif yaitu analisis yang tidak menggunakan 

model matematik, model statistik, atau model tertentu lainnya. 

                                                             
32 Zidni Muhammad Ferdiansyah, Op.Cit., h. 26. 
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Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

teknik analisis data kualitatif, deskriptif analitik. Adapun langkah-

langkah yang dipergunakan dalam analisis data kualitatif setelah data-

data terkumpul dari berbagai sumber, yaitu : 

a. Pengumpulan data, pengumpulan data dilakukan dengan cara mencari 

data dan mengumpulkan berbagai jenis data atau sumber dari 

lapangan yang mendukukung penelitian ini. 

b. Reduksi data, reduksi data yaitu proses pemilihan pemusatan 

perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data 

“kasar” yang muncul dari catatan yang tertulis di lapangan. Reduksi 

data merupakan bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, 

mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data 

sedemikian rupa sehingga kesimpulan dapat ditarik dan diverifikasi. 

c. Penyusunan/penyajian data, yaitu sekumpulan informasi yang 

tersusun dan memberi kemungkinan adanya  penarikan kesimpulan 

dan pengambilan tindakan. 

d. Kesimpulan, yaitu suatu tinjuan ulang pada catatan di lapangan atau 

sebagai makna yang muncul yang harus diuji kebenarannya, 

kekokohannya dan validitasnya.33 

 

 

 

                                                             
33 Jumandhoni Hari, Skripsi “Partisipasi Politik Masyarakat Kecamatan Mejobo Kabupaten 

Kudus dalam Partai Perindo”, Semarang: Universitas Wahid Hasyim, 2016, h. 31.  
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Gambar Bagan 1.1 Bentuk skema analisis data 

 

 

 

 

4. Penentuan Subjek dan Objek Penelitian 

Peneliti juga perlu menjelaskan dari mana ia mulai mengumpulkan data, 

siapa yang menjadi informan kunci dengan metode purposive sampling, 

penjelasan jika peneliti menambah sampel dan bilamana penambahan sampel 

dianggap cukup. 

Dalam penulisan skripsi ini, penulis akan menentukan sample sebagai 

responden, dan sample tersebut akan dipilih secara acak dalam setiap tingkat 

RT, karena responden disini akan dipilih 2 informan dalam setiap tingkat RT. 

Desa Kedungmalang sendiri terdiri dari 3 rukun warga (RW) dan 16 

rukun tetangga (RT), dalam setiap RT akan di ambil 2 informan, maka total 

informan yang akan di wawancarai yaitu sebanyak 32 informan. Sistematika 

pengacakan akan dilakukan menggunakan sistem random sampling sesuai 

dengan sebuah lembaga survei politik, dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. Pencarian data jumlah warga yang terdaftar sebagai daftar pemilih tetap 

(DPT). Karena disini obyeknya masyarakat yang terdaftar sebagai DPT, 

bisa saja obyek penelitiannya berdasarkan masyarakat dalam setiap KK, 

Pengumpulan data 

Penyajian data 

Reduksi data 

Kesimpulan 
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jdi pengacakannya hanya berdasar jumlah KK, tergantung dari kebutuhan 

penelian. 

b. Pisahkan data DPT sesuai dengan RT masing-masing. 

c. Acak setiap RT dengan menggunakan tabel angka yang sudah di 

sediakan. (tabel sudah di acak menggunakan bantuan aplikasi microsoft 

excel). 

 

Ketentuan: 

a) Pengambilan angka ditentukan secara horisontal. 

b) Pengambilan angka sesuai dengan jumlah DPT dari tiap RT. (misal 

DPT sebanyak 150, berarti angka yang di ambil adalah angka 1-

150 tidak lebih, yang muncul pertama dan kedua). 

c) Responden sesuai dengan urutan angka responden yang sudah di 

tentukan. 

d) Angka yang pertama sebagai responden pertama. 

e) Angka kedua sebagai responden kedua. 

f) Pengacakan dilakukan sampai RT trakhir. 

Contoh: Dalam sebuah Desa A terdapat 5 RW dan 20 RT, dimana 

pembagiannya sebagai berikut: 

Jumlah RT bedasarkan RW yaitu sebagai berikut: 

1. RW. I ada 4 RT. yaitu: RT. 01, RT. 02, RT. 03, RT. 04. 

2. RW. II ada 4 RT. yaitu: RT. 01, RT. 02, RT. 03, RT. 04. 

3. Dst. 
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Jumlah DPT berdasarkan RT yaitu sebagai berikut: 

a. RW. I/RT. 1 ada 150 DPT. 

b. RW. I/RT. 2 ada 125 DPT. 

c. RW. I/RT. 3 ada 130 DPT. 

d. RW. I/RT. 4 ada 140 DPT. 

e. RW. II/RT. 1 ada 135 DPT. 

f. RW. II/RT. 2 ada 145 DPT. 

g. Dst. 

Nama-nama DPT berdasarkan RT yaitu sebagai berikut: 

Nama-nama DPT RW. I/RT. 1 ada 150 DPT. 

1. MUHAMAD CHASAN 

2. NOR HIDAYATI 

3. ABDUL KIROM 

4. SHOHIYATI 

5. NURUN NASIKHA 

6. UNUN MUHAJAR 

7. MOCHAMAD SUHARTO 

8. BAEDLOWI 

9. SOLEKHAH 

10. NAFISYAH 

11. Dst. 
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Maka pengacakannya sebagai berikut: 

Gambar Tabel 1.2, Contoh tabel acak sistem randown sampling 

Horisontal 

7 4 6 8 21 37 87 26 97 132 

75 53 35 41 52 67 17 36 40 125 

118 99 147 23 95 134 68 78 15 130 

44 57 24 85 121 46 70 64 51 96 

29 2 3 31 101 25 145 106 65 77 

94 34 74 10 117 39 47 120 91 127 

98 9 141 143 30 63 11 136 126 128 

86 142 58 113 105 107 93 61 18 54 

22 115 104 116 124 112 81 19 59 138 

131 38 32 102 79 148 69 12 122 139 

72 45 110 66 150 88 71 42 49 50 

149 146 133 13 140 137 123 89 144 114 

109 48 80 16 129 27 73 83 92 135 

100 1 43 33 28 90 111 82 55 56 

84 60 5 108 103 119 14 20 62 76 
 

Karena jumlah DPT pada RW. I/RT. 1 sebanyak 150 jiwa, maka 

pengambilan angka yaitu tidak lebih dari angka 150, dalam tabel acak angka 

yang keluar pertama yaitu angka 7, dan angka kedua yaitu angka 4. Nama DPT 

yang sesuai dengan angka 7 yaitu: MOCHAMAD SUHARTO, dan nama DPT 

yang sesuai dengan angka 4 yaitu:  SHOHIYATI, apabila responden yang 

teracak sesuai dengan angka tidak bisa di wawancarai maka bisa di ambil 

angka setelahnya, begitu seterusnya.34 

Objek penelitian adalah fokus yang akan dicari jawabannya melalui 

peneliti. Objek penelitian di pilih secara acak agar tidak menimbulkan kesalah-

pahaman bagi orang lain. Dalam penelitian ini, penulis mencoba memberikan 

                                                             
34 Dokumen LSI Indikator Politik. LSI Indikator Politik merupakan lembaga survei yang bekerja 

dalam pengamatan setiap fenomena politik yang ada di Indonesia. 
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gambaran dan penjelasan mengenai kenyataan empiris sesuai dengan data yang 

di dapat oleh peneliti.35 

 

G. Sistematika Penulisan 

Dalam penulisan skripsi ini penulis akan menyusun pembahasan menjadi 

beberapa bagian dari sistematika penulisan sebagai berikut: 

 

BAB I: Pendahuluan, Pada bab ini penulis berusaha menguraikan 

permasalahan yang melatarbelakangi penulisan dengan pembahasan dan 

perumusan masalah serta tujuan terkait dalam penelitian mengenai “Perilaku 

pemilih dalam pemilihan bupati Kabupaten jepara tahun 2017 (studi kasus di 

desa kedungmalang kecamatan kedung kabupaten jepara)”, dengan teori 

perilaku pemilih sebagai pendekatan yang menjelaskan pokok permasalahan 

skripsi ini yang berdasarkan pada metode penelitian kualitatif. 

 

BAB II: Gambaran Umum Desa Kedungmalang, Pada bab ini penulis 

membahas sekilas tentang Keadaan Geografis, Keadaan Demografis, dan 

Gamabaran umum Pemilu Bupati Kabupaten Jepara Tahun 2017 yang ada di 

Desa Kedungmalang kecamatan Kedung kabupaten Jepara. 

 

BAB III: Analisis Perilaku Pemilih Dalam Pemilihan Bupati Kabupaten 

Jepara Tahun 2017 di Desa Kedungmalang Kecamatan Kedung Kabupaten 

Jepara, Pada bab ini merupakan bagian paling penting dari penulisan skripsi, 

karena berisikan tentang permasalahan yang penulis angkat yaitu tentang faktor 

                                                             
35 Husen Muhammad Thoriq, Op.Cit., h. 16. 
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yang mempengaruhi perilaku pemilih dalam Pemilihan Bupati Kabupaten 

Jepara Tahun 2017 di Desa Kedungmalang. Penulis akan menjelaskan 

permasalahan-permasalahan yang ada dan kemudian akan di analisa. 

 

BAB IV: Penutup, Pada bab ini penulis berupaya untuk menyimpulkan 

pembahasan mengenai skripsi ini sekaligus menjadi penutup pada pokok 

permasalahan. Dan selanjutnya saran yang berkaitan dengan masalah yang 

diajukan dari keseluruhan skripsi ini bagi para pembaca. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN-LAMPIRAN36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
36 Zidni Muhammad Ferdiansyah, Op.Cit., h. 27. 


