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                                                       SARI 

Atiq Komariyah. 2005. Perubahan Pilihan Masyarakat Pada Pemilihan Umum 
Legislatif 2004( Studi Kasus di Kelurahan Sekaran, Kecamatan Gunung Pati, 
Kota Semarang). Jurusan Hukum dan Kewarganegaran Fakultas Ilmu Sosial 
Universitas Negeri Semarang. 87 h 
Kata kunci: Perubahan Pilihan, Pemilihan Umum Legislatif 2004 

 
Pemilihan umum dalam beberapa hal menghasilkan perubahan, termasuk 

perubahan pilihan politik masyarakat. Adanya perubahan sikap masyarakat dalam 
menentukan pilihan politik pada Pemilu legislatif 2004 merupakan bagian dan 
fenomena yang menarik untuk dikaji dan diteliti, supaya diperoleh jawaban yang 
akurat. 
 Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: (1) Faktor-faktor 
apakah yang mempengaruhi perubahan pilihan mayoritas pada Pemilu Legislatif 
2004 di Kelurahan Sekaran, Kecamatan Gunung Pati, Kota Semarang?, (2) 
Bagaimanakah pola perubahan pilihan masyarakat pada Pemilu legislatif 2004 di 
Kelurahan Sekaran, Kecamatan Gunung Pati, Kota Semarang?. Penelitian ini 
bertujuan: (1) Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan 
pilihan masyarakat pada Pemilu legislatif 2004 di Kelurahan Sekaran, Kecamatan 
Gunung Pati, Kota Semarang, (2) Untuk mengetahui pola perubahan pilihan 
masyarakat pada Pemilu legislatif 2004 di Kelurahan sekaran, Kecamatan Gunung 
Pati, Kota Semarang. 
 Dalam penelitian ini difokuskan pada: (1) Faktor-faktor yang 
mempengaruhi perubahan pilihan masyarakat pada Pemilu legislatif 2004 di 
Kelurahan Sekaran, kecamatan Gunung Pati, Kota Semarang, (2) Pola perubahan 
pilihan masyarakat pada Pemilu legislatif 2004 di Kelurahan Sekaran, Kecamatan 
gunung Pati Kota Semarang. Sumber data diperoleh dari: (1) Responden dan 
informan yaitu warga masyarakat Kelurahan Sekaran, Kecamatan Gunung Pati, 
Kota Semarang, (2) Dokumen berupa arsip dan data. Alat pengumpulan data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Data 
divalidasi dengan teknik Triangulasi. Data yang dikumpulkan dianalisis dengan 
model analisis interaksi. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi perubahan pilihan masyarakat 
pada Pemilu legislatif 2004 di Kelurahan Sekaran, Kecamatan Gunung Pati, Kota 
Semarang. Perubahan pilihan politik masyarakat tersebut dipengaruhi oleh 
beberapa faktor antara lain: (1) Kekecewaan terhadap partai lama, (2) Faktor 
kepemimpinan dan Ketokohan, (3) Faktor isu dan kebijakan politik, (4) Faktor 
komunikasi dan persuasi dalam kampanye. Perubahan pilihan politik masyarakat 
Kelurahan Sekaran berpola linear, sebab secara mayoritas masyarakat mengubah 
pilihan politiknya tetap pada partai-partai Islam. 
 Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa mayoritas 
masyarakat pemilih di Kelurahan Sekaran, Kecamatan Gunung Pati, Kota 
Semarang mengubah pilihan politiknya pada Pemilu legislatif 2004. tingkat 
perubahan itu berbeda, tergantung pada individu dan kelompok yang melakukan 
perubahan terhadap pilihan politiknya tersebut. Namun secara umum masyarakat 
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mengubah pilihan politiknya secara linear pada partai-partai yang memiliki 
kesamaan asas. 
 Setelah mempelajari hasil penelitian, agar penyelenggaraan Pemilu dapat 
berjalan demokratis, maka penulis memberikan saran sebagi berikut: Masyarakat 
pemilih dalam menentukan pilihan politik sebaiknya didasarkan pada hati 
nuraninya. Ulama atau kyai sebagai tokoh masyarakat sekaligus sebagai panutan 
warga sebaiknya bisa bersikap arif dan bijaksana dalam membimbing warga 
masyarakatnya, baik dalam bidang agama maupun dalam bidang politik.  Partai 
politik peserta Pemilu diharapkan dapat mencermati faktor-faktor yang dapat 
mempengaruhi perubahan pilihan politik masyarakat pemilih sebagai bahan 
koreksi dan pengalaman untuk memenangkan Pemilu. Demikian juga pemerintah, 
mengingat pentingnya Pemilu, pemerintah hendaknya memberikan sanksi yang 
tegas terhadap partai politik yang melakukan kecurangan dalam Pemilu.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pemilihan umum merupakan kebutuhan mutlak bagi setiap negara modern 

dalam rangka menegakkan sistem demokrasi. Indonesia adalah negara yang 

menganut sistem demokrasi, dengan pengertian bahwa negara Indonesia dikelola 

dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Hal ini sejalan dengan bunyi pasal 1 

ayat 2 UUD 1945 Amandemen keempat yaitu: “Kedaulatan berada di tangan 

rakyat dan dilakukan menurut Undang-Undang Dasar”. 

Reformasi mengantarkan masyarakat ke era keterbukaan (transparansi) 

dan kebebasan berpendapat dalam kehidupan demokrasi. Era Reformasi yang 

diawali dengan terjadinya krisis moneter dan krisis ekonomi terus berkembang 

secara simultan dengan sikap antusias seluruh lapisan masyarakat untuk 

berpolitik. Masyarakat diberi kebebasan menyuarakan aspirasinya dalam bentuk 

apapun asal tidak mengganggu ketertiban umum. Dengan berpolitik masyarakat 

dapat ikut serta membangun bangsa. Kehidupan politik di masyarakat dapat 

dirasakan dimana-mana, karena masyarakat menginginkan adanya perubahan 

yang mendasar di negara ini. Banyak cara yang dapat dilakukan masyarakat untuk 

mencapai keinginannya, salah satunya yaitu dengan berpartisipasi dalam Pemilu. 

Pemilu memang hanya sekedar satu titik didalam proses demokrasi. Tetapi 

Pemilu adalah awal dari proses demokrasi itu sendiri. Hanya Pemilu yang bebas 

dan adil (free and fair election) akan melahirkan suatu lembaga/ institusi 
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demokrasi (DPR, DPD, dan lain-lain) yang dapat berjalan sebagaimana mestinya 

(Sulastomo 2001:5). 

Dengan Pemilu, sebuah negara diyakini dapat membangun bangsanya 

sesuai dengan aspirasi rakyatnya secara berkelanjutan, tertib, dan aman. Dengan 

Pemilu dapat tercipta suasana kehidupan berbangsa dan bernegara yang dapat 

melindungi hak-hak setiap warga negara, sehingga mampu mendorong kreativitas 

setiap individu untuk ikut berperan dalam membangun bangsanya (Sulastomo 

2001:2) 

Melalui Pemilu yang demokratis, pergantian pemerintahan dapat 

dilaksanakan secara damai, dan dengan Pemilu ruang politik publik terbuka luas. 

Pemilu adalah salah satu sarana untuk menilai kualitas demokrasi, selain 

kebebasan (kebebasan pers, kebebasan berpendapat, kebebasan berorganisasi, 

kebebasan beragama), persamaan di depan hukum dan distribusi pendapatan yang 

adil. 

Pemilu 2004 memiliki makna yang sangat strategis bagi perjalanan bangsa 

Indonesia. Pada satu sisi, Pemilu 2004 diharapkan lebih baik dari pada Pemilu 

sebelumnya, dengan memperbaiki sistem dan aturan pelaksanaan. Baik sistem, 

maupun aturan pelaksanaannya merupakan perubahan atau penyempurnaan untuk 

menjawab berbagai kekurangan dan kelemahan sebelumnya. 

Pemilu 1999 dan Pemilu-Pemilu sebelumnya merupakan sistem pemilihan 

partai yang dilaksanakan dalam satu tahap dengan menggunakan Sistem 

Proporsional Berdasarkan Stelsel Daftar. Sistem pemilihan ini memiliki beberapa 

kelemahan diantaranya dapat menimbulkan disintegrasi bermacam-macam 
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golongan dalam masyarakat, umumnya para pemilih tidak memperhatikan 

kandidat saat melakukan pencoblosan, kurangnya loyalitas wakil terpilih kepada 

daerah yang memilihnya, dan sukar terbentuk pemerintahan yang stabil. Untuk 

menjawab berbagai kelemahan pada Pemilu 1999 dan Pemilu-Pemilu sebelumnya 

dilakukan perubahan terhadap sistem dan pelaksanaan Pemilu 2004. Pada Pemilu 

2004, pemilihan legislatif dilakukan dengan mencoblos tanda gambar partai  dan 

nama kandidat, sedangkan pemilihan Presiden dilakukan dengan memilih nama 

orang. 

Perubahan politik adalah fungsi dari Pemilu. Pemilu 2004 adalah sebuah 

jawaban bagi kesulitan bangsa Indonesia. Oleh karena itu Pemilu harus mampu 

menjadi sarana transformasi total. Ide, nilai, dan kehendak perubahan harus 

dimenangkan. 

Pemilihan calon anggota legislatif, Presiden, dan Wakil Presiden secara 

langsung merupakan fenomena politik baru. Reaksi publik atas fenomena itu 

layak untuk dikaji dan disikapi secara bijak, karena Pemilu dalam beberapa hal 

mampu menghasilkan perubahan. Perubahan yang terjadi tidak hanya pada sistem 

atau aturan pelaksanaannya. Berdasarkan survei pendahuluan yang peneliti 

lakukan ternyata diketahui bahwa masyarakat Kelurahan Sekaran mengalami 

perubahan dalam menentukan pilihannya. Artinya terjadi perubahan atau 

perpindahan simpatisan partai tertentu kepada partai lainnya. Hal ini dapat 

diketahui dari jumlah perbandingan perolehan suara untuk tiap-tiap partai politik 

peserta Pemilu pada Pemilu 1999 dan Pemilu legislatif 2004. Adanya perubahan 
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sikap masyarakat dalam partisipasi politik pada Pemilu legislatif 2004 merupakan 

bagian dan fenomena yang menarik untuk dikaji dan diteliti. 

Dari latar belakang tersebut di atas, penelitian ini mengambil judul: 

“PERUBAHAN PILIHAN MASYARAKAT PADA PEMILIHAN UMUM 

LEGISLATIF 2004 (Studi Kasus di Kelurahan Sekaran Kecamatan Gunung 

Pati Kota Semarang)”, dengan alasan sebagai berikut: 

1. Pentingnya pemilihan umum, karena Pemilu merupakan salah satu 

perwujudan dan partisipasi politik warga negara terhadap negara Indonesia 

sebagai negara demokrasi, sehingga perlu dikaji. 

2. Pemilihan umum legislatif tahun 2004 merupakan Pemilu yang berbeda,  

dibandingkan dengan Pemilu-Pemilu sebelumnya di Orde Reformasi. 

3. Pemilihan umum legislatif 2004 diduga membawa perubahan partisipasi 

politik masyarakat secara signifikan. 

 

B. Identifikasi dan Pembatasan Masalah 

Dengan melihat latar belakang di atas, dapat diidentifikasi permasalahan  

sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah partisipasi masyarakat Kelurahan Sekaran, Kecamatan Gunung 

Pati, Kota Semarang pada Pemilu legislatif 2004 ? 

2. Adakah perubahan pilihan masyarakat pada Pemilu legislatif 2004 jika 

dibandingkan dengan Pemilu 1999 di Kelurahan Sekaran, Kecamatan Gunung 

Pati, Kota Semarang ? 
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3. Partai apakah yang menjadi pilihan mayoritas masyarakat pada Pemilu 1999 

dan Pemilu legislatif 2004 di Kelurahan Sekaran, Kecamatan Gunung Pati, 

Kota Semarang ? 

4. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi perubahan pilihan masyarakat pada 

Pemilu legislatif 2004 di Kelurahan Sekaran, Kecamatan Gunung Pati, Kota 

Semarang ? 

Dari berbagai pokok permasalahan yang muncul di atas, agar penelitian 

dapat lebih terfokus, maka peneliti melakukan pembatasan masalah sebagai 

berikut: 

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan pilihan masyarakat pada Pemilu 

legislatif  2004 di Kelurahan Sekaran, Kecamatan Gunung Pati, Kota 

Semarang. 

2. Pola perubahan pilihan masyarakat pada Pemilu legislatif 2004 di Kelurahan 

Sekaran, Kecamatan Gunung Pati, Kota Semarang. 

 

C. Rumusan Masalah 

Setelah dilakukan identifikasi dan pembatasan masalah, maka muncul 

rumusan masalah: 

1. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi perubahan pilihan masyarakat pada 

pemilihan umum legislatif 2004 di Kelurahan Sekaran, Kecamatan Gunung 

Pati, Kota Semarang ? 

2. Bagaimanakah pola perubahan pilihan masyarakat pada Pemilu legislatif 2004 

di Kelurahan Sekaran, Kecamatan Gunung Pati, Kota Semarang ? 
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D. Tujuan Penelitian 

Yang menjadi tujuan  penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan pilihan 

masyarakat Kelurahan Sekaran, Kecamatan Gunung Pati, Kota Semarang pada 

Pemilu legislatif 2004. 

2. Untuk mengetahui pola perubahan pilihan masyarakat Kelurahan Sekaran, 

Kecamatan Gunung Pati, Kota Semarang pada Pemilu legislatif 2004 

 

E. Kegunaan Penelitian 

1. Bahan masukan positif bagi peneliti dalam mendapatkan pengetahuan 

mengenai pemilihan umum pada umumnya dan masalah partisipasi politik 

masyarakat  pada khususnya. 

2. Memberikan masukan untuk pengembangan materi perkuliahan di Program 

studi PPKn, khususnya dalam mata kuliah Ilmu Politik, Sosiologi Politik, 

Sistem Politik Indonesia, Hukum Tata Negara, dan Kapita Selekta Ilmu 

Politik. 

3. Bagi masyarakat, penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk pengembangan 

wawasan politik dan hukum.  

 

F. Garis Besar Sistematika Penulisan Skripsi 

Sistematika skripsi ini terdiri dari tiga bagian, yaitu bagian awal, bagian 

inti atau isi skripsi, dan bagian akhir. 
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Bagian awal skripsi memuat hal-hal berikut: halaman judul, sari,halaman 

persetujuan, halaman pengesahan, pernyataan, hal  motto dan persembahan, 

prakata, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar/ peta/ grafik ( bila ada ) dan daftar 

lampiran. 

Pada bagian inti atau isi skripsi terdiri dari lima bab yaitu: 

BAB I  :  Pendahuluan, membicarakan tentang latar belakang masalah, 

identifikasi dan pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian,  kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan skripsi. 

BAB II : Telaah pustaka, menguraikan  tentang konsep-konsep dan teori-teori 

yang mendukung pemecahan masalah penelitian ini, meliputi 

pemilihan umum (pengertian Pemilu, tujuan dan fungsi Pemilu, asas 

Pemilu, sistem Pemilu, penyelenggaraan Pemilu 2004, hak pilih aktif), 

partisipasi politik (pengertian partisipasi politik, bentuk-bentuk 

partisipasi politik, faktor pendorong partisipasi politik kebangkitan 

kembali politik aliran), perilaku pemilih (segmentasi perilaku pemilih, 

faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku pemilih, perilaku pemilih 

Indonesia, perilaku pemilih Jawa Tengah), pola perubahan pilihan 

politik, dan kerangka teoritik. 

BAB III :  Metode penelitian, berisi tentang lokasi penelitian,    fokus penelitian, 

sumber data penelitian, metode pengumpulan data, objektivitas data, 

metode analisis data, dan prosedur penelitian. 
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BAB IV :  Hasil penelitian dan pembahasan, berisi uraian  tentang penyajian hasil 

yang diperoleh dari penelitian yang dilanjutkan dengan 

pembahasannya. 

BAB V :  Penutup, berisi simpulan dari hasil penelitian serta saran-saran yang 

dapat diberikan berkaitan dengan hasil penelitian 

   Bagian akhir skripsi, berisi daftar pustaka dan lampiran- lampiran. 
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BAB II 

TELAAH PUSTAKA 

 

A. Pemilihan Umum 

1.  Pengertian Pemilihan Umum 

Dalam UU No.12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, 

DPD, dan DPRD disebutkan bahwa Pemilihan umum merupakan sarana 

pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang 

berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945. Pemilu diselenggarakan setiap lima tahun sekali pada hari libur atau 

hari yang diliburkan untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan 

DPRD Kabupaten/ Kota.  

Proses Pemilu yang bebas, jujur dan adil dapat mewujudkan tatanan suatu 

negara yang aman, adil dan sejahtera. Pemilu dapat juga diartikan sebagai akad 

antara rakyat dan pemimpinnya, dimana rakyat mempercayakan suaranya pada 

para pemimipin yang dipilihnya (Salim dkk 2004:2). 

2.  Tujuan dan Fungsi Pemilu 

Secara umum Pemilu memiliki tujuan sebagai berikut : 

a. Melaksanakan kedaulatan rakyat. 
b. Sebagai perwujudan hak asasi politik rakyat. 
c. Untuk memilih Presiden, Wakil Presiden, dan wakil-wakil rakyat 

yang duduk di DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten / 
Kota. 

d. Melaksanakan pergantian personel pemerintahan secara damai, aman, 
dan tertib (secara Konstitusional). 

e. Menjamin kesinambungan pembangunan nasional (Budiyanto 2000: 
181). 
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Pemilu tidak hanya berfungsi untuk mengganti para pemimpin, 

tetapi juga berfungsi sebagai : 

a. Media bagi rakyat untuk menyuarakan pendapatnya. 
b. Mengubah kebijakan. 
c. Mengganti pemerintahan. 
d. Menuntut pertanggungjawaban. 
e. Menyalurkan aspirasi lokal (Salim dkk 2004:2). 
 
Pemilu memiliki makna yang strategis dalam proses berdemokrasi 

antara lain : 

a. Pemilu menunjukkan  seberapa besar dukungan rakyat kepada 
pejabat atau partai politik. 

b. Sarana bagi rakyat untuk melakukan kesepakatan politik baru 
dengan partai, wakil rakyat dan penguasa. 

c. Sebagai sarana mempertajam kepekaan pemerintah dan 
anggota legislatif terhadap aspirasi rakyat (Salim dkk 2004:2). 

 

3.  Asas Pemilu 

Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, 

jujur dan adil (Pasal 2 UU No. 12 Tahun 2003). 

a. Asas Langsung, berarti setiap pemilih secara langsung memberikan suaranya 

tanpa perantaraan dan tingkatan. 

b. Asas Umum, berarti pemilihan berlaku menyeluruh bagi semua warga negara 

Indonesia yang memenuhi persyaratan tanpa diskriminasi. 

c. Asas Bebas, berarti warga negara yang berhak memilih dapat menggunakan 

haknya dan dijamin keamanannya melakukan pemilihan menurut hati 

nuraninya tanpa adanya pengaruh, tekanan, dan paksaan dari siapapun dan 

dengan cara apapun. 

d. Asas Rahasia, berarti setiap pemilih dijamin tidak akan diketahui oleh siapaun 

dengan jalan apapun siapa yang dipilihnya. 
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e. Asas Jujur, berarti bahwa dalam penyelenggaraan Pemilu, penyelenggara/ 

pelaksana, pemerintah dan partai politik peserta Pemilu, pengawas, dan 

pemantau Pemilu termasuk pemilih, serta semua pihak yang terlibat secara 

langsung, harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

f. Asas Adil, berarti setiap pemilih dan partai politik peserta Pemilu mendapat 

perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak manapun. 

4. Sistem Pemilu 

a. Pemilu DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten / Kota 

Pada tahap pemilihan ini, sistem Pemilu yang digunakan adalah Sistem 

Proposional Dengan Daftar Calon Terbuka (Pasal 6 ayat 1 UU No.12 Tahun 

2003). Artinya, pemilih diberi kesempatan untuk mencoblos partai sekaligus 

mencoblos satu nama calon di bawah tanda gambar partai politik peserta 

Pemilu dalam surat suara. 

b. Pemilu anggota DPD 

Sistem Pemilu yang digunakan adalah Sistem Distrik Berwakil Banyak 

(Pasal 6 ayat 2 UU No. 12 Tahun 2003). Kartu suara memuat nama dan foto 

calon perseorangan DPD untuk setiap daerah pemilihan dan pemilih 

diperbolehkan untuk mencoblos satu calon DPD yang ada dalam surat suara. 

c. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 

Dalam pemilihan pasangan Presiden dan Wakil Presiden digunakan 

Two Round System. Apabila dalam pemilihan pertama terdapat pasangan 

calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari 50% 
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dari jumlah suara dalam Pemilu dengan sedikitnya 20% suara di setiap 

Provinsi yang tersebar di lebih ½ jumlah Provinsi di Indonesia, maka akan 

langsung dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden  (UUD 1945 pasal 6 

A ayat 3). 

Jika tidak terdapat pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang 

memperoleh suara mayoritas dengan ketentuan di atas, maka akan dilakukan 

pemilihan langsung putaran kedua dengan peserta pasangan yang memperoleh 

suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan pertama. Pasangan calon 

Presiden dan Wakil Presiden yang memperoleh suara terbanyak dalam 

pemilihan putaran kedua akan dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden 

(UUD 1945 pasal 6 A ayat 4). 

5. Penyelenggaraan Pemilu 2004 

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

tahun 1945 pasal 22 E ayat 5, “Pemilihan Umum diselenggarakan oleh suatu 

Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat nasional, tetap dan mandiri ”. 

a. Sifat Nasional dimaksudkan bahwa KPU sebagai penyelenggara mencakup 

seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

b. Sifat Tetap artinya bahwa KPU sebagai lembaga menjalankan tugasnya secara 

berkesinambungan, meskipun anggotanya dibatasi oleh masa jabatan tertentu. 

c. Sifat Mandiri dimaksudkan bahwa dalam menyelenggarakan dan 

melaksanakan Pemilu, KPU bersikap mandiri dan bebas dari pengaruh pihak 

manapun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 
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Pemilu tahun 2004 diselenggarakan dalam tiga tahap : 

a. 5 April 2004 untuk memilih DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD 

Kabupaten/ Kota. 

b. 5 Juli 2004 untuk memilih pasangan Presiden dan Wakil Presiden tahap 

pertama. 

c. 20 September 2004 untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden tahap kedua. 

6. Hak Pilih Aktif 

Hak pilih aktif adalah hak setiap warga negara yang telah memenuhi 

syarat-syarat tertentu untuk memilih anggota-anggota yang akan duduk dalam 

suatu badan perwakilan dan memilih pasangan Presiden dan Wakil Presiden.  

Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mempunyai hak memilih menurut 

pasal 13 UU RI No.12 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum anggota DPR, DPD, 

dan DPRD adalah: 

a. Telah berusia 17 tahun sudah/ pernah kawin 

b. Terdaftar sebagi pemilih 

c. Tidak sedang terganggu jiwa/ ingatannya 

d. Tidak sedang di cabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah 

mempunyai kekuatan hukum tetap. 
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B. Partisipasi Politik 

1.  Pengertian Partisipasi Politik 

Keputusan politik yang dibuat oleh pemerintah berdampak dan 

mempengaruhi masyarakatnya. Atas dasar ini maka masyarakat berhak untuk ikut 

berpartisipasi dalam bidang politik. Berikut ini akan disampaikan beberapa 

pengertian partisipasi politik. 

Mc Closky (dalam Budiardjo 1990:1) mengartikan partisipasi politik 

sebagai kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka 

mengambil bagian dalam pemilihan penguasa,  secara langsung atau tidak 

langsung dalam proses pembentukan kebijaksanaan umum. 

Menurut  Rush dan Althoff (2000:123)”,…proses partisipasi politik 

mengenai sejauh mana dan sampai pada tingkat apa individu terlibat dalam sistem 

politik”. 

Menurut Surbakti (dalam Faturohman dan Sobari 2002:185) yang 

dimaksud partisipasi politik adalah keikutsertaan warga negara biasa dalam 

menentukan segala keputusan yang menyangkut atau mempengaruhi hidupnya. 

Sesuai dengan istilah partisipasi, maka partisipasi (politik) berarti keikutsertaan 

warga negara biasa (yang tidak mempunyai kewenangan) dalam mempengaruhi 

proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik. 

Huntington dan Nelson (dalam Faturohman dan Sobari 2002:186) 

menyebutkan partisipasi politik sebagai kegiatan warga negara preman (private 

citizen) yang bertujuan mempengaruhi pengambilan kebijakan oleh pemerintah. 
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2. Bentuk-bentuk Partisipasi Politik 

Bentuk-bentuk yang dipandang sebagai cara warga negara 

mengekspresikan partisipasi politiknya. 

Rush dan Althoff (2000:124) menguraikan bentuk-bentuk partisipasi 

politik sebagai berikut: 

a. Menduduki jabatan politik atau administratif. 
b. Mencari jabatan politik atau administratif. 
c. Keanggotaan aktif dalam suatu organisasi politik. 
d. Keanggotaan pasif dalam suatu organisasi politik. 
e. Keanggotaan aktif dalam suatu organisasi semu politik. 
f. Keanggotaan pasif dalam suatu organisasi semu politik. 
g. Partisipasi dalam rapat umum, demonstrasi, dan sebagainya. 
h. Partisipasi dalam diskusi politik informal, minat umum dalam politik. 
i. Pemberian suara. 
 

Huntington dan Nelson (dalam Faturohman dan Sobari 2002:190) 

mengemukakan lima bentuk kegiatan dalam partisipasi politik yaitu: 

a. Kegiatan Pemilihan, mencakup pemberian suara, sumbangan untuk 
kampanye, bekerja dalam suatu pemilihan, mencari dukungan bagi 
seorang calon, atau setiap tindakan yang bertujuan mempengaruhi 
hasil proses pemilihan. 

b. Lobbying, mencakup upaya-upaya perorangan atau kelompok untuk 
menghubungi pejabat-pejabat pemerintah dan pemimpin-pemimpin 
politik dengan maksud mempengaruhi keputusan-keputusan mereka 
mengenai persoalan-persoalan yang menyangkut sejumlah besar 
orang. 

c. Kegiatan Organisasi, menyangkut partisipasi sebagai anggota atau 
pejabat dalam suatu organisasi, yang tujuan utamanya dan eksplisit 
adalah mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah. 

d. Mencari Koneksi (Contacting), merupakan tindakan perorangan yang 
ditujukan terhadap pejabat-pajabat pemerintah dan biasanya dengan 
maksud memperoleh manfaat bagi hanya satu orang atau segelintir 
orang. 

e. Tindakan Kekerasan (Violence),…sebagai upaya untuk 
mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah dengan jalan 
menimbulkan kerugian fisik terhadap orang-orang atau harta benda… 
kekerasan dapat ditujukan untuk mengubah pimpinan politik (kudeta, 
pembunuhan), mempengaruhi kebijakan-kebijakan pemerintah ( huru 
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hara, pemberontakan), atau mengubah seluruh sistem politik 
(revolusi). 

 

Milbrath (dalam Faturohman dan Sobari 2002:191), secara lebih spesifik 

mengidentifikasikan tujuh bentuk partisipasi politik individual: 

a. Aphatetic Inactives: tidak akan beraktivitas yang partisipatif, tidak 
pernah memilih. 

b. Passive Supporters: memilih secara reguler atau teratur, menghadiri 
parade patriotik, membayar seluruh pajak, “mencintai negara”. 

c. Contac Specialist: pejabat penghubung lokal (daerah), propinsi dan 
nasional dalam masalah-masalah tertentu. 

d. Communicators: mengikuti informasi-informasi politik, terlibat dalam 
diskusi-diskusi, menulis surat pada editor surat kabar, mengirim 
pesan-pesan dukungan dan protes terhadap pimpinan-pimpinan 
politik. 

e. Party and Campaign Workers: bekerja untuk partai politik atau 
kandidat, meyakinkan orang lain tentang bagaimana memilih, 
menghadiri pertemuan-pertemuan, menyumbang uang pada partai 
politik atau kandidat, bergabung dan mendukung partai politik, dipilih 
menjadi kandidat partai politik. 

f. Community Activists: bekerja dengan orang lain berkaitan dengan 
masalah-masalah lokal, membentuk kelompok untuk menangani 
problem-problem lokal, keanggotaan aktif dalam organisasi-
organisasi kemasyarakatan, melakukan kontak terhadap pejabat-
pejabat berkenaan dengan isu-isu sosial. 

g. Protesters: bergabung dengan demonstrasi-demonstrasi publik di 
jalanan, melakukan kerusuhan, melakukan protes keras bila 
pemerintah melakukan sesuatu yang salah, menghadapi pertemuan-
pertemuan protes, menolak mematuhi aturan-aturan. 

 

Mas’oed (2001:47) menguraikan bentuk-bentuk partisipasi politik sebagai 

berikut: 

a. Konvensional: 

1) Pemberian suara atau voting 
2) Diskusi politik 
3) Kegiatan kampanye 
4) Membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan 
5)  Komunikasi individual dengan pejabat politik dan administratif 
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b. Non Konvensional: 

1)  Pengajuan petisi 
2)  Berdemonstrasi 
3)  Konfrontasi 
4)  Mogok 
5) Tindakan kekerasan fisik terhadap harta benda (perusakan, 

pengeboman, pembakaran) 
6) Tindakan kekerasan fisik terhadap manusia (penculikan, 

pembunuhan) 
7) Perang gerilya dan revolusi. 
 

Seluruh tingkatan partisipasi politik ini, secara praktis mungkin sekali 

memiliki perbedaan dalam setiap sistem politik, terutama bila terdapat perbedaan 

ideologi dominan dalam sistem politik, antara demokratis dengan non demokratis, 

karena akan memiliki implikasi yang besar pada pembatasan-pembatasan 

partisipasi politik rakyat atau perluasan-perluasan partisipasi politik. 

Selain itu meskipun suatu sistem politik sama-sama demokratis atau sama-

sama non demokratis, bentuk-bentuk partisipasi politik dan tingkatan-

tingkatannya sangat mungkin terdapat perbedaan. Sebagai contoh, bentuk 

partisipasi politik berupa demonstrasi, dahulu para ahli atau sarjana 

mengklasifikasikannya sebagai bentuk partisipasi politik non konvensional (di 

luar prosedur yang wajar). Pada masa Orde Baru demonstrasi sangat dibatasi oleh 

pemerintah, bahkan seolah-olah dilarang, sehingga para demonstran terkadang 

ditangkap kemudian ditahan karena diklaim telah melakukan kejahatan politik, 

maka pada masa Orde Baru banyak para aktivis atau kritikus yang berstatus 

sebagai tahanan politik (Tapol) dan narapidana politik (Napol). Namun setelah 

Orde Reformasi bergulir, dimana hak asasi manusia (HAM) sangat dijunjung 

tinggi dan kebebasan berpendapat dijamin oleh undang-undang, maka saat ini 

demonstrasi lebih tepat diklasifikasikan sebagai bentuk partisipasi politik 
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konvensional (melalui prosedur yang wajar). Dengan undang-undang No. 9 Tahun 

1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, setiap 

warga negara Indonesia bebas menyalurkan aspirasinya melalui berbagai saluran 

politik termasuk demonstrasi, tetapi meskipun demikian kebebasan yang 

diberikan tidak berarti bebas sebebas-bebasnya. Demonstrasi harus dilakukan 

berdasarkan prosedur yang ada, karena sudah diatur dalam peraturan perundang-

undangan. 

Menurut pasal 9 Undang-undang No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan 

Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, bentuk pemyampaian pendapat di 

muka umum dapat dilaksanakan dengan: 

a. Unjuk rasa atau demonstrasi 

b. Pawai 

c. Rapat umum  

d. Mimbar bebas 

 Selain itu Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia 

dalam pasal 25 juga menegaskan bahwa “Setiap orang berhak untuk 

menyampaikan pendapat di muka umum, termasuk mogok sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan”. 

 Jadi demontrasi dan mogok sebagai bentuk partisipasi politik warga 

negara Indonesia diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan, 

sehingga demonstrasi dan mogok kurang tepat jika diklasifikasikan dalam bentuk 

partisipasi politik yang non konvensional (di luar prosedur yang wajar), tetapi saat 
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ini demonstrasi dan mogok lebih tepat diklasifikasikan dalam bentuk partisipasi 

politik yang konvensional (melalui prosedur yang wajar). 

Maran (2001:119) mengemukakan cara-cara berpartisipasi dalam politik 

antara lain: 

a. Pemungutan suara (voting) 

b. Kontak-kontak berdasarkan inisiatif warga negara 

c. Aktivitas kampanye 

d. Partisipasi kooperatif. 

Dari pandangan beberapa ahli atau sarjana tentang pengertian partisipasi 

politik dan bentuk-bentuk partisipasi politik, maka dapat disimpulkan bahwa 

partisipasi politik adalah keikutsertaan warga negara secara langsung atau tidak 

langsung dalam proses pengambilan maupun pelaksanaan kebijakaan umum 

pemerintah. 

3. Faktor-faktor Pendorong Partisipasi Politik 

Faktor pendorong adalah motivasi seseorang untuk berbuat sesuatu. 

Partisipasi politik dapat dilakukan atas dorongan-dorongan yang ada pada 

seseorang. Menurut Weber (dalam Rush dan Althoff 2000:181) ada empat tipe 

motif yaitu : 

a. Yang rasional bernilai, didasarkan pada penerimaan secara rasional 
akan nilai-nilai suatu kelompok. 

b. Yang efektual dan emosional, didasarkan atas kebencian terhadap 
suatu ide, organisasi, atau individu. 

c. Yang tradisional, didasarkan atas penerimaan norma tingkah laku 
individu dari suatu kelompok sosial. 

d. Yang rasional bertujuan, didasarkan atas keuntungan pribadi. 
 



 20

Lane (dalam Rush dan Althoff 2000:181) menyatakan bahwa partisipasi 

memiliki empat fungsi yaitu : 

a. Sebagai sarana untuk mengejar kebutuhan ekonomis. 
b. Sebagai sarana untuk memuaskan suatu kebutuhan penyesuaian 

sosial. 
c. Sebagai sarana untuk mengejar nilai-nilai khusus. 
d. Sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan bawah sadar dan 

psikologis tertentu. 
 

Dari beberapa pendapat para ahli atau sarjana di atas dapat disimpulkan 

sebab-sebab seseorang turut berpartisipasi dalam politik adalah berbagai motivasi 

yang ada pada dirinya dan kelompoknya, tentang bagaimana caranya agar tujuan-

tujuannya tercapai melalui saluran-saluran politik yang ada. 

4. Kebangkitan Kembali Politik Aliran 

Salah satu wacana yang mengemuka seiring dengn munculnya partai-

partai politik Islam di Era Reformasi ini dan juga partai-partai yang berbasis suku, 

agama, ras, dan antar golongan (SARA) lainnya adalah kebangkitan politik aliran. 

Yang khas pada fenomena itu adalah pengelompokan politik terjadi menurut 

kesamaan orientasi budaya, yaitu ikatan sekelompok orang kepada dominant 

culture dalam kelompoknya. 

Politik aliran erat kaitannya dengan masalah ideologi politik.  Greene 

(dalam Kamarudin, 2003:49) menyebutkan bahwa ideologi merupakan ide-ide 

yang berhubungan secara logis dan yang menerangkan prinsip atau nilai yang 

memberikan legitimasi kepada lembaga-lembaga dan perilaku politik. Ideologi 

dapat dipergunakan untuk membenarkan status quo atau membenarkan usaha 

untuk mengadakan perubahan. 
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Ideologi merupakan cita-cita yang dalam dan luas, bersifat jangka panjang 

dan dalam hal-hal dasar bersifat universal atau yang diyakini bersifat universal. 

Ideologi merupakan milik suatu kelompok manusia yang dapat mengidentitaskan 

dirinya dengan isi ajaran tersebut. Ideologi juga mengikat kelompok, sering pula 

membenarkan dan mempertahankan sikap perbuatan kelompok. Ia juga 

menunjukkan kepentingan kelompok sesuai dengan dasar ajaran yang dianut. 

Kemunculan kembali partai-partai politik yang bercorak aliran pasca 

Reformasi turut mempengaruhi perilaku massa pemilih, sebab secar bersamaan 

perilaku pilihan massa pemilih masih tidak jauh beranjak dari primordialisme dan 

tradisionalisme. Alasan munculnya kembali politik aliran pada Pemilu legislatif 

2004 antara lain 

a. Politik aliran merupakan ciri khas perpolitikan Indonesia 

Santoso (dalam Kamarudin, 2003: 51) berpendapat bahwa partai politik yang 

berideologi bukan Pancasila merupakan cerminan sifat asli politik di 

Indonesia. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang heterogen, sehingga 

memberikan kemungkinan bagi berkembangnya politik aliran. 

b. Politik aliran merupakan representasi aliran atau ideologi yang ada di 

masyarakat. Selama masih banyak aliran/ideologi politik yang berkembang di 

masyarakat maka politik aliran akan tetap ada dan keberadaannya tidak dapat 

diingkari. 

c. Reaksi dari ketidakbebasan dalam berpolitik berdasarkan ideologi tertentu. 

Kebijakan rezim Orde Baru tidak memberi kebebasan bagi pluralitas ideologi 

untuk berkembang di masyarakat. Ketika rezim Orde Baru jatuh, maka 
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keinginan untuk memunculkan ideologi yang dianut oleh masyarakat 

mendapat momentum yang tepat untuk diaktualisasikan. 

Aliranisme belum sepenuhnya lekang dari perpolitikan Indonesia. Pola-

pola afiliasi aliran yang ditunjukkan pada Pemilu 1955 muncul kembali pada 

Pemilu legislaif 2004. Menurut Lanti (2004:2) ada dua pola besar dalam 

perpolitikan Indonesia, yaitu pola aliran dan pola mesianik. Keduanya masuk 

dalam ranah emosional perilaku pemilih. Ketika massa pemilih meninggalkan 

ketergantungan pada pola patronase aliran, tidak serta merta mereka lalu beranjak 

memasuki wilayah rasionalitas, namun mereka justru menguatkan pola mesianik 

yang sama-sama berasaskan emosi. 

Partai politik merupakan wadah untuk mengaktualisasikan nilai-nilai dan 

keyakinan yang dianut oleh suatu komunitas. Bagi umat Islam terdapat doktrin 

yang menyebut Islam merupakan sistem kehidupan yang mengatur baik secara 

prinsip maupun teknis seluruh aspek kehidupan. Hal ini yang melatari umat Islam 

untuk menjadikan Islam sebagai ideologi dalam berpolitik, maka wajar jika 

masyarakat memilih partai politik Islam sebagai wadah untuk mengaktualisasikan 

nilai-nilai dan keyakinan yang dianutnya. 

 

C. Perilaku Pemilih 

1.  Segmentasi Perilaku Pemilih 

Pemilihan umum berfungsi sebagai prosedur untuk memberikan legitimasi 

atau pengabsahan dalam penugasan seseorang pada jabatan tertentu didalam 
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jabatan politis pemerintahan. Aspek penting yang lain pada Pemilu adalah 

perilaku individu dalam pemilihan umum tersebut. 

Newman (dalam Nursal 2004:126) mengelompokkan pemilih menjadi 

empat segmen berdasarkan perilaku : 

a. Segmen pemilih rasional: kelompok pemilih yang memfokuskan 
perhatian pada faktor isu dan kebijakan kontestan dalam menentukan 
pilihannya 

b. Segmen pemilih emosional: Kelompok pemilih yang dipengaruhi 
oleh perasaan-perasaan tertentu seperti kesedihan, kekhawatiran dan 
kegembiraan terhadap harapan tertentu dalam menentukan pilihan 
politiknya 

c. Segmen pemilih sosial: kelompok yang mengasosiasikan kontestan 
pemilu dengan kelompok-kelompok sosial tertentu dalam 
menentukan pilihan politiknya 

d. Segmen pemilih situasional: kelompok pemilih yang dipengaruhi oleh 
faktor-faktor situasional tertentu dalam menentukan pilihannya. 
Segmen ini digerakkan oleh perubahan dan akan menggeser pilihan 
politiknya jika terjadi kondisi-kondisi tertentu. 

 
Kotler, Peter dan Olson (dalam Nursal 2004:234) mengemukakan 

beberapa tahap respon pemilih terhadap kontestan Pemilu sebagai berikut: 

a. Awareness, yakni bila seseorang dapat mengingat atau menyadari bahwa 

sebuah pihak tertentu merupakan sebuah kontestan Pemilu. 

b. Knowledge, yakni ketika seorang pemilih mengetahui beberapa unsur penting 

mengenai produk kontestan tersebut, baik substansi maupun presentasi. Unsur-

unsur itu diinterpretasikan sehingga membentuk makna politis tertentu dalam 

pikiran pemilih. 

c. Liking, yakni tahap dimana seseorang pemilih menyukai kontestan tertentu 

karena satu atau lebih makna politis yang terbentuk di pikirannya sesuai 

dengan aspirasinya. 
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d. Preference, yakni tahap dimana pemilih menganggap bahwa satu atau 

beberapa makna politis yang terbentuk sebagai interpretasi terhadap produk 

politik sebuah kontestan Pemilu tidak dapat di hasilkan secara lebih 

memuaskan oleh kontestan lainnya. 

e. Conviction, yakni tahap dimana pemilih tersebut sampai pada keyakinan untuk 

memilih kontestan Pemilu. 

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perilaku Pemilih 

Isu-isu dan kebijakan politik sangat menentukan perilaku pemilih. 

Sekelompok bisa saja memilih sebuah partai atau kandidat politik karena 

dianggap sebagai representasi dari agama atau keyakinannya. Tetapi kelompok 

yang lainnya memilih karena partai atau kandidat tertentu dianggap representasi 

dari kelas sosialnya. Ada juga kelompok yang memilih sebagai ekspresi dari sikap 

loyal pada partai atau figur tokoh tertentu (Nursal 2004:53) 

Nursal (2004:72) menyimpulkan beberapa faktor yang mempengaruhi 

perilaku pemilih: 

a. Social Imagery atau Citra Sosial (Pengelompokan Sosial) 

Social imagery adalah citra kandidat atau partai dalam pikiran pemilih 

mengenai “berada” di dalam kelompok sosial mana atau tergolong sebagai 

apa sebuah partai atau kandidat politik. 

b. Identifikasi Partai 

Identifikasi partai yakni proses panjang sosialisasi kemudian 

membentuk ikatan yang kuat dengan partai politik atau organisasi 

kemasyarakatan yang lainnya. Dengan identifikasi partai, seolah-olah semua 
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pemilih relatif mempunyai pilihan yang tetap. Dari Pemilu ke Pemilu, 

seseorang selalu memilih partai atau kandidat yang sama. 

c. Emotional Feelings (Perasaan Emosional) 

Emotional feeling adalah dimensi emosional yang terpancar dari sebuah 

kontestan atau kandidat yang ditunjukkan oleh policy politik yang ditawarkan. 

d. Candidate Personality (Citra Kandidat) 

Candidat personality mengacu pada sifat-sifat pribadi yang penting yang 

dianggap sebagai karakter kandidat. Beberapa sifat yang merupakan Candidate 

personality adalah artikulatif, welas asih, stabil, energik, jujur, tegar, dan 

sebagainya. 

e. Issues and Policies (Isu dan Kebijakan Politik) 

Komponen issues and policies mempresentasikan kebijakan atau program 

yang di janjikan oleh partai atau kandidat politik jika menang Pemilu. Platform 

dasar yang sering ditawarkan oleh kontestan Pemilu kepada para pemilih 

adalah kebijakan ekonomi, kebijakan luar negeri, kebijakan dalam negeri, 

kebijakan sosial, kebijakan politik dan keamanan, kebijakan hukum, dan 

karakteristik kepemimpinan. 

f. Current Events (Peristiwa Mutakhir) 

Current events mengacu pada himpunan peristiwa, isu, dan kebijakan yang 

berkembang menjelang dan selama kampanye. Current events meliputi 

masalah domestik dan masalah luar negeri. Yang termasuk masalah domestik 

misalnya tingkat inflasi, prediksi ekonomi, gerakan separatis, ancaman 

keamanan, merajalelanya korupsi, dan sebagainya. Yang termasuk masalah 
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luar negeri misalnya perang antar negara-negara tetangga, invasi ke sebuah 

negara, dan sebagainya yang mempunyai pengaruh baik langsung maupun 

tidak langsung kepada para pemilih. 

g. Personal Events (Peristiwa Personal) 

Personal events mengacu pada kehidupan pribadi dan peristiwa  yang 

pernah dialami secara pribadi oleh seorang kandidat, misalnya skandal seksual, 

skandal bisnis, menjadi korban rezim tertentu, menjadi tokoh pada perjuangan 

tertentu, ikut berperang mempertahankan tanah air, dan sebagainya. 

h. Epistemic Issues (Faktor-faktor Epistemik) 

Epistemic issues adalah isu-isu pemilihan yang spesifik yang dapat 

memicu keinginan para pemilih mengenai hal-hal baru. Epistemic issues sangat 

mungkin muncul di tengah-tengah ketidakpercayaan publik kepada institusi-

institusi politik yang menjadi bagian dari sistem yang berjalan. 

3. Perilaku Pemilih Indonesia 

Gerakan Reformasi pada tahun 1998 mengantarkan perilaku komunikasi 

interpersonal jauh lebih bebas dibandingkan sebelumnya. Perubahan lingkungan 

politik tersebut mengubah pengetahuan, keyakinan, dan pemaknaan para pemilih 

terhadap partai politik. Perubahan ini bermuara pada pembentukan pola sikap dan 

perilaku baru terhadap partai-partai politik. Namun tingkat perubahan itu berbeda 

tergantung pada individu dan kelompok yang menghadapi perubahan lingkungan 

politik itu. 

Perilaku pemilih di Indonesia, dipengaruhi oleh beberapa faktor antara 

lain: 
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a. Orientasi Agama 

Faktor agama tidak dapat diabaikan dalam memetakan perilaku 

pemilih. Pemilih yang muslim cenderung memilih partai Islam, dan sebaliknya 

pemilih yang non-muslim cenderung memilih partai non-Islam. 

b. Faktor Kelas Sosial dan Kelompok Sosial Lainnya 

Karakteristik sosial dan pengelompokan sosial yang meliputi usia, jenis 

kelamin, pekerjaan, latar belakang keluarga, aspek geografis, faktor kelas atau 

status ekonomi, kegiatan-kegiatan dalam kelompok formal dan informal dan 

lainnya memiliki peranan besar dalam membentuk sikap, persepsi, dan 

orientasi seseorang. 

c. Faktor Kepemimpinan dan Ketokohan 

Baik pemimpin formal maupun pemimpin informal, memiliki kekuatan 

yang dapat menggerakan masyarakat mencapai tujuan tertentu termasuk 

mempengaruhi perilaku pemilih. Tabloid Tekad edisi 18-24 Januari 1999 

(dalam Nursal 2004:91) melaporkan para ulama terutama yang kharismatis, 

diperebutkan oleh partai politik. Hal itu dilakukan sebagai strategi untuk 

merebut simpati para pemilih yang mayoritas beragama Islam. 

d. Faktor Identifikasi 

Para pemilih di Indonesia menunjukkan kecenderungan memiliki 

kesamaan pilihan partai politik antara orang tua dan anak. Selain itu juga ada 

kecenderungan bahwa partai yang dipilih sama dengan partai yang dikagumi. 
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e. Orientasi Isu 

Tingkat pendidikan yang tinggi akan meningkatkan daya kritis 

masyarakat terhadap isu dan program yang ditawarkan oleh kontestan Pemilu 

kepada masyarakat. 

f. Orientasi Kandidat 

Pengaruh orientasi kandidat terhadap pola perilaku pilihan politik tidak 

tampak pada Pemilu-Pemilu zaman Orde Baru. Dengan sistem Pemilu yang 

memilih partai, umumnya para pemilih tidak memperhatikan kandidat saat 

melakukan pencoblosan. Sebab penetapan kandidat merupakan kebijakan 

pusat yang seringkali tidak memperhatikan aspirasi daerah. Sebagian besar 

pemilih tidak mengetahui siapa yang akan mewakili mereka di parlemen 

setelah hasil Pemilu diketahui. Pada Pemilu legislatif 2004 dengan sistem 

pemilihan tanda gambar partai dan nama kandidat, faktor kandidat legislatif 

memberi pengaruh besar terhadap perilaku pemilih. 

g. Kaitan dengan Peristiwa 

Faktor penting lain yang mempengaruhi pilihan masyarakat Indonesia 

adalah kaitan isu dan kandidat yang diajukan, dengan peristiwa-peristiwa yang 

masih mempengaruhi pikiran para pemilih. Tekanan politis terhadap tokoh-

tokoh dan partai tertentu pada masa silam dapat membentuk simpati sebagian 

pemilih. Penderitaan terhadap ketidakadilan rezim otoriter pada masa lampau 

dapat menjadi simbol penderitaan sebagian pemilih, sehingga pemilih itu akan 

mengidentifikasikan dirinya dengan tokoh-tokoh atau organisasi yang menjadi 

korban (Nursal 2004:98). 
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h. Rekonfigurasi Papan Catur Politik 

Sebuah partai atau kandidat tertentu biasanya memiliki satu atau 

beberapa kelompok massa andalan (basis massa). Kelompok ini merupakan 

tambang emas perolehan suara, karena kelompok tersebut mempunyai 

preferensi kuat dan selalu memilih partainya . Effendy (dalam Nursal 

2004:100) menyebutkan di negara-negara yang sedang berkembang basis 

massa tidak bersifat statis, tetapi fluktuatif. Hal itu sangat berkaitan dengan 

kesediaan dan kemampuan partai untuk mempertahankan dan memperluas 

basis pendukungnya. 

4. Perilaku Pemilih Jawa Tengah 

Peserta Pemilu 2004 diikuti oleh 24 partai. Mukhijab (2004:4) 

menguraikan, berdasarkan orientasi politik dan ideologi, partai politik peserta 

Pemilu dapat dikategorikan menjadi tiga kelompok.  

Pertama, kelompok partai nasionalis, terdiri dari PNI Marhaenisme, Partai 

Buruh Sosial Demokrat, Partai Merdeka, Partai Persatuan Demokrasi 

Kebangsaan, Partai Syarikat Indonesia, Partai Perhimpunan Indonesia Baru, Partai 

Nasional Banteng Kemerdekaan, Partai Demokrat, Partai Keadilan dan Persatuan 

Indonesia, Partai Karya Peduli Bangsa, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, 

Partai Golongan Karya, Partai Patriot Pancasila, Partai Persatuan Daerah, Partai 

Pelopor, Partai Penegak Demokrasi Indonesia. 

Kedua, kelompok partai nasionalis-religius, terdiri dari Partai Amanat 

Nasional, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Damai Sejahtera, Partai Nahdlotul 

Ummah Indonesia. 
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Ketiga, kelompok partai agama, terdiri dari Partai Bulan Bintang, Partai 

Persatuan Pembangunan, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Bintang Reformasi. 

Lanti (2004:1) menyimpulkan bahwa partai-partai politik yang bercorak 

aliran muncul kembali dalam bentuk yang termodifikasi pada Pemilu 2004. Pada 

saat yang bersamaan perilaku pilihan massa pemilih (voters) masih bersifat 

primordialisme dan tradisionalisme. Utomo (Dalam Kompas, 2004:F) 

menyimpulkan bahwa Pemilihan Umum (Pemilu) 2004 khususnya di Jawa 

Tengah masih diwarnai oleh politik aliran sebagaimana Pemilu sebelumnya, 

karena perilaku pemilih relatif tidak berubah. Pemilih cenderung 

mengidentifikasikan diri dengan partai yang memiliki basis ideologi tertentu, 

bukan memilih partai berdasarkan program. Konsekuensinya, partai nasionalis 

yang hanya menjual program tidak akan banyak memperoleh suara, jika tidak 

memiliki basis dukungan massa atau figur yang kuat. Aliran menjadi kekuatan 

politik sepanjang sejarah kepartaian di Indonesia. Kekuatan aliran yang dominan 

hingga saat ini adalah nasionalis dan Islam. 

Swantoro (2004:2) menguraikan melalui pendekatan sosiologis dan 

psikologis-sosial, dapat digambarkan bahwa kelompok pemilih tradisional, seperti 

santri dan abangan atau Islam dan nasional masih cenderung memilih partai lama 

yang berideologi sama dengan identifikasi mereka. Hal ini jelas terlihat dari hasil 

Pemilu legislatif 2004, khususnya untuk daerah pemilihan Jawa Tengah 

menunjukkan bahwa aliranisme belum sepenuhnya lekang dan tampaknya dalam 

kurun waktu dekat kedepan kenyataan pemilih rasional belum akan terwujud dan 
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ini harus dipahami sungguh-sungguh oleh para pemain politik dalam menentukan 

langkah strategi kedepan. 

 

D. Pola Perubahan Pilihan Politik 

Perubahan pilihan politik terjadi secara kontinu di dalam setiap 

masyarakat. Ini berkaitan erat dengan perubahan kondisi internal dan eksternal 

sebagai dampak dari sifat dan interaksi antar kelompok sosial yang ada, 

pergantian aktor politik dan kepemimpinan suatu masyarakat, dan surutnya 

generasi tua dan munculnya generasi muda ke pentas politik. 

Perubahan-perubahan politik yang cukup berarti dapat disebabkan oleh 

beberapa faktor sebagai berikut, munculnya pemimpin yang kharismatik, adanya 

gerakan-gerakan kultural dan intelektual, dan pasang surutnya kelompok-

kelompok sosial tertentu, termasuk para elite yang memiliki kepentingan sosial 

yang berbeda. Namun umumnya diakui bahwa perubahan politik yang disebabkan 

oleh faktor ekonomi adalah sangat penting. Dewasa ini tampak jelas bahwa 

pengaruh ekonomi dan teknologi terhadap kehidupan politik terjadi melalui aksi-

aksi kelompok-kelompok sosial tertentu. 

Perubahan politik dapat terjadi secara rutin maupun non rutin (disruptif). 

Mengenai tipe atau pola perubahan politik itu sendiri dapat dirinci sebagai 

berikut: 

a. Perubahan yang terjadi secara gradual dan perubahan secara mendadak 

Perubahan politik yang terjadi secara gradual dilembagakan dalam 

persaingan diantara partai-partai politik dan dalam berbagai gerakan sosial serta 

kelompok kepentingan yang menentang pemerintah. 
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b. Perubahan besar dan perubahan kecil 

Menurut Tom Bottomore (dalam Maran 2001:132) ciri-ciri perubahan 

besar antara lain: 

a) Perubahan yang mengakibatkan terjadinya reorganisasi penting di dalam 

aparat pemerintahan dan hubungan antara pemerintah dan rakyat. 

b) Perubahan yang menyebabkan terjadinya restrukturalisasi hubungan-

hubungan sosial lainnya, termasuk modifikasi dalam pengaturan hierarkis 

berbagai kelompok sosial yang ada. 

c) Perubahan yang terjadi dengan kekerasan dan perubahan yang terjadi dengan 

damai. 

Konflik dan kekerasan seringkali menandai perubahan besar dalam 

kehidupan politik. Revolusi dan perang melahirkan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. Perubahan dari sistem politik Orde Lama ke sistem politik Orde Baru 

dan dari sistem politik Orde Baru ke sistem politik Orde Reformasi, kedua 

perubahan politik tersebut disertai dengan konflik dan kekerasan yang memakan 

korban jiwa sangat besar. 

Untuk mengetahui pola perubahan pilihan politik suatu masyarakat dapat 

dilihat dari tipe kebudayaan politik masyarakat tersebut. Menurut Almond dan 

Verba (dalam Sastroatmodjo 1995:36) kebudayaan politik suatu bangsa diartikan 

sebagai distribusi pola-pola orientasi khusus menuju tujuan politik diantara 

masyarakat bangsa itu. Kebudayaan politik dapat juga diartikan sebagai pola 

tingkah laku individu yang berkaitan dengan kehidupan politik yang dihayati oleh 

para anggota suatu sistem politik. 
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Menurut Sastroatmodjo (1995:37) dengan memahami kebudayaan politik, 

paling tidak dapat diperoleh dua manfaat yaitu: 

a. Sikap-sikap warga negara terhadap sistem politik akan mempengaruhi 

tuntutan-tuntutan, respon-responnya, dukungannya, dan orientasinya terhadap 

sistem politik tertentu. 

b. Dengan memahami hubungan antara kebudayaan politik dengan sistem 

politik, maksud-maksud individu melakukan kegiatannya dalam sistem politik 

atau faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya pergeseran politik dapat 

dimengerti. 

Persepsi dan budaya politik yang telah ada dan melekat dalam masyarakat 

turut mempengaruhi jalannya proses sosialisasi dan turut menentukan peran dalam 

proses perubahan pilihan politik. Almond dan Verba (dalam Sastroatmodjo 

1995:47) membuat klasifikasi tipe-tipe budaya politik. Secara garis besar 

kebudayaan politik dibedakan menjadi tiga, yaitu: 

a. Budaya Politik Parokial 

Masyarakat secara umum tidak menaruh minat yang begitu besar terhadap 

objek politik yang luas, tetapi hanya dalam batas tertentu, yakni keterikatan pada 

objek yang relatif sempit seperti keterikatan pada agama/ religi. Parokialisme 

dalam sistem politik yang diferensiatif lebih bersifat afektif dan orientatif dari 

pada kognitifnya. 

b. Budaya Politik Subjek 

Masyarakat menyadari adanya otoritas pemerintah. Secara umum 

masyarakat menerima segala keputusan yang diambil dan segala kebijakan pejabat 
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yang berwenang dalam masyarakat. Bagi mereka yang prinsip adalah mematuhi 

perintah pemerintah, menerima, loyal dan setia terhadap anjuran, perintah, serta 

kebijaksanaan pemimpinnya. Dalam budaya politik subjek, orientasi dalam sistem 

politik lebih bersifat normatif dan afektif daripada kognitif. 

c. Budaya Politik Partisipan 

Masyarakat memiliki orientasi politik yang secara eksplisit ditujukan 

kepada sistem secara keseluruhan, bahkan terhadap stuktur, proses dan 

administratif. Masyarakat memiliki kesadaran terhadap hak serta tanggung 

jawabnya. Masyarakat juga merealisasi dan mempergunakan hak-hak politiknya. 

Masyarakat dalam budaya politik partisipan tidaklah menerima begitu saja 

keputusan politik, sebab masyarakat sadar, meskipun kecil mereka tetap memiliki 

arti bagi berlangsungnya sistem politik. Tingkah laku warga negara dalam budaya 

politik partisipan menggunakan pertimbangan rasional dan tidak sekedar 

emosional dalam menentukan pilihan atau mengambil kebijaksanaan. 

Di dalam kehidupan tidak semua norma berubah serentak, tetapi sesuai 

dengan sifat manusia, selalu ada kebutuhan manusia yang tidak berubah. 

Disamping itu terdapat beberapa perubahan yang berlangsung lebih cepat dari 

pada yang lain, juga ada beberapa kelompok yang lebih mudah menyesuaikan diri 

daripada kelompok yang lain. 

Sorokin (dalam Astrid, 1999:172) melihat perubahan masyarakat dari segi 

psikoligik yaitu bahwa perubahan terjadi karena: 

a. Ideational change (perubahan idea)  

b. Sensational change (pengaruh materi terhadap mental manusia) 

c. Idealistic change (perubahan ideologi) 
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Manusia bersedia untuk mengadakan perubahan sikap (attitude change) 

jika dorongan dan kebutuhan “abadi” dapat dipenuhi. Begitu juga masyarakat, 

dalam perubahan masyarakat terutama dalam arti perubahan yang kumulatif 

(cumulatif change), pada umumnya orang berusaha mengira-ngira arah 

perkembangan, meskipun usaha ini hanya merupakan spekulasi. Sehubungan 

dengan arah perubahan (direction of change) dapat dibuat tentang pola perubahan. 

Pola perubahan suatu masyarakat, menurut Moore (dalam Astrid, 1999:179) 

secara umum sebagai berikut: 

a. Perubahan Linear 

Perubahan ini bersifat sederhana. Dalam teori ini ada anggapan bahwa 

perubahan akan selalu kembali ke fase sebelumnya. Biasanya berlangsung 

dengan lambat dan dalam jangka pendek terdapat kecenderungan  sebagai 

perubahan menurut garis lurus atau menurut siklus dengan meningkat, 

sedangkan dalam jangka panjang dapat berbentuk spiral yaitu kembali dalam 

tingkat keadaan yang sama tetapi lebih tinggi dan mempunyai efek yang lebih 

luas. Moore (dalam Soekanto, 2001:339) menggambarkannya dalam bentuk 

diagram yang sederhana sebagai berikut: 

 

 

 

         

Gambar 1 Pola perubahan Linear 

b. Perubahan Non linear 

Perubahan non linear mewujudkan pertumbuhan dan kebhinekaan. Perubahan 

ini berbentuk perubahan yang bercabang dengan tendensi menaik. Perubahan 
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radikal berlangsung dalam jangka waktu yang relatif cepat. Namun bagaimana 

dahsyatnya perubahan tergantung dari lingkungan dan manusianya sendiri. 

Moore (dalam Seokanto, 2001:340) menggambarkannya dalam diagram yang 

sederhana sebagai berikut: 

 

 

 

 

Gambar 2 Pola Perubahan Non Linear 

E. Kerangka Teoritik 

 Berdasarkan telaah pustaka yang telah diajukan dalam bagian 

terdahulu, maka disain penelitian yang akan dilaksanakan ini dapat 

digambarkan dalam kerangka teoritik sebagai berikut : 
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Demokrasi 

Sistem pelibatan rakyat dalam penentuan pemimpin atau pejabat publik 

Perilaku politik voters pada Pemilu 

1999: 

a. Memilih gambar atau lambang 

partai politik peserta Pemilu  

b. Tidak memilih anggota DPD 

 

Perilaku politik voters Pemilu  legislatif 

2004: 

a. Memilih gambar atau lambang partai 

politik peserta Pemilu dan satu nama 

calon atau kandidat 

b. Memilih anggota DPD 

Perubahan 

Perubahan pilihan voters 

Faktor-faktor yang mempengaruhi Pola perubahan pilihan 

perubahan pilihan voters  voters 
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Keterangan : 

Untuk mewujudkan cita-cita negara demokrasi, setiap lima tahun sekali 

pemerintah secara rutin menyelenggarakan pemilihan umum. Sejak Orde 

Reformasi sudah dua kali diselenggarakan Pemilu yakni pada tahun 1999 dan 

2004. 

Pemilu 2004 memiliki karakteristik yang berbeda dengan Pemilu 1999. 

Perbedaan yang menonjol antara Pemilu 1999 dengan Pemilu 2004 adalah bahwa 

Pemilu 2004 memberi kesempatan yang lebih besar kepada pemilih untuk 

menentukan secara langsung siapa saja wakilnya yang akan duduk di DPR, DPRD 

Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota, termasuk memilih pasangan Presiden dan 

Wakil Presiden. Disamping itu untuk memperjuangkan suara daerah di nasional 

maka dibentuk sebuah lembaga baru yaitu Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang 

orang-orangnya juga dipilih langsung oleh rakyat, sedangkan Pemilu 1999 rakyat 

memilih wakil-wakilnya yang duduk di DPR, DPRD Provinsi dan DPRD 

Kabupaten/ Kota secara tidak langsung. Begitu pula pasangan Presiden dan Wakil 

Presiden tidak dipilih langsung oleh rakyat melainkan dipilih oleh wakil-wakil 

rakyat yang telah terpilih lebih dahulu (MPR). Pada Pemilu 1999 rakyat tidak 

memilih anggota DPD, karena pada saat itu lembaga ini belum terbentuk. 

Pada Pemilu legislatif 2004 di Kelurahan Sekaran, Kecamatan Gunung 

Pati, Kota Semarang diduga terjadi perubahan pilihan masyarakat jika 

dibandingkan dengan hasil Pemilu 1999. Perolehan suara mayoritas pada Pemilu 

1999 jatuh pada Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), sedangkan pada Pemilu 

legislatif 2004 Partai Persatuan Pembangunan (PPP) berhasil meraih suara 

mayoritas di Kelurahan Sekaran. 
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Diduga terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan pilihan 

masyarakat pada Pemilu legislatif 2004 di Kelurahan Sekaran, Kecamatan 

Gunung Pati, Kota Semarang. Adanya perubahan pilihan massa pemilih (voters) 

pada dua periode pemilihan umum, dapat menggambarkan atau menjelaskan 

perilaku massa pemilih (voters) itu sendiri. Setelah partai-partai yang menjadi 

pilihan voters dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan pilihan politik 

voters diketahui, selanjutnya dapat diketahui pula pola perubahan pilihan voters 

tersebut. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang bermaksud menerangkan 

kebenaran  (Rachman 1999:2). Penemuan kebenaran melalui kegiatan penelitian 

dapat dilakukan melalui dua pendekatan yaitu pendekatan kualitatif dan 

pendekatan kuantitatif. 

A. Pendekatan 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang digambarkan 

dengan kata-kata tertulis dan lisan melalui orang-orang  serta pengamatan 

perilaku.  

Alasan penggunaan pendekatan ini antara lain: 

1. Dengan pendekatan kualitatif maka peneliti melakukan penelitian pada latar 

alamiah, maksudnya peneliti melihat kenyataan yang ada dilapangan.  

2. Pada pendekatan kualitatif tidak ada teori yang apriori artinya peneliti dapat 

mempercayai apa yang dilihat sehingga bisa sejauh mungkin menjadi netral. 

 
B. Langkah-langkah Penelitian  

1. Lokasi Penelitian  

 Pemilihan dan penetapan lokasi penelitian didasarkan atas pertimbangan 

dan orientasi yang diharapkan tidak mengurangi upaya memperoleh gambaran 

umum yang mungkin terjadi di dalam cakupan populasi atau wilayah yang lebih 

luas. Disamping itu peneliti memilih Kelurahan Sekaran, Kecamatan Gunung Pati, 
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Kota Semarang sebagai lokasi penelitian karena masyarakatnya cenderung 

dinamis. Hal ini terkait dengan adanya Kampus UNNES di wilayah Kelurahan 

Sekaran.  

2. Fokus Penelitian 

Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah: 

a. Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan pilihan masyarakat pada Pemilu 

legislatif 2004  di Kelurahan Sekaran, Kecamatan Gunung Pati, Kota 

Semarang.  

b. Pola perubahan pilihan masyarakat pada Pemilu legislatif 2004 di Kelurahan 

Sekaran, Kecamatan Gunung Pati, Kota Semarang. 

3.  Sumber Data Penelitian 

a. Data yang bersumber dari warga masyarakat (responden) di Kelurahan 

Sekaran, Kecamatan Gunung Pati, Kota Semarang dan informan yang dipilih 

dan ditentukan dalam penelitian ini. 

b. Dokumen di Kantor Kelurahan Sekaran, Kecamatan Gunung Pati, Kota 

Semarang dan Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang yang 

berkaitan dengan data hasil Pemilu 1999 dan Pemilu legislatif 2004, kondisi 

aktual lokasi penelitian yang diobservasi, dan pengayaan melalui studi 

kepustakaan yang relevan. 

 
C. Metode Pengumpulan Data 

1. Wawancara 

Wawancara merupakan alat pengumpul data informasi dengan cara 

mengajukan sejumlah pertanyaan lisan untuk dijawab secara lisan pula (Rachman 
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1999:83). Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara tak 

berstruktur. 

Wawancara dalam penelitian ini bertujuan untuk memperoleh keterangan 

lebih rinci dan mendalam mengenai pandangan, sikap, keyakinan subjek dan 

memperoleh informasi mengenai peristiwa, situasi dan keadaan tertentu dari 

masyarakat. Dari fenomena yang ada di lapangan, analisis data di dalam penelitian 

kualitatif dilakukan bersamaan  dengan proses pengumpulan data. 

2. Dokumentasi 

Teknik atau studi dokumentasi  adalah cara mengumpulkan data melalui 

peninggalan tertulis seperti  arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang 

pendapat, teori, dalil-dalil atau hukum-hukum dan lain-lain yang berhubungan 

dengan masalah penelitian. Dalam penelitian kualitatif teknik ini merupakan alat 

pengumpul data yang utama karena pembuktian hipotesisnya yang diajukan 

secara logis dan rasional melalui pendapat, teori, atau hukum-hukum, baik 

mendukung maupun menolak hipotesis tersebut (Rachman1999: 96).  

Teknik dokumentasi sudah lama digunakan dalam penelitian sebagai 

sumber data karena dalam banyak hal dokumen sebagai sumber data 

dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, bahkan meramalkan. Studi dokumen 

digunakan untuk menganalisis dokumen, catatan, dan arsip yang merekam 

aktivitas warga masyarakat dalam proses pemilihan umum. 

 
D. Objektivitas Data 

Agar data yang di dapat benar-benar objektif maka dalam penelitian ini 

dilakukan pemeriksaan  data dengan metode Triangulasi, yaitu teknik 

pemeriksaan keobjektivan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain untuk 
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keperluan pengecekan atau sebagai pembanding data tersebut. Menurut Denzin 

dalam Moleong (2002:178) ada empat teknik pemeriksaan data yaitu dengan 

memanfaatkan sumber, metode, peneliti dan teori.  

Dalam penelitian ini teknik triangulasi yang digunakan adalah triangulasi 

dengan sumber. Ini berarti membandingkan dan mengecek balik derajat 

kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda 

dalam metode kualitatif. Hal ini dapat dicapai dengan jalan: 

a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara 

b. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang 

dikatakannya secara pribadi 

c. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang dalam situasi penelitian 

dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu 

d. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat 

dan pandangan orang terhadap rakyat biasa, orang yang berpendidikan 

(rendah, menengah, atau tinggi), orang berada, maupun orang pemerintahan. 

e. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan. 

Akan tetapi, dalam penelitian ini tidak digunakan kelima-limanya 

untuk membandingkan. Peneliti hanya menggunakan perbandingan yaitu:  

a. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat 

dan pandangan orang terhadap rakyat biasa, orang yang berpendidikan 

(rendah, menengah, atau tinggi), orang berada, maupun orang pemerintahan. 

b. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan 
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E. Metode Analisis Data 

Dalam penelitian ini metode analisis data yang digunakan adalah model 

analisis interaksi, dimana komponen reduksi data dan sajian data dilakukan 

bersamaan dengan proses pengumpulan data. Setelah data terkumpul, maka tiga 

komponen analisis (reduksi data, sajian data, penarikan kesimpulan) berinteraksi. 

Tahap-tahap yang dilakukan oleh peneliti di lapangan diuraikan sebagai berikut: 

3. Reduksi Data 

a. Data yang telah terkumpul dipilih dan dikelompokan berdasarkan data yang 

mirip atau sama. 

b. Data itu kemudian diorganisasikan untuk mendapatkan simpulan data sebagai 

bahan penyajian data. 

4. Penyajian Data  

Setelah data diorganisasikan, selanjutnya data disajikan dalam uraian-

uraian naratif yang disertai dengan  bagan atau tabel untuk memperjelas penyajian 

data. 

5. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi 

 Setelah data disajikan, maka dilakukan penarikan kesimpulan atau 

verifikasi. Untuk lebih jelasnya proses pengumpulan data, reduksi data, penyajian  

data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi, serta interaksi dari ketiga 

komponen dapat digambarkan sebagai berikut: 
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(Miles dan Huberman 1994:20) 

Gambar 4 Model Analisis Data 

F. Prosedur Penelitian 

Dalam penelitian ini, dibagi dalam empat tahap, yaitu tahap sebelum ke 

lapangan (pra lapangan), pekerjaan lapangan, analisis data, dan penulisan laporan. 

Pada tahap pertama pra lapangan, mempersiapkan segala macam yang 

dibutuhkan atau diperlukan sebelum terjun dalam kegiatan penelitian yaitu: 

a) Menyusun rancangan penelitian 

b) Mempertimbangkan secara konseptual-teknik serta logistik terhadap tempat 

yang akan digunakan dalam penelitian 

c) Membuat surat izin penelitian 

d) Latar penelitian dan dinilai guna serta melihat dan sekaligus mengenal unsur-

unsur sosial dan keadaan alam pada latar penelitian 

e) Menentukan informan yang akan membantu peneliti dengan syarat-syarat 

tertentu 

f) Mempersiapkan perlengkapan penelitian 

Pengumpulan 
Data 

Reduksi 
Data 

Penyajian Data

Kesimpulan-
kesimpulan: Penarikan 

dan Verifikasi 
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g) Dalam penelitian, peneliti harus bertindak sesuai dengan etika terutama 

berkaitan dengan tata cara peneliti berhubungan dengan masyarakat dan harus 

menghormati seluruh nilai yang ada dalam masyarakat. 

Pada tahap kedua yaitu pekerjaan lapangan. secara bersungguh-sungguh 

dan dengan kemampuan yang penulis miliki berusaha untuk memahami latar 

penelitian. Dengan segala daya, usaha, serta tenaga yang dimiliki peneliti 

mempersiapkan benar-benar dalam menghadapi lapangan penelitian. 

Tahap ketiga yaitu analisis data. Setelah semua data yang diperoleh di 

lapangan terkumpul, selanjutnya data tersebut direduksi dan disajikan. Setelah ini 

dilakukan verifikasi data. Peneliti berusaha untuk mencari pola hubungan serta 

hal-hal yang sering timbul sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian. 

Setelah tahap analisis data selesai dan telah diperoleh kesimpulan, masuk 

tahap keempat yaitu penulisan laporan. Dalam penulisan laporan sesuai dengan 

hasil yang diperoleh di lapangan. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

Hasil Penelitian 

1. Gambaran Umum Peta Politik Wilayah Kelurahan Sekaran 

Berdasarkan pengamatan dan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait 

dan para tokoh masyarakat, terutama yang asli penduduk Sekaran, maka peta 

politik Kelurahan Sekaran dapat digambarkan sebagai berikut: 

Masyarakat Kelurahan Sekaran secara umum sudah berpartisipsi secara 

aktif dalam kehidupan politik. Hal ini dapat dilihat dari antusiasme masyarakat 

dalam pemilihan umum. Sebagian besar warga masyarakat Kelurahan Sekaran 

menggunakan hak pilihnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada lampiran 6 

halaman 80. 

Partisipasi politik warga masyarakat Kelurahan Sekaran berbanding lurus 

dengan hubungan keagamaan. Mayoritas penduduk Kelurahan Sekaran beragama 

Islam, maka selama Pemilu, dari zaman Orde Baru hingga Orde Reformasi saat 

ini, partai yang menang atau pilihan mayoritas masyarakat selalu jatuh pada 

partai-partai Islam. 

 Meskipun terjadi pergeseran pilihan, namun pergeseran tersebut tetap 

terjadi pada partai-partai Islam. Pada zaman Orde Baru ada tiga partai politik 

peserta Pemilu, selama itu pula partai Islam yang menjadi pilihan mayoritas 

masyarakat Sekaran, yakni PPP. Namun  pada Pemilu pertama di Orde Reformasi 

yaitu pada Pemilu 1999 pilihan mayoritas masyarakat Sekaran bergeser yakni ke 
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PKB, meskipun demikian pergeseran ini tetap pada partai Islam. Kemudian pada 

Pemilu kedua di Orde Reformasi yaitu pada Pemilu legislatif 2004 pilihan 

mayoritas masyarakat bergeser kembali ke partai lama yakni PPP. Untuk lebih 

jelasnya dapat dilihat pada tabel rekapitulasi perolehan suara Pemilu 1999 dan 

Pemilu legislatif 2004 pada lampiran 1 dan 2 halaman 74 dan 76. 

 Tokoh sebuah jamaah juga turut mempengaruhi pilihan politik 

masyarakat. Dalam masyarakat yang religius banyak dijumpai tokoh agama 

seperti kyai atau ulama dan haji. Para tokoh agama ini sangat dihormati, disegani, 

dipercaya dan dipatuhi oleh para jamaahnya. Banyak tokoh agama yang digaet 

oleh partai-partai besar untuk menjadi pengurus partai politik tertentu. Alasan 

sejumlah partai politik mendekati tokoh agama, karena ada kecenderungan bagi 

jamaah untuk meniru atau mengikuti pilihan politik ulama atau kyainya. 

 Sebuah partai tertentu biasanya memiliki satu atau beberapa kelompok 

massa andalan. Kelompok ini merupakan tambang emas perolehan suara. 

Kelompok massa yang mempunyai preferensi kuat dan selalu memilih suatu partai 

tertentu disebut basis massa. Kelurahan Sekaran terdiri dari lima dusun dan 

masing-masing dusun tersebut merupakan basis massa bagi partai politik tertentu. 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 1 di bawah ini: 

Tabel 1 
Data Wilayah Basis Massa Partai Politik 

 
No Nama Dusun Basis Massa 

1 
2 
3 
4 
5 

Sekaran 
Banaran 
Presen 
Bangkong 
Bantardowo 

PPP 
PPP 

Golkar 
PDIP 
PDIP 

    (Sumber: Wawancara dengan Bapak Sukisno, Maret 2005) 
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 Namun seiring dengan berjalannya waktu dan semakin matangnya 

demokrasi di Indonesia, basis massa itu cenderung berkurang. Hal ini ditandai 

dengan meningkatnya proporsi pemilih yang menjatuhkan pilihan berdasarkan 

tawaran isu, kandidat, dan faktor situasional. 

 Pendidikan politik pada masyarakat Sekaran sudah cukup baik. Hal  ini 

terbukti dari sikap politik sebagian anggota masyarakat. Saat ini masyarakat 

mampu memilah semua janji yang disampaikan oleh partai politik peserta Pemilu 

ketika kampanye, dan ketika menjelang Pemilu berlangsung (mendekati hari H) 

masyarakat melakukan penyaringan (filter) terhadap janji partai politik yang 

sekiranya dapat diwujudkan dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat yaitu yang 

menyangkut kebutuhan sosial secara umum. Setelah Pemilu berakhir dan partai 

politik yang didukung atau dipilih oleh masyarakat benar-benar menang, maka 

masyarakat akan menanyakan (berani menagih) janji yang disampaikan partai 

politik tersebut sebelum Pemilu. Jika partai tersebut memenuhi janjinya, maka 

masyarakat akan loyal terhadap partai tersebut, tetapi jika partai yang menang 

mengingkari janjinya, masyarakat akan beralih memilih partai lain. 

 Kemajuan pendidikan politik di Kelurahan Sekaran tidak terlepas dari 

kemajuan tingkat pendidikan masyarakat Kelurahan Sekaran. Demikian pula 

faktor lingkungan juga mempengaruhi. Keberadaan kampus UNNES membawa 

pengaruh yang cukup signifikan. Pola pikir atau kesadaran masyarakat untuk 

meningkatkan pendidikan bertambah. Jumlah penduduk juga bertambah secara 

signifikan karena adanya para pendatang (pegawai  dan mahasiswa), sehingga 
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secara umum taraf kehidupan masyarakat Kelurahan Sekaran meningkat semenjak 

kampus UNNES berada di wilayah Kelurahan Sekaran. 

 Kehidupan politik masyarakat Sekaran berjalan secara wajar dan aman, 

meskipun mereka memiliki pilihan politik yang berbeda. Kesadaran untuk saling 

menghormati dan menghargai perbedaan semakin tinggi, termasuk menghargai 

perbedaan pilihan politik. 

 
2. Gambaran Umum Subjek Penelitian 

a. Responden 

Responden ini adalah warga Kelurahan Sekaran yang mempunyai hak 

pilih aktif pada Pemilu 1999 dan Pemilu legislatif 2004. Dari jumlah penduduk 

sebanyak 5.787 jiwa yang tersebar di 25 RT dan 7 RW, sebagian besar telah 

memenuhi persyaratan menggunakan hak pilihnya pada Pemilu legislatif 2004. 

Ada 4.129 pemilih yang menggunakan hak pilihnya pada Pemilu 5 April 2004 

yang tersebar dalam 38 TPS. Jumlah pemilih ini terdiri dari penduduk asli 

Kelurahan Sekaran dan penduduk pendatang yaitu para mahasiswa yang terdaftar 

dan ikut memilih di wilayah Kelurahan Sekaran. Jumlah responden dalam 

penelitian ini adalah 35 orang, namun ada dua responden yang tidak valid (in 

valid). Kedua responden tersebut baru menggunakan hak pilihnya pada Pemilu 

legislatif 2004, sedangkan pada Pemilu 1999 belum menggunakan hak pilihnya 

karena usianya belum memenuhi syarat, sehingga kedua responden yang in valid 

tersebut tidak masuk dalam analisis data. Nama responden yang berhasil 

diwawancarai dapat dilihat pada lampiran 3 halaman 77. 
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b. Informan 

Dalam penelitian ini yang bertugas sebagai informan adalah para pejabat 

Kelurahan Sekaran dan tokoh masyarakat. Rata-rata mereka berpendidikan tinggi 

dan bermatapencaharian sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Nama informan 

dapat dilihat pada lampiran 4 halaman 78. 

 
3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perubahan Pilihan Politik 

Masyarakat 

Pemilu legislatif 2004 menghasilkan perubahan yang signifikan bagi peta 

politik Kelurahan Sekaran. Perubahan yang tampak nyata pada Pemilu legislatif 

2004 jika dibandingkan dengan Pemilu 1999 adalah jumlah pilihan mayoritas 

masyarakat terhadap partai politik tertentu. Dari data dokumentasi Panitia 

Pemilihan Kelurahan diketahui bahwa pilihan mayoritas masyarakat Kelurahan 

Sekaran pada Pemilu 1999 adalah PKB, sedangkan pada Pemilu legislatif 2004 

pilihan mayoritas masyarakat bergeser ke PPP. 

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa pada Pemilu legislatif 2004 

banyak diantara warga masyarakat Kelurahan Sekaran yang melakukan perubahan 

pilihan politiknya. Namun tingkat perubahan itu berbeda, tergantung pada 

individu dan kelompok yang melakukan perubahan terhadap pilihan politiknya 

tersebut. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi perubahan pilihan politik 

masyarakat, antara lain: 

a) Faktor Kekecewaan terhadap Partai Lama 

Terdapat 9,37% responden yang merasa kecewa terhadap partai yang 

dipilihnya pada Pemilu 1999 (Lihat lampiran 5 halaman 79), akibatnya mereka 
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tidak lagi mempercayai partai tersebut dan pada Pemilu legislatif 2004 

menetapkan pilihan politiknya pada partai lain. 

Dari hasil wawancara, hal yang menyebabkan responden kecewa terhadap 

partai lamanya, sebagian besar mengungkapkan karena setelah partai yang 

dipilihnya menang, keadaan tetap saja, tidak terjadi perubahan. Misalnya lapangan 

kerja sedikit, harga barang-barang tinggi, perekonomian tidak berkembang. Bapak 

Sungadi (Wawancara, Maret 2005) mengungkapkan alasannya kecewa terhadap 

partai yang dipilihnya dulu, “karena partai yang dulu hanya janji-janji belaka, 

tanpa ada bukti atau kenyataan”. 

b) Faktor Kelas Sosial dan Kelompok Sosial 

Sebanyak 18,75% responden tidak mengubah pilihannya pada pemilu 

Legislatif 2004 karena faktor kelas sosial dan kelompok sosial (lihat lamiran 5 

halaman 79). Karakteristik sosial dan pengelompokan sosial yang meliputi usia, 

jenis kelamin, pekerjaan, latar belakang keluarga, aspek geografis, faktor kelas 

atau status ekonomi, kegiatan-kegiatan dalam kelompok formal dan informal 

memiliki peranan besar dalam membentuk sikap, persepsi, dan orientasi 

seseorang. Berdasarkan hasil penelitian, sejumlah responden yang bekerja sebagai 

PNS memiliki orientasi untuk memilih partai yang sama dari satu Pemilu ke 

Pemilu berikutnya. 

Responden yang bekerja sebagai PNS dan pensiunan merasa yakin dan 

mantap dengan partai yang dipilihnya sejak dulu. Hal ini terkait dengan sikap 

loyalitas seorang pemilih terhadap suatu partai politik tertentu. Mereka merasa 

ada ikatan batin dengan partai tersebut terutama untuk pemilih yang bekerja 
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sebagai PNS dan pensiunan. Sejak Pemilu 1999, berdasarkan Peraturan 

Pemerintah No.5 tahun 1999 PNS bebas memilih partai politik tanpa ada instruksi 

atau penyeragaman dari atas (pemerintah) seperti halnya pada Pemilu era Orde 

Baru. Namun hingga kini masih ada PNS dan Pensiunan yang tetap loyal terhadap 

partai lamanya. Hal ini diungkapkan oleh Bapak Untoro dan Bapak Isman 

(Wawancara, Maret 2005) keduanya berprofesi sebagai guru. “Dari sejak pertama 

mengikuti Pemilu hingga kini, saya masih memilih partai yang sama yaitu partai 

kuning (Golkar), karena PNS jadi saya terikat oleh asas loyalitas ”. Hal senada 

juga diungkapkan oleh Bapak Suratman, seorang pensiunan guru. “Sebagai 

pensiunan, saya loyal terhadap partai yang telah membesarkan saya, karena jika 

melihat sejarah awalnya, partai yang saya pilih ini telah memiliki kematangan 

sistem dan personal yang berbobot”. 

c) Faktor Kepemimpinan dan Ketokohan 

Dewasa ini seorang pemimpin banyak mendapat sorotan tajam dari 

masyarakat. Berbagai media cetak dan elektronik memberitakan tindakan para 

pemimpin, baik pemimpin formal maupun informal, baik di tingkat daerah 

maupun pusat. Sebagian masyarakat Kelurahan Sekaran (18,75%) dalam memilih 

partai pada Pemilu legislatif 2004 melihat pilihan tokoh masyarakat yang 

disegani, terutama ulama atau kyai (lihat lampiran 5 halaman 79) sebab sebagian 

besar penduduk kelurahan Sekaran memeluk agama Islam. Oleh karena itu 

pengaruh pemimpin informal dalam hal ini ulama atau kyai lebih besar terhadap 

perilaku pemilih dibandingkan pemimpin formal. 
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Menurut Bapak Sukisno (Wawancara, Maret 2005), “Pola pilihan 

masyarakat masih mengikuti pilihan tokoh agama yang disegani. Jika ulama 

tersebut memilih PKB, jamaah juga ikut memilih PKB, sementara untuk jamaah 

lain yang pemimpin jamaahnya memilih PPP, jamaah ini pun ikut memilih PPP. 

Paradigma ini terutama di ikuti oleh para pemilih golongan tua. Kyai Kamdun, 

ta’mir (pengurus) masjid Al Mutaqin merupakan tokoh ulama yang berpengaruh 

di Kelurahan Sekaran. Sebagian warga masyarakat segan dan hormat kepada Kyai 

Kamdun, dan menjadikannya sebagai tokoh Panutan”.  

d) Faktor Identifikasi Partai 

Sebagian massa pemilih (15,63%) di Kelurahan Sekaran tidak mengubah 

pilihan politiknya karena faktor identifikasi partai (lihat lampiran 5 halaman 79) 

Identifikasi dilakukan orang kepada orang lain yang dianggapnya ideal dalam 

suatu segi. Faktor demografi (usia, gender, agama) berkorelasi dengan identifikasi 

partai. Dengan identifikasi partai, pemilih relatif mempunyai pilihan yang tetap. 

Dari Pemilu ke Pemilu, seseorang selalu memilih partai yang sama. Orang 

tersebut tidak terpengaruh oleh perubahan lingkungan sekitar, tidak terpengaruh 

oleh komunikasi sosial politik menjelang dan saat kampanye politik. 

Sebagian kelompok agama tertentu memiliki hubungan emosional yang 

kuat dan panjang dengan partai tertentu. Sebagian besar responden yang memilih 

PPP, memilih partai tersebut sebagai tradisi keluarga. Orang tua mereka berasal 

dari kelompok muslim santri yang sangat taat. Para orang tua secara tradisional 

memilih partai Islam, mulai dari Masyumi ke Parmusi, ke PPP, ke PKB, 

kemudian ke PPP lagi atau dari NU ke NU lagi. Menurut Ibu Mukayaroh 
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(Wawancara, Maret 2005) “Dari dulu saya memilih partai Islam, sebab kata 

sesepuh jika memilih partai yang tidak memegang rukun Islam, bisa celaka”. 

Dalam menentukan pilihan politik, tak jarang anggota masyarakat yang 

melakukan identifikasi dengan cara mengikuti arus yang dianggap paling 

dominan. Menurut Bapak Sungadi (Wawancara, Maret 2005) “Yang menjadi 

dasar bagi masyarakat dalam menentukan pilihan politik ketika Pemilu adalah 

dengan melihat lingkungan mayoritasnya, di Banaran masyarakatnya adalah 

mayoritas NU sehingga dari satu Pemilu ke Pemilu berikutnya selalu partai Islam 

yang menang yaitu antara PPP dan PKB. Kedua partai tersebut merupakan partai 

Islam yang berbasis NU”.  

e) Faktor Orientasi Isu dan Kebijakan Politik 

Ketika menjelang Pemilu, sebagian besar partai politik peserta Pemilu 

menawarkan program dan kebijakan politik yang akan dilakukan ketika partai 

tersebut menang dalam Pemilu. Partai politik menjanjikan berbagai hal untuk 

mendapatkan dukungan rakyat. Meskipun tidak semua hal yang dijanjikan oleh 

partai dipenuhi, namun sedikit banyak hal ini ikut mempengaruhi pilihan politik 

masyarakat. Ada 21,87% responden yang menjawab bahwa ketika memilih, hal 

yang menjadi pertimbangan adalah karena program dan kebijakan politik serta 

janji partai pada saat kampanye (Lihat lampiran 5 halaman 79). Namun ada juga 

responden yang menjawab bahwa mereka sudah tidak percaya lagi terhadap 

program dan janji-janji yang ditawarkan oleh partai politik peserta Pemilu, sebab 

kebanyakan program dan janji itu tidak dilaksanakan atau diingkari. Tetapi ini 

hanya untuk sebagian kecil responden. 



 55

Yusiani, seorang mahasiswa Pendidikan Matematika semester akhir 

(Wawancara, Maret 2005) mengatakan “Hal yang menjadi pertimbangan ketika 

saya memilih adalah karena visi dan misi partainya”. Ibu Rosiati, seorang 

pengusaha mini market (Wawancara, Maret 2005) mengungkapkan “Saya 

memilih partai, karena saya cocok dengan janji partai tersebut”. 

f) Faktor Komunikasi dan Persuasi dalam Kampanye 

Sebanyak 15,63% responden mempertimbangkan faktor ini ketika 

menentukan pilihan politik pada saat Pemilu legislatif (Lihat lampiran 5 halaman 

79). Banyak hal yang bisa dilakukan oleh partai politik peserta Pemilu untuk 

menarik simpati masyarakat pemilih (voters). Ada partai politik yang gencar 

melakukan kampanye melaui media massa, baik cetak maupun elektronik. Tetapi 

kampanye melalui media elektronik seperti televisi lebih banyak menjadi pilihan 

para partai politik peserta Pemilu, sebab dengan sarana ini lebih mengena atau 

mencapai sasaran. Televisi adalah media hiburan sekaligus pendidikan yang 

murah dan dimiliki hampir oleh semua kalangan masyarakat. 

Selain itu, partai politik juga merangkul pihak lain yaitu tokoh masyarakat 

seperti kyai atau ulama untuk membantu mengajak umatnya mendukung partai 

politik tertentu. Pada masyarakat pedesaan biasanya masih mempercayai 

seseorang yang dianggap penting dan menjadi patokan dalam memutuskan segala 

sesuatu, termasuk memutuskan pilihan politik ketika Pemilu. Seorang kyai 

misalnya, ia akan mempunyai pengaruh yang kuat terhadap santrinya, apalagi 

untuk kalangan masyarakat yang mayoritas memeluk agama Islam seperti di 

Kelurahan Sekaran ini. 
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4.  Pola Perubahan Pilihan Politik Mayoritas Masyarakat 

Secara umum pada Pemilu legislatif 2004 masyarakat Kelurahan sekaran 

mengubah pilihan politiknya. Dengan berbagai alasan yang berbeda diantara 

individu yang satu dengan individu yang lainnya, massa pemilih (voters) berusaha 

memantapkan pilihannya pada partai politik tertentu, dengan harapan partai 

pilihannya itu dapat melakukan pembaharuan terhadap segala sendi kehidupan 

agar dapat mengobati kekecewaan terhadap partai lama yang dipilih pada Pemilu 

1999 yang ternyata belum sesuai dengan keinginan atau harapan massa pemilih 

(voters). 

Dari hasil penelitian diketahui pada Pemilu legislatif 2004 sebagian besar 

responden (63,64%) mengalami pergeseran pilihan politik. Untuk lebih jelasnya 

dapat dilihat pada tabel 2 berikut ini: 

Tabel 2 
Sikap Pilihan Politik Responden 

Pada Pemilu  Legislatif 2004 
 
 

No Pilihan Politik Jumlah Prosentase 
1 
2 
3 

Tetap 
Bergeser atau berubah 
Golput 

11 
21 
1 

33,33% 
63,64% 
3, 03% 

 Jumlah 33 100,00 % 
    (Sumber: Hasil Penelitian, Maret 2005) 

 

 Sebagian besar pemilih mengubah pilihan politiknya pada partai politik 

yang memiliki asas yang sama yaitu Islam. Menurut Duwi, seorang mahasiswa 

Pendidikan Tata Busana (Wawancara, Maret 2005) alasan ia mengubah pilihan 

politiknya adalah “Karena partai yang saya pilih pada Pemilu 2004 kemarin, 
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hampir sama atau merupakan perkembangan dari partai yang saya pilih pada 

Pemilu 1999”. 

Sebagian pemilih mengubah pilihannya dari PKB ke PPP, ada yang 

sebaliknya dari PPP ke PKB, sebagian lagi mengubah pilihannya dari PAN ke 

PKS, PAN ke PPP dan sebagian kecil lainnya mengubah pilihan politiknya ke 

partai Islam yang lain dan ke partai-partai lainnya yang tidak berbasis Islam, yaitu 

partai-partai yang berbasis nasionalis. Untuk lebih jelasnya lihat tabel 3 dibawah 

ini: 

Tabel 3 
Pola Perubahan Pilihan Politik  

 
No Pola Perubahan Jumlah Jumlah Total Prosentase 
1 
 
 
 
2 

Non linear 
PDIP  -  PKB 
PDIP  -  PPP 
PKB   -   PDIP 
Linear 
PKB   -  PPP 
PK      -  PKS 
PAN   -  PKS 
PAN   -  PPP 
PPP     -  PKB 
PDIP   -  Demokrat 
Golkar – Demokrat 

 
1 
1 
1 
 
8 
1 
1 
3 
1 
2 
2 

 
3 
 
 
 

18 

 
14,29% 

 
 
 

85,71% 

   21 100,00 % 
(Sumber : Hasil Penelitan, Maret 2005) 

Masyarakat Sekaran lebih cenderung memilih pertai-partai besar, yang 

sudah lama bersaing di pentas perpolitikan Indonesia. Menurut Bapak Isman 

(Wawancara, Maret 2005) “Partai-partai lama lebih memiliki kematangan sistem 

dibandingkan dengan  partai politik yang baru”. 
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Pembahasan 

1. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perubahan Pilihan Politik 

Masyarakat 

Pada Pemilu 2004 terdapat 24 partai yang bersaing. Partai-partai bebas 

menentukan platform politik. Pada saat yang sama, perilaku komunikasi massa 

dan komunikasi interpersonal jauh lebih bebas dibandingkan sebelumnya. 

Perubahan lingkungan politik tersebut mengubah pengetahuan, keyakinan, dan 

pemaknaan para pemilih terhadap partai politik. 

Setiap warga negara yang telah memenuhi syarat hak pilih aktif, bebas 

menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu. Ia bebas menentukan partai manapun 

yang menjadi pilihannya, bisa loyal dan bisa juga berubah. Pada kenyataannya, 

sebagian pemilih mengubah pilihan politiknya dari suatu Pemilu ke Pemilu 

lainnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemilih mengubah pilihan politiknya 

antara lain: 

a) Faktor Kekecewaan terhadap Partai Lama 

Pendidikan politik untuk sebagian masyarakat Indonesia saat ini sudah 

baik, termasuk pendidikan politik pada masyarakat Sekaran. Sebagian warga 

masyarakat mulai cerdas dalam menentukan pilihan. Masyarakat mengamati dan 

melakukan penilaian terhadap partai-partai yang akan bersaing dalam Pemilu. 

Meskipun penilaian mereka bersifat subjektif, didasarkan pada pengetahuan dan 

pengalaman individu atau kelompok masing-masing. Pengalaman masa lalu 

(Pemilu sebelumnya) sering dijadikan acuan pada Pemilu berikutnya. Janji partai 

politik saat menjelang Pemilu yang tidak ditepati dan harapan masyarakat akan 
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kehidupan yang lebih baik yang tidak terwujud sering kali menyebabkan pemilih 

kecewa terhadap partai politik tertentu, sehingga mereka tidak lagi memilih partai 

tersebut pada Pemilu berikutnya.  

Pernyataan partai politik kontestan Pemilu yang beraroma surgawi seperti 

semua warga negara akan mendapat cukup pendidikan, cukup pangan, 

pemerintahan yang bersih dan bebas KKN serta penerapan asas-asas hokum yang 

mandiri, ternyata tidak terealisasi, sebaliknya rakyat justru dihadapkan dengan 

berbagai kesulitan hidup seperti angka pengangguran yang tinggi, kenaikan harga 

BBM, listrik, yang pada akhirnya memicu kenaikan harga-harga kebutuhan 

ekonomi lainnya sehingga menyebabkan massa pemilih merasa kecewa dan pada 

Pemilu  berikutnya mereka cenderung mengubah pilihannya kepada partai baru 

atau partai lain yang berbeda dengan partai lama yang dipilih pada Pemilu 

sebelumnya. 

b) Faktor Kelas Sosial dan Kelompok Sosial 

Perilaku politik para pemberi suara (voters) yang menetap dilandasi oleh 

sikap dan sosialisasi. Sikap seseorang sangat mempengaruhi perilaku politiknya. 

Sikap itu terbentuk melalui sosialisasi yang berlangsung lama, bahkan sejak 

seorang calon pemilih masih berusia dini. Pada usia dini seorang calon pemilih 

telah menerima pengaruh politik dari orang tuanya, baik dari komunikasi 

langsung maupun dari pandangan politik yang diekspresikan orang tuanya. Sikap 

tersebut menjadi lebih mantap ketika menghadapi pengaruh berbagai kelompok 

acuan seperti pekerjaan, kelompok pengajian dan sebagainya. Proses panjang 
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sosialisasi itu kemudian membentuk ikatan yang kuat dengan partai politik atau 

organisasi kemasyarakatan lainnya. 

Menurut Nimmo (dalam Nursal 2004:61) perilaku pemberi suara dibentuk 

oleh faktor-faktor jangka panjang, terutama faktor sosial. Karakter kelompok 

sosial dimana pemilih itu berada, memberi pengaruh sangat penting dalam proses 

pembentukan ikatan emosional pemilih dengan simbol-simbol partai, terutama 

pada awal  proses sosialisasi. 

Simbol-simbol kelompok dan ikatan kesejarahan dengan proses tertentu 

dapat melekat pada simbol-simbol partai. Perilaku pegawai negeri memilih 

Golkar, atas dasar pertimbangan kemudahan-kemudahan yang diperoleh dari 

birokrat dan kerugian jika tidak memilih partai tersebut. Meskipun saat ini 

pegawai negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah No.5 Tahun 1999 telah diberi 

kebebasan untuk menentukan pilihan politiknya, namun pada umumnya para 

pegawai negeri tersebut masih tetap loyal terhadap partai Golkar. Mereka 

beranggapan bahwa partai tersebut telah berjasa dalam membesarkan namanya. 

Selama ini diyakini partai Golkar telah memberikan kemudahan-kemudahan 

tertentu bagi kelompok pegawai negeri. 

Selain itu, bagi kelompok pengusaha dan kaum bisnis, lebih-lebih yang 

banyak berhubungan dengan pemerintah, akan cenderung mendukung partai 

Golkar, sebab jika tidak mendukung Golkar, para pengusaha dan kaum bisnis 

akan kesulitan mendapat proyek dan fasilitas yang menguntungkan perusahaan 

mereka. 
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Berdasarkan hasil penelitian, semua responden yang bermatapencaharian 

sebagai PNS, pensiunan dan pengusaha di Kelurahan Sekaran tidak melakukan 

perubahan pilihan politiknya pada Pemilu 2004. Mereka sangat mantap dan yakin 

terhadap partai politik yang dipilihnya sejak dulu. 

c) Faktor Kepemimpinan dan Ketokohan 

Menurut Soerjono Soekanto (dalam Nursal 2004:89), kepemimpinan 

adalah kemampuan dari seorang pemimpin untuk mempengaruhi orang lain (para 

pengikutnya) untuk bertingkah laku sebagai mana dikehendaki pemimpinnya. 

Pemimpin dapat dibedakan menjadi pemimpin formal (resmi) seperti ketua 

RT, Kepala Kelurahan, Bupati, Gubernur dan sebagainya. Selain itu, terdapat 

pemimpin informal yang sering disebut juga tokoh masyarakat seperti kyai, haji 

dan sebagainya. 

Kepemimpinan resmi selalu harus berada di atas landasan-landasan atau 

peraturan-peraturan resmi, sehingga daya cakupnya agak terbatas, sedangkan 

ruang lingkup kepemimpinan informal tidak memiliki batas-batas resmi kecuali 

pengakuan dan kepercayaan masyarakat. Baik pemimpin formal maupun 

pemimpin informal, memiliki kekuatan yang dapat menggerakkan masyarakat 

mencapai tujuan tertentu, termasuk mempengaruhi perilaku pemilih. 

Berdasarkan hasil penelitian, para responden yang mempunyai ikatan kuat 

dengan para pemimpin agama, cenderung memilih PPP. Para pemilih masih 

memandang para pemimpin sebagi figur  yang harus dipatuhi segala tindakan dan 

perilakunya. Pemilih PPP mempunyai kecenderungan fanatisme dan tingkat 

kepatuhan yang lebih tinggi kepada pemimpin agamanya. Individu-individu yang 
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terikat, patuh, dan menjunjung tinggi kearifan para alim ulama, cenderung 

memilih PPP. 

d) Faktor Identifikasi Partai 

Identifikasi merupakan dorongan untuk menjadi identik atau sama dengan 

orang lain tanpa disadari. Menurut Gaffar (dalam Nursal 2004:81) orientasi sosio 

religious mempunyai korelasi nyata terhadap perilaku pemilih PPP dan PDIP. 

Santri cenderung memilih partai Islam dan kaum abangan memilih partai yang 

tidak membela dan memajukan Islam. Para pemilih yang memiliki landasan 

idelogis yang kuat, memilih PPP yang dianggap sebagai partai Islam. Mereka 

bersikap, seorang muslim yang baik adalah menjadi Islam secara menyeluruh, 

termasuk memilih partai Islam. 

Institusi masjid dan mushola sangat mewarnai sikap dan perilaku para 

santri. Masjid merupakan tempat penanaman nilai-nilai yang mengarahkan 

formasi dasar solidaritas dan persaudaraan umat. Kelompok santri tersebut 

memiliki hubungan yang kuat dengan para pemimpin agama seperti kyai, tokoh 

yang menjadi komando solidaritas umat Islam. Keputusan politik pada kalangan 

santri lebih menekankan pertimbangan primordial ketimbang pertimbangan 

rasional. 

Menurut hasil penelitian, sebagian masyarakat pemilih di Kelurahan 

Sekaran memilih partai politik Islam, sebab mereka memeluk agama Islam. 

Secara ukhrowi, akan bernilai ibadah jika mereka mendukung partai politik Islam. 

Kuatnya pengaruh identifikasi terhadap perilaku pemilih berkaitan dengan fungsi 
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sikap. Menurut Greenstein, seperti dikutip Asfar (dalam  Nursal 2004:60) sikap 

memiliki tiga fungsi yaitu: 

a) Fungsi Kepentingan 

Bahwa penilaian terhadap suatu objek diberikan berdasarkan motivasi, minat, 

dan kepentingan orang tersebut. 

b) Fungsi Penyesuaian Diri 

Bahwa seseorang bersikap tertentu sesuai dengan keinginan orang itu untuk 

sama atau tidak sama dengan tokoh yang disegani atau kelompok panutannya. 

c) Fungsi Eksternalisasi dan Pertahanan Diri 

Bahwa upaya untuk mengatasi konflik batin atau tekanan psikis, yang 

berwujud mekanisme pertahanan dan eksternalisasi diri seperti proyeksi, 

idealisasi, rasionalisasi, dan identifikasi. 

 Proses identifikasi partai masyarakat Sekaran lebih ditekankan pada fungsi 

eksternalisasi dan pertahanan diri, sehinggadari satu periode Pemilu ke pemilu 

berikutnya ada kecenderungan bagi sebagian masyarakat Sekaran untuk loyal 

kepada partai Islam. Responden yang mengidentifikasi diri mereka dengan partai 

Islam, menyatakan orang tua mereka juga mengidentifikasi diri dengan partai 

yang sama. 

e) Faktor Isu dan Kebijakan Politik 

Setiap partai politik bebas mengemas isu dan programnya. Partai politik 

menarik perhatian masyarakat dengan cara membuat kebijakan yang menyangkut 

kebutuhan sosial secara umum. Kebijakan itu bisa bersifat lokal maupun nasional. 

Pada Pemilu Orde Reformasi (Pemilu 1999 dan Pemilu 2004) faktor isu dan 

program memberi pengaruh signifikan terhadap perilaku pemilih, terutama pada 
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pemilih kalkulatif. Pilihan mereka sangat tergantung pada faktor-faktor 

situasional. Pola pilihannya tidak tetap dari Pemilu ke Pemilu. Mereka tidak loyal 

terhadap partai politik tertentu. Semakin tingginya tingkat pendidikan masyarakat 

Kelurahan Sekaran, semakin meningkatkan daya kritis masyarakat terhadap isu 

dan kebijakan politik yang ditawarkan pada saat Pemilu. Hal ini yang 

menyebabkan pentingnya peranan isu dan kebijakan politik terhadap perilaku 

pemilih. 

Menurut Bapak Sukisno (Wawancara, Maret 2005), kemenangan PPP di 

Kelurahan Sekaran juga disebabkan karena PPP berhasil mengambil hati 

masyarakat, terutama di dusun Banaran melalui program atau kebijakan yang 

diberikan kepada warga masyarakat dusun Banaran. Karena faktor geografis, 

warga dusun Banaran mengalami kesulitan untuk mendapatkan air bersih 

terutama pada musim kemarau. Pada Pemilu 2004 yang lalu PPP berhasil 

memenuhi kebutuhan masyarakat Banaran akan air bersih tersebut. Sarana air 

bersih merupakan kebutuhan umum masyarakat yang sangat vital. Karena warga 

masyarakat Banaran merasa PPP telah berjasa dalam memenuhi kubutuhan 

mereka secara umum, maka pada saat Pemilu mereka sudah tidak ragu lagi untuk 

mendukung PPP. 

f) Faktor Komunikasi dan Persuasi dalam Kampanye 

Sesaat menjelang Pemilu yaitu pada masa-masa kampanye, sosialisasi, 

komunikasi, dan persuasi partai politik terhadap massa pemilih (voters) sangat 

intens dilakukan. Pasokan informasi berasal dari berbagai pihak seperti orang tua, 

tokoh masyarakat, dan media massa. Namun faktor media massa yang paling 
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dominan dan cepat mempengaruhi perilaku pemilih, baik media cetak maupun 

media elektronik. 

Partai politik terutama partai-partai besar melakukan kampanye dengan 

memasang iklan di televisi, radio, media cetak, websites, dan media luar ruang. 

Dengan ketentuan waktu dan tempat yang diatur oleh peraturan kampanye, partai 

politik bebas memasang poster, leaflet, bendera, spanduk, billbord, dan bahkan 

membuat posko. Alat-alat kampanye ini berperan penting untuk membangun 

awareness terhadap kontestan. 

Berdasarkan hasil penelitian, iklan politik, khususnya iklan audiovisual 

seperti televisi, memainkan peranan strategis dalam mempengaruhi pilihan massa, 

sebab televisi merupakan barang elektronik terlengkap yang menyajikan berbagai 

berita dan hiburan, dan dimiliki oleh sebagian besar warga masyarakat Kelurahan 

Sekaran. Rata-rata responden memperhatikan berita-berita seputar Pemilu melalui 

tayangan televisi. 

Menurut Linda Laid (dalam Nursal 2004:256) ada tiga pengaruh iklan 

televisi terhadap para pemilih, antara lain: 

1) Pengetahuan Pemilih 

Para pemilih lebih mudah mengetahui isu-isu spesifik dan posisi kontestan 

terhadap isu tertentu. Pemilih yang tingkat keterlibatannya sedikit dalam 

kampanye, lebih mudah terpengaruh oleh iklan politik. 

2) Persepsi terhadap Kontestan 

Pemilih dapat melakukan evaluasi terhadap kontestan. Iklan televisi memberi 

dampak signifikan terhadap tingkat kesukaan pemilih terhadap kontestan, 

khususnya terhadap kebijakan serta kualitas kontestan. 
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3) Preferensi Pilihan 

Iklan politik mempunyai pengaruh terhadap preferensi pilihan, khususnya bagi 

pemilih yang menetapkan pilihan pada saat-saat terakhir. Variabel penting 

yang mempengaruhi preferensi tersebut adalah formasi citra dan tingkat 

awareness para pemilih terhadap kontestan. 

 Menurut hasil penelitian sebagian besar warga masyarakat Kelurahan 

Sekaran tidak pernah mengikuti kegiatan kampanye (pawai, orasi politik) yang 

diselenggarakan oleh partai politik ketika menjelang Pemilu. Alasannya 

masyarakat sudah terlalu sibuk dengan pekerjaannya sehari-hari. Melihat tindakan 

semacam itu, maka faktor media massa terutama iklan televisi mempunyai 

pengaruh yang sangat besar terhadap perilaku pemilih. 

Diantara beberapa faktor yang dapat mempengaruhi perubahan pilihan massa 

pemilih, faktor yang paling dominan adalah faktor isu dan kebijakan politik. 

Kebijakan kontestan Pemilu yang sifatnya nyata, yang menyangkut kebutuhan 

sosial secara umum, dan dapat langsung dirasakan oleh seluruh warga masyarakat 

mempunyai preferensi kuat untuk mempengaruhi pilihan politik massa pemilih. 

Pada Pemilu legislatif 2004 PPP berhasil mengambil simpati masyarakat pemilih, 

khususnya untuk kalangan masyarakat pemilih di dusun Banaran. Kebijakan 

umum yang dilakukan oleh PPP yakni dengan membuatkan sarana saluran air 

bersih, sebab selama ini warga masyarakat dusun Banaran selalu mengalami 

kesulitan dalam mendapatkan air bersih terutama pada musim kemarau, sehingga 

proyek yang dibuat oleh PPP sangat didukung oleh warga masyarakat dusun 

Banaran pada khususnya dan masyarakat Kelurahan Sekaran pada umumnya.  
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Platform dasar yang ditawarkan oleh kontestan Pemilu pada saat ini cukup 

mendapat perhatian masyarakat pemilih. Kebijakan atau program yang 

diperjuangkan dan dijanjikan oleh partai sedikit banyak mempengaruhi pilihan 

massa pemilih (voters) hal ini yang terjadi pada masyarakat pemilih Kelurahan 

Sekaran, Kecamatan Gunung Pati Kota Semarang. 

2. Pola Perubahan Pilihan Politik Masyarakat 

Menurut hasil penelitian sebagian besar masyarakat Kelurahan sekaran 

mengubah pilihan politiknya pada Pemilu legislatif 2004. Untuk mengetahi pola 

perubahan pilihan massa pemilih (voters) di Kelurahan Sekaran, peneliti 

melakukan analisis berdasarkan variabel asas partai politik yang menjadi pilihan 

voters.  

Moore yang dikutip Astrid (1999:179) mengemukakan ada dua pola 

perubahan yang terjadi dalam suatu masyarakat yaitu: 

a) Pola Perubahan Linear 

Dalam teori perubahan linear ada anggapan bahwa perubahan akan selalu 

kembali ke fase sebelumnya. Jika perubahan berlangsung dalam jangka waktu 

yang pendek, maka terdapat kecenderungan perubahan tersebut menurut garis 

lurus atau menurut siklus yang meningkat. Tetapi jika perubahan berlangsung 

dalam jangka waktu yang panjang, maka perubahan tersebut dapat berbentuk 

spiral yaitu kembali dalam tingkat keadaan yang sama tetapi lebih tinggi dan 

mempunyai efek yang lebih luas. 

b) Pola Perubahan Non linear 

Perubahan non linear bentuknya bercabang dengan tendensi menaik, sehingga 

perubahan non linear mewujudkan pertumbuhan dan kebhinekaan. Perubahan 

non linear  berlangsung dalam jangka waktu yang relatif cepat. 
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 Berdasarkan hasil penelitian jika dikaitkan dengan teori diatas, maka pola 

perubahan pilihan masyarakat Sekaran adalah linear (lihat tabel 3 halaman 57). 

Artinya perubahan pilihan politik masyarakat masih berada dalam satu garis lurus, 

jika dilihat dari asas partainya. Voters memilih partai yang berbeda antara Pemilu 

1999 dan Pemilu legislatif 2004, namun asas kedua partai yang dipilihnya tersebut 

sama (sama-sama partai agama atau sama-sama partai nasionalis). Tetapi secara 

mayoritas voters mengubah pilihannya secara linear terhadap partai-partai yang 

berasas agama, dalam hal ini partai-partai Islam. 

 Perilaku voters di Kelurahan sekaran masih bersifat primordialisme dan 

tradisionalisme. Pemilih cenderung mengidentifikasi diri dengan partai yang 

memiliki basis ideologi tertentu. Kelompok santri pada masyarakat Kelurahan 

Sekaran lebih cenderung memilih parta-partai Islam. 

Selanjutnya, tindakan sebagian masyarakat Sekaran yang mengubah 

pilihan politiknya secara linear terhadap partai-partai Islam dapat dikategorikan 

dalm tipe budaya parokial. Menurut Sastroatmodjo (1995:48) dalam tipe budaya 

politik parokial, masyarakat tidak menaruh minat begitu besar terhadap objek 

politik yang luas, tetapi hanya dalam batas tertentu, yakni keterikatan pada objek 

yang relatif sempit yaitu religi. 

Disamping perubahan linear, ada juga sebagian voters (14,29%) yang 

mengikuti pola perubahan non linear (lihat tabel 3 halaman 57). Pemilih 

mengubah pilihan politiknya tanpa memperhatikan keterkaitan antara partai lama 

dengan partai yang baru dipilihnya, terutama keterkaitan dalam asas partainya. 

Mereka berpindah dari partai yang berasas nasionalis kepada partai yang berasas 
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agama (Islam) atau sebaliknya, dari partai yang berasas agama (Islam) ke partai 

yang berasas nasionalis. Namun berdasarkan hasil penelitian, hanya sebagian 

kecil masyarakat Sekaran yang tergolong melakukan perubahan pilihan politik 

secara non linear, karena sebagian besar masyarakat Sekaran pola perubahan 

pilihan politiknya pada Pemilu legislatif 2004 bersifat linear. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diambil kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Hasil perolehan suara mayoritas masyarakat Kelurahan Sekaran pada Pemilu 

legislatif 2004 menunjukkan adanya pergeseran perolehan suara mayoritas 

dari PKB ke PPP. Hal ini disebabkan karena sebagian massa pemilih (voters) 

mengubah pilihannya pada Pemilu legislatif 2004. Ada beberapa faktor yang 

mempengaruhi massa pemilih (voters) mengubah pilihan politiknya antara 

lain: faktor kekecewaan terhadap partai lama, faktor kepemimpinan dan 

ketokohan, faktor orientasi isu dan kebijakan politik, serta faktor komunikasi 

dan persuasi dalam kampanye. Faktor yang paling dominan mempengaruhi 

perubahan pilihan politik massa pemilih (voters) adalah faktor isu dan 

kebijakan politik. 

2. Pola perubahan pilihan politik massa pemilih (voters) di Kelurahan Sekaran 

dapat dilihat dari budaya politiknya. Masyarakat Sekaran dapat dikategorikan 

dalam budaya poltik parokial, yaitu budaya politik, dimana masyarakatnya 

hanya menaruh minat pada objek yang relatif sempit dalam batas tertentu, 

dalam hal ini masyarakat Sekaran hanya terikat pada urusan agama atau religi, 

sehingga pola perubahan pilihan politik massa pemilih di Kelurahan Sekaran 

adalah linear atau searah. Secara mayoritas masyarakat melakukan pergeseran 

pilihan politik tetap pada partai Islam. 
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B. Saran 

Berdasarkan simpulan diatas, penulis memberikan saran sebagai berikut: 

1. Masyarakat pemilih (voters) dalam menentukan pilihannya ketika Pemilu 

sebaiknya didasarkan pada pilihan hati nuraninya.  

2. Ulama atau kyai seyogyanya bisa bersikap arif dan bijaksana dalam 

membimbing umatnya baik dalam bidang agama maupun bidang politik demi 

terwujudnya integrasi masyarakat. 

3. Partai politik peserta Pemilu diharapkan dapat mencermati faktor-faktor  yang 

dapat mempengaruhi perubahan pilihan politik massa pemilih, seperti faktor 

komunikasi dan persuasi dalam kampanye, faktor kepemimpinan dan 

ketokohan, faktor isu dan kebijakan politik, serta faktor kekecewaan terhadap 

partai lama, sebagai bahan koreksi dan pengalaman untuk memenangkan 

Pemilu. 

4. Pemerintah hendaknya memberikan sanksi yang tegas terhadap partai politik 

yang melakukan kecurangan dalam Pemilu. 
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Daftar Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilu Tahun 1999 

Kelurahan Sekaran Kecamatan Gunung Pati Kota Semarang 

Perolehan Suara Sah No Nama Parpol 
DPR RI DPRD I DPRD II 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
 

12 
 13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
 

27 
 

28 
29 
30 
 

31 
32 
33 
34 
35 

Partai Indonesia Baru 
Partai Kristen Nasional Indonesia 
Partai Nasional Indonesia 
Partai Aliansi Demokrat Indonesia 
Partai Kebangkitan Muslim Indonesia 
Partai Ummat Islam  
Partai Kebangkitan Umat 
Partai Masyumi Baru 
Partai Persatuan Pembangunan 
Partai Syarikat Islam Indonesia 
Partai Demokrasi Indonesia  
Perjuangan 
Partai Abul Yatama 
Partai Kebangsaan Merdeka 
Partai Demokrasi Kasih Bangsa 
Partai Amanat Nasional 
Partai Rakyat Demokratik 
Partai Syarikat Islam Indonesia 1905 
Partai Katholik Demokrat 
Partai Pilihan Rakyat 
Partai Rakyat Indonesia 
Partai Islam Indonesia Masyumi 
Partai Bulan Bintang 
Partai Solidaritas Pekerja 
Partai Keadilan 
Partai Nahdlatul Umat 
Partai Nasional Indonesia Front  
Marhaenis 
Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan
Indonesia 
Partai Republik 
Partai Islam Demokrat 
Partai Nasional Indonesia Massa  
Marhaen 
Partai Musyawarah Rakyat Banyak 
Partai Demokrasi Indonesia 
Partai Golongan Karya 
Partai Persatuan 
Partai Kebangkitan Bangsa 

3 
3 
6 
7 
4 
3 
2 
2 

631 
2 

708 
 
1 
7 
2 

420 
51 
4 
8 
5 
1 
4 

371 
8 

250 
27 
6 
 
8 
 
7 
1 
1 
 
4 
82 
620 
7 

710 

4 
2 
7 
6 
3 
1 
2 
2 

680 
7 

702 
 
4 
8 
5 

402 
41 
9 
4 
6 
3 
2 

337 
7 

249 
23 
5 
 
3 
 
9 
5 
4 
 
4 
84 
632 
8 

713 

1 
1 
7 
5 
2 
1 
5 
1 

662 
3 

725 
 
5 
7 
3 

401 
39 
5 
2 
1 
1 
4 

382 
9 

238 
51 
3 
 
1 
 
5 
1 
6 
 
3 
33 
606 
9 

730 

Lampiran 1 



 75

36 
37 
38 
 

39 
40 
41 
42 
 

43 
44 
45 
 

46 
47 
48 

Partai Uni Demokrasi Indonesia 
Partai Buruh Nasional 
Partai Musyawarah Kekeluargaan  
Gotong Royong 
Partai Daulat Rakyat 
Partai Cinta Damai 
Partai Keadilan dan Persatuan 
Partai Solidaritas Pekerja Seluruh  
Indonesia 
Partai Nasional Bangsa Indonesia 
Partai Bhineka Tunggal Ika Indonesia 
Partai Solidaritas Uni Nasional  
Indonesia 
Partai Nasional Demokrat 
Partai Ummat Muslimin Indonesia 
Partai Pekerja Indonesia 

2 
1 
6 
 
3 
10 
4 
11 
 
4 
9 
5 
 
1 
5 
2 

2 
5 
7 
 
5 
6 
2 
8 
 
3 
5 
4 
 
1 
2 
1 

1 
5 
5 
 
4 
9 
3 
6 
 
2 
3 
2 
 
1 
6 
3 

 JUMLAH 4039 4034 4008 

(Sumber: Dokumentasi Kelurahan Sekaran 1999) 
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Daftar Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilu Legislatif Tahun 2004 
Kelurahan Sekaran Kecamatan Gunung Pati Kota Semarang 

 
Perolehan Suara Sah No Nama Parpol 

DPR RI DPRD Prop DPRD Kota 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
 
7 
 
8 
 
9 
10 
 

11 
 

12 
 

13 
14 
15 
16 
17 
18 
 

19 
20 
21 
22 
23 
24 

Partai PNI Marhaenisme 
Partai Buruh Sosial Demokrat 
Partai Bulan Bintang 
Partai Merdeka 
Partai Persatuan Pembangunan 
Partai Persatuan Demokrasi 
Kebangsaan 
Partai Perhimpunan Indonesia 
Baru 
Partai Nasional Banteng 
Kemerdekaan 
Partai Demokrat 
Partai Keadilan dan Persatuan 
Indonesia 
Partai Penegak Demokrasi 
Indonesia 
Partai Persatuan Nahdlatul 
Ummah Indonesia 
Partai Amanat Nasional 
Partai Karya Peduli Bangsa 
Partai Kebangkitan Bangsa 
Partai Keadilan Sejahtera 
Partai Bintang Reformasi 
Partai Demokrasi Indonesia 
Perjuangan 
Partai Damai Sejahtera 
Partai Golongan Karya 
Partai Patriot Pancasila 
Partai Syarikat Indonesia 
Partai Persatuan Daerah 
Partai Pelopor 

5 
4 
47 
11 
806 
9 
 

90 
 
8 
 

273 
7 
 

42 
 

24 
 

111 
138 
617 
702 
33 
712 

 
10 
417 
7 
9 
9 
2 

7 
5 
36 
9 

813 
3 
 

83 
 

10 
 

262 
8 
 

35 
 

17 
 

117 
38 

662 
693 
24 

786 
 

14 
442 

5 
4 
9 
6 

9 
8 
33 
16 
860 
3 
 

134 
 
9 
 

235 
8 
 

48 
 

26 
 

89 
36 
529 
684 
29 
752 

 
13 
497 
3 
7 
9 
3 

 JUMLAH 4093 4088 4040 

(Sumber: Dokumentasi Kelurahan Sekaran 2004) 
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Daftar Nama Responden 
 

Pergeseran No Nama  Jenis 
kelamin 
(L/P) 

Umur 
(tahun)

Pendi- 
dikan 

Pekerjaan Alamat 

1999 2004 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
 

Suharyanto 
Rosiati 
Slamet 
Suratin 
Untoro 
Isman 
Daryuni 
Soediran 
Suratman 
Duwi 
Suroto 
Sungadi 
Sungatno 
Muntaha 
Yusiani 
Sukinah 
Astuti 
Suciati 
Rini 
Suharto 
Sarini 
Purwati 
Wartiah  
Wahyuni 
Mukayaroh 
Sulastri 
Surati 
Rini 
Ponadi 
Sutinah 
Satimah 
Siti 
Dewi 
Kamijah 
Ngationo 
 

L 
P 
L 
L 
L 
L 
P 
L 
L 
P 
L 
L 
L 
L 
P 
P 
P 
P 
P 
L 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
L 
P 
P 
P 
P 
P 
L 

27 
42 
35 
55 
47 
46 
48 
74 
74 
26 
49 
55 
35 
48 
25 
35 
38 
55 
23 
45 
35 
31 
30 
25 
45 
35 
40 
23 
40 
50 
40 
33 
40 
65 
43 

D3 
SMA 
SD 
SD 
S1 
S1 
SD 
SD 

SMA 
SI 
SD 
SD 
D3 

SPN 
S1 
SD 

SMP 
- 

SMP 
SMP 

- 
SD 

SMP 
SMP 
SD 
SD 
SD 

SMP 
SD 
- 
- 

SD 
SD 
- 

SMP 

Pengusaha 
Pengusaha 
Pengrajin 
Pengrajin 
PNS 
PNS 
Pedagang 
Pensiunan 
Pensiunan 
Mahasiswa 
Petani 
Petani 
PNS 
Polisi 
Mahasiswa 
Pedagang 
Pedagang 
Pedagang 
Buruh 
Buruh 
Buruh 
Ibu RT 
Pedagang 
Pedagang 
Buruh 
Buruh 
Buruh 
Ibu RT 
Buruh 
Buruh 
Buruh 
Ibu RT 
Ibu RT 
Ibu RT 
PNS 

Sekaran 
Sekaran 
Sekaran 
Sekaran 
Sekaran 
Sekaran 
Sekaran 
Sekaran 
Sekaran 
Sekaran 
Banaran 
Banaran 
Banaran 
Banaran 
Banaran 
Presen 
Presen 
Presen 
Presen 
Presen 
Presen 
Presen 
Bangkong 
Bangkong 
Bangkong 
Bangkong 
Bangkong 
Bangkong 
Bantardowo 
Bantardowo 
Bantardowo 
Bantardowo 
Bantardowo 
Bantardowo 
Bantardowo 
 

Golkar 
PKB 
PKB 
PKB 
Golkar 
Golkar 
PPP 
Golkar 
Golkar 
PK 
PKB 
PKB 
Golkar 
- 
PAN 
PAN 
PKB 
PDIP 
- 
PKB 
PPP 
PAN 
PDIP 
PDIP 
PPP 
PDIP 
PAN 
- 
PDIP 
PKB 
PDIP 
Golkar 
PDIP 
PKB 
PDIP 
 

Golkar 
PPP 
PPP 
PPP 
Golkar 
Golkar 
PPP 
Golkar 
Golkar 
PKS 
PPP 
PPP 
Demokrat 
- 
PKS 
PPP 
PPP 
PPP 
Demokrat 
PPP 
PKB 
PPP 
PDIP 
PDIP 
PPP 
Demokrat 
PPP 
PDIP 
PDIP 
PPP 
PKB 
Demokrat 
Demokrat 
PDIP 
PDIP 
 

(Sumber: Hasil Penelitian, Maret 2005) 
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Daftar Nama Informan 

No Nama Umur Pendidikan Jabatan 

1 

2 

3 

4 

5 

Ganevo Sodri.A 

Kusmiyati 

Sukisno 

Isman 

Ngationo 

41 tahun 

45 tahun 

45 tahun 

46 tahun 

43  tahun 

S1 

SMA 

SI 

S1 

SMP 

Kepala Kelurahan Sekaran 

Sekretaris Kelurahan Sekaran 

Kasi Pembangunan 

Guru 

Staf Kecamatan Banyumanik 

(Sumber: Hasil Penelitian, Maret 2005) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 4 



 79

 

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perubahan Pilihan Politik 

Massa Pemilih (voters) di Kelurahan Sekaran 

 

No Faktor-faktor yang mempengaruhi 

perubahan pilihan politik massa pemilih 

Jumlah Prosentase Pengaruh 

Pilihan 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Kekecewaan terhadap partai lama 

Kelas sosial dan kelompok sosial 

Kepemimpinan dan ketokohan 

Identifikasi partai 

Isu dan kebijakan politik 

Komunikasi dan persuasi dalam 

kampanye 

3 

6 

6 

5 

5 

7 

9,37% 

18,75% 

18,75% 

15,63% 

21,87% 

15,63% 

Bergeser 

Tetap 

Bergeser 

Tetap 

Bergeser 

Bergeser 

 Jumlah 32 100 %  

(Sumber: Hasil Penelitian, Maret 2005) 
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Daftar Jumlah Pemilih Tiap TPS pada Pemilu Legislatif 2004 
 

Jumlah Pemilih No No.TPS Alamat ( RT/ RW) 
L P 

Jumlah 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 

Sekaran RT 01/01 
Sekaran RT 01/01 
Sekaran RT 02/01 
Sekaran RT 03/01 
Sekaran RT 04/01 
Sekaran RT 04/01 
Sekaran RT 01/02 
Sekaran RT 01/02 
Sekaran RT 02/02 
Sekaran RT 02/02 
Sekaran RT 02/02 
Sekaran RT 03/02 
Sekaran RT01/03 
Sekaran RT 01/03 
Sekaran RT 03/03 
Sekaran RT 01/02 
Sekaran RT 01/03 
Sekaran RT 01/03 
Sekaran RT 01/02 
Sekaran RT 02/03 
Sekaran RT 05/01 
Banaran RT 01/04 
Banaran RT 02/04 
Banaran RT 05/04 
Banaran RT 03/04 
Banaran RT 04/04 
Banaran RT 04/04 
Banaran RT 01/05 
Banaran RT 02/05 
Banaran RT 03/05 
Banaran RT 05/05 
Banaran RT 04/05 
Banaran RT 02/05 
Banaran RT 04/04 
Presen RT 01/06 
Presen RT 02/06 
Bangkong RT 01/07 
Bantardowo RT 02/07 

20 
25 
64 
59 
96 
72 
35 
45 
32 
34 
19 
20 
14 
11 
66 
12 
13 
32 
23 
40 
43 
82 
90 
45 
56 
20 
54 
64 
72 
114 
94 
72 
17 
29 
76 
82 
54 
56 

59 
48 
84 
71 
33 
41 
50 
26 
42 
41 
57 
33 
48 
59 
75 
50 
60 
38 
40 
45 
27 
66 
98 
58 
61 
72 
61 
69 
66 
112 
89 
84 
77 
32 
73 
89 
70 
73 

79 
73 
148 
130 
129 
113 
85 
71 
74 
75 
76 
53 
62 
70 
141 
72 
74 
70 
63 
95 
70 
148 
188 
103 
117 
82 
115 
133 
138 
226 
183 
156 
94 
61 
149 
171 
124 
129 

  Jumlah 1852 2277 4192 
(Sumber : Dokumentasi Kelurahan Sekaran 2004) 
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Lampiran 7 

Instrumen Penelitian 

 

PEDOMAN DOKUMENTASI 
1. Identitas Informan 

Nama  : 
Jenis Kelamin : 
Umur  : 
Status  : 
Pendidikan : 
Pekerjaan : 
Alamat  : 

Pedoman dokumentasi di Kantor Kelurahan Sekaran 
1. Gambaran Umum Wilayah Kelurahan Sekaran 

a. Letak geografis 
b. Jumlah penduduk 
c. Mata pencaharian penduduk 
d. Tingkat pendidikan penduduk 
e. Kompossi penduduk di lihat dari umur 
f. Komposisi penduduk di lihat dari jenis kelamin 
g. Peta wilayah Kelurahan Sekaran 

2. Gambaran Umum Pemilu 5 April 2004 di Kelurahan Sekaran 
a. Jumlah pemilih yang terdaftar 
b. Jumlah Pemilih yamg menggunakan hak pilihnya 
c. Struktur Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Sekaran 
d. Jumlah TPS di Kelurahan Sekaran 
e. Daftar perolehan suara syah pada tiap-tiap TPS 
f. Rekapitulasi hasil penghitungan suara untuk setiap Parpol peserta Pemilu 
g. Peta politik Kelurahan Sekaran berdasarkan hasil Pemilu 2004. 

3. Hasil Pemilu 1999 di Kelurahan Sekaran 
a. Perolehan suara syah pada tiap-tiap TPS 
b. Rekapitulasi hasil penghitungan suara untuk setiap Parpol peserta Pemilu 
c. Peta politik Kelurahan Sekaran berdasarkan hasil Pemilu 1999. 
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PEDOMAN WAWANCARA 

1. Identitas Responden 

Nama  : 

Jenis Kelamin : 

Umur  : 

Status  : 

Pendidikan : 

Pekerjaan  : 

Alamat  : 

Pedoman wawancara dengan warga masyarakat Kelurahan Sekaran (Responden) 

1. Apakah Saudara ikut memilih pada Pemilu tahun 1999 dan Pemilu tahun 

2004? 

2. Apakah partai politik yang Saudara pilih pada Pemilu 1999 berbeda dengan 

partai politik yang Saudara pilih pada Pemilu 2004 ? 

3. Mengapa Saudara memilih partai pilitik yang berbeda ? 

4. Partai apakah yang Saudara pilih pada Pemilu 1999 dan pada Pemilu legislatif 

2004 ? 

5. Atas dasar apakah Saudara menentukan pilihan ketika mengikuti Pemilu ? 

6. Apakah partai politik yang Saudara pilih pada Pemilu 1999 telah 

mengecewakan Saudara ? 

7. Jika ya, apa yang membuat Saudara kecewa ? 

8. Apakah partai politik yang Saudara pilih pada Pemilu 2004 menjanjikan 

sesuatu ?  

9. Jika ya, apa yang telah dijanjikan sehingga Saudara mendukung partai politik 

tersebut ? 

10. Apakah  Saudara mengikuti kegiatan kampanye menjelang Pemilu ?   

Mengapa ? 

11. Apakah program partai politik yang ditawarkan ketika kampanye turut 

mempengaruhi pilihan pilitik Saudara ? 

12. Apakah dalam menentukan pilihan politik Saudara memperhatikan isu dan 

kebijakan politik yang berkembang di masyarakat ? 
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13. Apakah ketika menjelang Pemilu Saudara memperhatikan berita-berita seputar 

Pemilu di media massa (TV, Radio, Surat Kabar, Selebaran atau lainnya) ? 

14. Apakah dalam menentukan pilihan politik Saudara mendapat himbauan dari 

pihak lain (keluarga, teman, kyai/ ulama, pimpinan dikantor, atau tokoh 

masyarakat yang lain) ? 

15. Apakah Saudara mempertimbangkan asas partai politik ketika menentukan 

pilihan politik ? 

16. Apakah Saudara dalam menentukan pilihan politik dikarenakan sosok/ figur 

pemimpin dari partai politik yang bersangkutan ? 

17. Apakah ketika menentukan pilihan politik, Saudara dipengaruhi oleh praktek 

money politic (politik uang) ? 

18. Jika ya, dalam bentuk apa praktek politik uang tersebut (membagikan uang, 

sembako, kaos/ atribut partai politik atau yang lainnya) ? 
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