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ABSTRAK

ORIENTASI POLITIK PEREMPUAN DALAM PEMILIHAN KEPALA
DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2017

(Studi pada Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat)

Oleh

RIKA MUHDAYANI PUTRI

Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Lampung Barat telah dilaksanakan pada
tanggal 15 Februari 2017 yang dimenangkan oleh pasangan Parosil Mabsus dan
Mad Hasnurin. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Orientasi Politik
Perempuan dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Lampung Barat tahun
2017 di Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat dari aspek orientasi
kognitif, orientasi afektif, orientasi evaluatif dan faktor yang mempengaruhi
orientasi politik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian  kualitatif, dengan
mengambil informan yaitu perempuan di Kecamatan Batu Brak Kabupaten
Lampung Barat.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa berdasarkan aspek Kognitif maka
perempuan di Kecamatan Batu Brak mengetahui Calon Kepala Daerah Kabupaten
Lampung Barat tahun 2017, aspek Afektif menunjukan bahwa perempuan senang
dengan kampanye terbuka yang dilakukan calon dapat memberikan dampak
positif kepada masyarakat dan calon kepala daerah, aspek Evaluatif menunjukan
bahwa perempuan setuju dengan pilihan politik ayah atau suami karena dalam
adat istiadat lampung laki-laki adalah pemimpin keluarga. Masyarakat di
Kecamatan Batu Brak dilihat dari orientasi kognitif, orientasi afektif, dan orientasi
evaluatif didominasi dengan Budaya Politik Subyektif hal ini dikarenakan
masyarakat sudah banyak mengetahui dan sudah banyak ingin tahu tentang
pilkada, namun belum memiliki kemampuan untuk mengevaluasi dan mengkritisi
serta berpartisipasi secara mendalam terkait Pilkada Kabupaten Lampung Barat
tahun 2017. Hal ini disebabkan masyarakat di Kecamatan Batu Brak masih sangat
memiliki adat istiadat yang kuat sehingga kehidupan politik pun tidak lepas dari
pengaruh kekuatan adat.

Kata Kunci: Orientasi Politik Perempuan, Pemilihan Kepala Daerah



ABSTRACT

THE ORIENTATION OF WOMEN POLITICS IN REGIONAL HEAD
ELECTIONS IN WEST LAMPUNG REGENCY 2017

( Study on Batu Brak Sub-district West Lampung Regency)

By

RIKA MUHDAYANI PUTRI

The Regional Head Election in West Lampung regency held on February 15th

2017 was won by the team Parosil Mabsus and Mad Hasnurin. This research was
aimed to find out The Orientation of Women Politics in Regional Head Elections
in West Lampung Regency 2017 identified by the aspects of cognitive orientation,
affective orientation, evaluative orientation, and factors that influenced political
orientation. This research used qualitative method, which the informants
themselves were the women of Batu Brak sub-district West Lampung regency.

The results indicated that according to the cognitive aspect most of women knew
the candidates of regional head in West Lampung regency 2017, in the affective
aspect most of the women statements were pleased by the open campaign, held by
the candidates, could give positive effects to the people and the candidates of the
regional head. In the evaluative aspect most of the women statements agreed with
their father or husband political choice, due to the Lampung Culture, the man is
the leader of the family. The people in Batu Brak sub-district observed by
cognitive orientation, affective orientation, evaluative orientation were dominated
by the Subjective Political Culture, this was because the people there might
already know and were already curious about regional head elections, but they
hadn’t have abilities to evaluate and criticize and also participate further in the
regional head elections in West Lampung regency 2017. This was because the
people in Batu Brak sub-district still held on to the strong culture that their politic
life could not be separated from the culture influences.

Keywords : Women's Political Orientation, Regional Head Election
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan politik yang merupakan bagian dari keseharian dalam interaksi

antar warga negara dengan pemerintah, dan institusi-institusi di luar

pemerintah (non-formal), telah menghasilkan dan membentuk variasi

pendapat, pandangan dan pengetahuan tentang praktik-praktik perilaku

politik dalam semua sistem politik. seringkali kita melihat dan mengukur

pengetahuan-pengetahuan seseorang, perasaan dan sikap warga negara

terhadap negaranya, pemerintahnya, pemimpin politiknya yang akan

membentuk orientasi politik seseorang.

Pilkada langsung merupakan salah satu langkah maju dalam mewujudkan

demokrasi di level lokal. Demokrasi di tingkat nasional akan tumbuh

berkembang dengan baik apabila pada tingkat lokal nilai-nilai demokrasi

berakar dengan baik terlebih dahulu. Demokrasi di tingkat nasional akan

bergerak kearah yang lebih baik apabila instrumen, tatanan, dan konfigurasi

kearifan serta kesantunan politik lokal lebih dulu terbentuk, karena

bangkitnya demokrasi politik di indonesia diawali dengan pilkada langsung.

Pemilihan Kepala Daerah merupakan sarana penerapan prinsip-prinsip dasar

nilai-nilai demokrasi. Mewujudkan nilai-nilai demokrasi tersebut hal yang
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sangat diperlukan adanya partisipasi politik masyarakat. Indonesia dibawah

rezim orde Baru mengalami demokrasi semu pada tatanan politiknya.

Masyarakat indonesia memiliki paham bahwa sistem politik indonesia

adalah demokrasi, akan tetapi paham tersebut jauh apa yang dirasakan oleh

masyarakat. Perbedaan pendapat sangat mengganggu statbilitas politik

sering dijadikan alasan untuk melakukan tindakan represif terhadap

masyarakat.

Sarana partisipasi politik masyarakat yang berdasarkan prisnsip kedaulatan

yang mewadahi dan mewakili partisipasi politik tersebut yaitu dengan

adanya pilkada secara langsung. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)

langsung telah diamanatkan sejak Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan kerangka otonomi daerah.

Undang-Undang yang merupakan wujud penyempurnaan dari Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tersebut juga telah menandakan demokrasi

pasca reformasi otoritarianisme orde baru.

Melalui Undang-Undang di atas selanjutnya menjadi dasar pelaksanaan

pemilihan Kepala Daerah pertama di tahun 2005 yang juga mulai diwarnai

dengan keberadaan bendera partai politik yang berbeda-beda. Sejak tahun

2015, Indonesia telah melaksanakan praktik Pemilihan Kepala Daerah

serentak untuk pertama kalinya. hal ini dijelaskan di dalam Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
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Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan

Walikota.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan pemungutan suara

pemilihan kepala daerah serentak gelombang kedua tahun 2017, yaitu 15

Februari 2017. Pemilihan telah digelar di 7 provinsi, 18 kota, dan 90

kabupaten atau khusus bagi daerah yang akhir masa jabatan kepala dan

wakil kepala daerahnya berakhir antara Juli 2016 dan Desember 2017

(sumber: http://print.kompas.com/ diakses pada 2 September 2016 pukul

08.56).

Telah dilaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di Provinsi

Lampung tahun 2017 yaitu di Kabupaten Tulang Bawang Barat yang masa

jabatan Bupati dan Wakil Bupati berakhir pada 23 November 2016,

Pringsewu (5 November 2016), Kabupaten Lampung Barat (11 Desember

2017), Kabupaten Tulang bawang (17 Desember 2017), dan Kabupaten

Mesuji (13 April 2017) (sumber: http://harianlampung.com diakses pada

tanggal 2 September 2016 pukul 09.08).

Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Lampung Barat telah dilaksanakan

pada tanggal 15 Februari 2017 di ikuti oleh dua pasang calon kepala daerah

yaitu:
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Tabel 1. Nama Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung
Barat tahun 2017

No Nama Calon Basis Dukungan

1 Parosil Mabsus - Mad Hasnurin PDIP, PAN, Golkar.

2 Edy Irawan - Ulul Azmi S NasDem, PKS, PPP, Gerindra,
PKB, Demokrat.

(Sumber: KPUD Lampung Barat 2017)

Berdasarkan tabel 1 di atas, menginformasikan bahwa pemilihan kepala

daerah di Kabupaten Lampung Barat terdapat dua (2) pasangan calon. Calon

nomor urut 1  adalah pasangan Parosil Mabsus - Mad Hasnurin dan nomor

urut 2 adalah Edy Irawan - Ulul Azmi S. Parosil Mabsus merupakan adik

kandung dari Bupati Lampung Barat Mukhlis Basri sedangkan Edi Irawan

merupakan Direktur Universitas Saburai dan anak serorang tokoh NU

Lampung Arief Makhya.

Kecamatan Batu Brak merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten

Lampung Barat yang masih menjunjung tinggi adat istiadat. di Kecamatan

Batu Brak terdapat empat Faksi yang menopang kehidupan adat di

kabupaten Lampung Barat yaitu Faksi Buay Pernong, Faksi Buay Bejalan di

Way, Faksi Buay Nyerupa, Faksi Buay Belunguh. Kehidupan adat di

kecamatan Batu Brak masih sangat kuat sehingga kehidupan politik pun

tidak lepas dari pengaruh kekuatan adat. hal ini berpengaruh terhadap

partisipasi politik perempuan dalam menentukan hak pilih.
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Mengingat bahwa setiap keputusan dalam keluarga diambil oleh ayah atau

suami yang mempunyai kekuasaan dalam keluarga maka perempuan harus

mengikuti keputusan yang akan diambil. Hal ini berlaku untuk keputusan

politik yang akan diambil dalam menentukan pilihan pada pemilihan kepala

daerah. Adat istiadat mempunyai kekuatan yang sangat besar dalam

menentukan pilihan di Kecamatan Batu Brak, bukan hanya dalam keluarga

tetapi dalam segala aspek kehidupan.

Partisipasi perempuan dalam politik  bisa dilakukan dalam pilkada yaitu

sebagai pemilih. Perempuan dalam suatu masyarakat akan berinteraksi dan

berada dalam konteks lingkungan yang mencakup orientasi-orientasinya.

Orientasi didasarkan pada keinginan dan tujuan-tujuan inilah yang

kemudian membentuk pilihan-pilihan politik. Perempuan sebagai pemilih

menjadi faktor penunjang terpilihnya calon bupati, karena perempuan

memiliki andil besar dalam keluarga untuk menentukan pilihan politik,

dalam menentukan pilihan nya perempuan memerlukan orientasi politik.

Orientasi politik merupakan perilaku individu, sedangkan perilaku berupa

kegiatan. Hal ini perlu ditegaskan karena sikap dan orientasi individu tidak

selalu termanifestasikan dalam perilakunya. Orientasi politik masih dalam

tataran pemikiran individu yang bersifat abstrak, namun setelah itu akan

terbentuk sebuah partisipasi politik dan individu akan berperilaku politik

yaitu dalam hal memilih pada Pemilu yang juga disebut sebagai partisipasi

politik. Orientasi politik ini juga merupakan keputusan yang menyangkut

dan mempengaruhi perilaku politik seseorang yang akan berdampak kepada
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pilihan pemilih perempuan dalam memilih. tentu saja pada dasarnya pilihan

itu dipengaruhi oleh orientasinya termasuk kaum perempuan.

Orientasi seseorang bisa saja berubah sesuai dengan pengetahuan yang

didapatnya dan nilai-nilai yang dimilikinya. Nilai-nilai itulah yang akan

mempengaruhi, dan kadang-kadang dapat “membentuk”, keseluruhan

“sikap” masyarakat terhadap suatu orientasi, itulah yang muncul atau

terpolakan keatas permukaan sebagai orientasi politik masyarakat. Nilai-

nilai itu dipengaruhi oleh faktor eksternal maupun internal. Faktor eksteral

yaitu faktor yang berasal dari luar individu, yang dapat berupa informasi,

pengetahuan, lingkungan, teman sepermainan, dan sebagainya. Sedangkan

faktor internal, yaitu faktor yang berasal dari dalam diri individu, berupa

pendidikan, keluarga dan sebagainya.

Orientasi individu terhadap obyek politik dapat dipandang dari tiga hal yaitu

orientasi kognitif berupa pengetahuan dan keyakinan, orientasi afektif yang

merupakan perasaan terkait dan keterlibatan atau sejenisnya, dan orientasi

evaluatif mengenai penilaian dan opini tentang obyek politik. Oleh karena

itu seorang individu mungkin memiliki tingkat akurasi tinggi terhadap cara

kerja sistem politik, siapa pemimpinnya dan masalah-masalah dari

kebijakannya. Inilah yang disebut dimensi kognitif. Namun ia mungkin

memiliki perasaan alienasi atau penolakan terhadap sistem. Mungkin

keluarga atau sahabatnya sudah punya sikap seperti itu. Mungkin ia tak

merespon tuntutan terhadapnya oleh sistem, Itulah yang disebut dimensi

afektif. Akhirnya seseorang mungkin memiliki penilaian moral terhadap
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sistem. Dimensi-dimensi ini saling berkaitan dan mungkin memiliki

kombinasi dalam berbagai cara.

Orientasi politik pada perempuan dibedakan menjadi dua aspek yaitu

orientasi politik perempuan dalam arti sempit dan dalam arti luas. Dalam

arti luas merupakan keikut sertaan dalam politik praktis dan aktif dalam

segala kegiatannya, sedangkan dalam arti luas merupakan keikut sertaan

secara aktif dalam kegiatan yang mempunyai dampak kepada masyarakat

luas, mempunyai kemampuan, kesempatan dan kekuasaan, dalam

pengambilan keputusan yang mendasar pada sesuatu yang menyangkut

kehidupan orang banyak.

Pendidikan politik perempuan pada kecamatan Batu Brak Desa Kembahang

dimana perempuan-perempuan masih sangat tertinggal jauh tentang

pengetahuan mengenai kehidupan politik dibandingkan pengetahuan laki-

laki. Sebagaimana hasil wawancara dengan Siti Haurel di Kecamatan Batu

Brak mengatakan bahwa:

“Perempuan di Kecamatan Batu Brak sangat jarang yang memiliki
pendidikan tinggi, kebanyakan perempuan setelah mereka lulus
SMA memilih untuk menikah, mungkin hanya 1 dari 10 perempuan
yang melanjutkan pendidikan keluar kota. dari hal pendidikan saja
ibu ibu di Kecamatan Batu Brak sangat kurang apalagi ditanyakan
tentang pengetahuan mengenai politik. Menurut kami para ibu-ibu
untuk terjun kedunia politik itu kurang tepat karena hanya
membuang waktu kami saja, lebih baik kami pergi kesawah atau ke
kebon karena dari situlah kami dapat bertahan hidup. Untuk saya
sendiri mengenai tentang pilkada 15 februari 2017 besok sudah
mengetahui, tentu saya akan menggunakan hak pilih saya dalam
pilkada mendatang, tetapi cukup banyak perempuan disini yang
masih bingung akan menggunakan hak suaranya atau tidak mereka
menganggap saya ikut menyumbangkan atau tidak
menyumbangkan hak suara tidak menjadi masalah, hal ini bisa



8

disebabkan karena kurangya pengetahuan tentang politik tersebut.
(Hasil wawancara dengan Siti Haurel, pada 27 Januari 2017)

Berdasarkan penjelasan tersebut, penulis menginformasikan bahwa

kebanyakan perempuan di Kecamatan Batu Brak lebih memlih terjun

menjadi seorang petani dan bisnis. Kehidupan perempuan sehari-hari dari

pagi sampai sore pergi kekebun atau kesawah, mereka lebih memilih terjun

kedunia bisnis dibandingkan dunia politik itu sendiri. Mereka beranggapan

dari situlah mereka bisa hidup karena menjadi petani adalah mata

pencaharian. Untuk terjun kedunia politik hanya bisa membuang waktu saja,

bagi perempuan yang cocok untuk terjun kedalam dunia politik tersebut

adalah laki-laki karena di Indonesia itu sendiri sangat jarang perempuan

berdiri dalam dunia politik.

Sosialisasi tentang dunia politik seperti pilkada sangat kurang, di

Kecamatan Batu Brak juga tidak memiliki lembaga politik khusus hal ini

membuat pemahaman tentang pengetahuan politik tersebut menjadi kurang.

Pengetahuan mereka tentang dunia politik hanya pada saat pilkada saja dan

itupun hanya sebatas cover pilkada.

Pemilih perempuan yang tidak punya kesadaran bahwa memilih dapat

menentukan masa depan mereka selama lima tahun kedepan, dan pemilih

yang tidak mengetahui mengapa dan untuk apa pemilihan tersebut diadakan

serta bagaimana mereka selayaknya berpartisipasi menggunakan atau hak

untuk memilih calon bupati dan wakil bupati akan sangat mudah untuk
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dimobilisasi. Terkadang juga perempuan di Kecamatan Batu Brak enggan

memilih karena kurangnya pengetahuan tentang politik tersebut.

Penulis melihat bagaimana orientasi politik perempuan di Kecamatan Batu

Brak dan faktor yang mempengaruhi orientasi politik perempuan serta

bagaimana orientasi kognitif , orientasi afektif, dan orientasi evaluatif

sehingga dapat terlihat budaya politik yang berlaku di Kecamatan Batu

Brak. Ada beberapa penelitian terdahulu yang memiliki relevansi

permasalahan dengan penelitian ini serta sebagai referensi bagi penulis,

antara lain sebagai berikut:

Tabel 2. Penelitian Terdahulu

No Nama
Peneliti/Tahun

Judul Hasil Penelitian

1 Winda Meilan –
2011

Orientasi Politik
Pemilih Perempuan
pada Pemilihan
Umum Legislatif
2009 di Kelurahan
Parupuk Tabung
Kecamatan Koto
Tengah, Kota
Padang.

Kelurahan Parupuk
Tabung Kecamatan
KotoTengah memiliki
mayoritas perempuan di
dapil II (Koto Tengah
dan Nanggolo),
khususnya di daerah
Parupuk Tabung namun
caleg perempuan hanya
terpilih hanya satu orang
saja.

2 Elviana Fahilatu
Nisa – 2012

Partisipasi Politik
Perempuan dalam
Pemilu di Kabupaten
Sragen

Persoalan mendasara
yang dialami oleh kaum
perempuan di Indonesia
adalah kuatnya ketidak
adilan gender dalam
struktur serta budaya
masyarakat Indonesia.
Hal ini ditunjukan
dengan masih sedikit
perempuan yang
memiliki jabatan politik
dan mampu berperan
aktif dalam kehidupan
politik.
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3 Ciee Verawati R -
2011

Perilaku Pemilih
Perempuan pada
Pemilu Legislatif
Tahun 2009 di
Kabupaten Kolaka
Utara

Pada pemilihan legislatif
di Kolaka Utara tahun
2009, pemilih
perempuan memiliki
konteks yang berbeda-
beda. Tiap perempuan
memiliki lingkungan
sosial dan proses
sosialisasi yang berbeda-
beda pula. Dalam
sosialisasi lingkungan
sosial perempuan, terjadi
penyerapan nilai-nilai
dan informasi yanng
diterima.

4 Bambang Wahyudi
- 2007

Partisipasi Politik
Elit Politik
Perempuan Kota
Semarang dalam
Pemilu tahun 2004

Partisipasi politik elit
perempuan ditunjukan
dalam bentuk
memberikan suara dalam
pemilu, mengikuti
kampanye aktif. Elit
politik perempuan dalam
peranannya sebagai
pengamat, partisipan
ataupun aktivis.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis menganggap penting

untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang orientasi politik perempuan

dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas rumusan

masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Orientasi Politik

Perempuan Dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Lampung

Barat Tahun 2017 ?
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C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan penelitian ini adalah untuk

mengetahui Orientasi Politik Perempuan Dalam Pemilihan Kepala

Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017.

D. Kegunaan Penelitian

a. Secara Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya

cakrawala pengetahuan dan wawasan dalam kajian ilmu

pemerintahan pada khususnya dan khazanah ilmu-ilmu sosial politik

pada umumnya.

b. Secara Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai

referensi dan bahan rujukan bagi pihak-pihak yang akan melakukan

penelitian dengan kajian mengenai orientasi politik masyarakat

khususnya Perempuan dalam kaitannya dengan Pemilihan Kepala

Daerah pada masa-masa mendatang.
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II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Orientasi Politik

1. Pengertian Orientasi Politik

Orientasi politik atau cara pandang berhubungan erat dengan nilai-

nilai yang dimiliki oleh masyarakat, orientasi politik suatu masyarakat

dapat muncul dari dalam masyarakat itu sendiri atau dapat muncul

dari luar masyarakat. Orientasi politik merupakan keputusan yang

menyangkut dan mempengaruhi perilaku politik seseorang yang akan

berdampak kepada pilihan pemilih perempuan dalam memilih. tentu

saja pada dasarnya pilihan itu dipengaruhi oleh orientasinya. Dalam

penelitian ini, hal yang masih dalam pemikiran individu perempuan

inilah yang akan dikaji lebih mendalam dalam hal memilih calon-

calon legislatif .

Orientasi politik merupakan perilaku dalam individu, sedangkan

perilaku luarnya berupa kegiatan. Hal ini perlu ditegaskan karena

sikap dan orientasi individu tidak selalu termanifestasikan dalam

perilakunya. Orientasi politik masih dalam tataran pemikiran yang

bersifat abstrak, namun setelah itu akan terbentuk sebuah partisipasi
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politik dan individu akan berperilaku politik yaitu dalam hal memilih

pada pemilu yang juga disebut sebagai partisipasi politik. Orientasi

politik ini juga merupakan keputusan yang menyangkut dan

mempengaruhi perilaku politik seseorang yang akan berdampak

kepada pemilih perempuan dalam memilih (Ramlan Surbakti,

1992:141).

Orientasi seseorang bisa saja berubah sesuai dengan pengetahuan yang

didapatnya dan nilai-nilai yang dimilikinya. Nilai-nilai itu dipengaruhi

oleh faktor eksternal maupun internal. Faktor eksteral yaitu faktor

yang berasal dari luar individu, yang dapat berupa informasi,

pengetahuan, lingkungan, teman sepermainan, dan sebagainya.

Sedangkan faktor internal, yaitu faktor yang berasal dari dalam diri

individu, berupa pendidikan, keluarga dan sebagainya (Sjamsudin,

1993:8).

Orientasi Politik merupakan suatu cara pandang masyarakat baik yang

homogen maupun heterogen dalam struktur masyarakat tersebut, yang

dilatar belakangi oleh nilai-nilai yang ada dalam masyarakat maupun

yang berada diluar masyarakat. Sehingga dapat terbentuk sikap dan

menjadi terpola oleh mereka yang memandang suatu objek politik

(Gueltom dalam Mesdiastutie, 2006:15)

Berdasarkan pernyataan-pernyataan di atas, penulis memaknai bahwa

orientasi politik adalah suatu cara pandang individu atau golongan

masyarakat terhadap fenomena-fenomena politik yang dilatar
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belakangi oleh nilai-nilai yang dimilikinya. Nilai-nilai tersebut

dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal sehingga dapat

membentuk sikap yang terpola dalam memandang suatu objek politik.

2. Tipe-Tipe Orientasi Politik

Definisi tentang tipe-tipe orientasi politik adalah mengikuti rumusan

Parsons dan shills yaitu Orientasi politik mengacu pada aspek-aspek

dan obyek yang dibakukan serta berhubungan antar keduanya dengan

menggunakan tiga komponen orientasi politik, yakni:

a. Orientasi Politik Kognitif

Pengetahuan seseorang atau masyarakat tentang kepercayaan pada

politik, peranan dan segala kewajibannya, serta input dan outputnya

dan juga untuk menilai tingkat pengetahuan seseorang mengenai

jalannya sistem politik, tokoh-tokoh pemerintahan, kebijaksanaan

yang mereka ambil, atau mengenai simbol-simbol yang dimiliki

oleh suatu sistem politik.

b. Orientasi Politik Afektif

Perasaan terhadap sistem politik, peranannya, para aktor dan

penampilannya yang membuat seseorang menerima atau menolak

suatu sistem politik.

c. Orientasi Politik evaluatif

Keputusan dan pendapat tentang obyek-obyek politik yang secara

tipikal melibatkan kombinasi standar nilai dan kriteria dengan

informasi dan perasaan. Orientasi ini ditentukan oleh evaluasi
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moral yang dimiliki seseorang dan juga berkaitan dengan evolusi

normatif, moral politik dan etika politik (Gabriel A.Almond and

Sidney Verba, 1990:16).

Orientasi seseorang dapat dibuka secara sistematis jika memerlihatkan

hal-hal berikut:

a. Pengetahuan apa yang di miliki seseorang tentang negara dan

sistem politiknya dalam pengertian umum, seperti sejarah, ukuran

lokasi, kekuasaan, sifat-sifat “konstitusionalnya” dan lain-lain.

Begaimana perasaan-perasaannya terhadap karakteristik sistemik

ini? Dan bagaimana pula pendapatnya tentang kelebihan atau

kekurangan serta penilaiannya terhadap karakteristik yang sistemik

itu?

b. Bagaimana pemahaman seseorang tentang struktur dan peranan,

kaum elit politik dan pengajuan-pengajuan kebijaksanaan yang

diperkenalkan ke dalam arus pembuatan kebijaksanaan yang

bersifat “upward”?. Bagaimana perasaan dan pendapatnya

terhadap suatu struktur, para pemimpin dan semua prposal

kebijaksanaan itu?

c. Bagaimana pemahaman yang dimiliki tentang arus pengokohan

kebijaksanaan yang “downward”, struktur-struktur, individu-

individu keputusan-keputusan yang dilibatkan dalam seluruh

rangkaian proses ini? Bagaimana perasaan dan pendapatnya

terhadap hal-hal itu?
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d. Bagaimana perasaan pribadinya sebagai anggota sistem politik

tersebut? Bagaimana pemahamannya tentang haknya

kekuasaannya, kewajibannya, dan strateginya untuk dapat

memasuki kelompok orang-orang yang berpengaruh?. Bagaimana

penilaiannya terhadap kemampuannya norma-norma partisipasi

atau penampilan apa yang diketahui dan dipergunakan dalam

membuat penilaian politik, atau dalam menyampaikan

pendapatnya?

(Gabriel A.Almond and Sidney Verba, 1990:19-20).

3. Faktor Orientasi Politik

Pola perilaku seseorang atau sekelompok orang dalam berpolitik

dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti situasi lingkungan atau faktor

internal seperti pendidikan, pengetahuan yang orientasinya berkisar

pada kehidupan politik yang sedang berlaku, bagaimana tujuan-tujuan

yang didambakan oleh sistem politik itu sendiri, serta harapan-harapan

politik apa yang dimilikinya (Mar’at, 1992: 25-26).

Orientasi pemilih merupakan realitas sosial politik yang tidak terlepas

dari faktor internal dan eksternal. Secara internal merupakan tindakan

yang didasarkan atas rasionalitas berdasarkan pengetahuan dan

pengalaman yang dimiliki, sedangkan secara eksternal merupakan

hasil dari sosialisasai nilai-nilai dari lingkungannya (Nur Umi

Pelitawati: 2014: 24).
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Orientasi politik seseorang dalam memilih yaitu :

a. Faktor (internal) struktur kepribadian yang tercermin dalam sikap

individu. Pada faktor ini ada tiga basis fungsional sikap untuk

memahaminya. Basis pertama adalah yang didasarkan pada

kepentingan yaitu penilaian seseorang terhadap suatu obyek

didasarkan pada minat dan kebutuhan seseorang terhadap obyek

tersebut. Basis yang kedua atas dasar penyesuaian diri yaitu

penilaian yang dipengaruhi oleh keinginan untuk menjaga

keharmonisan dengan subyek itu. Basis yang ketiga adalah sikap

didasarkan pada fungsi eksternalisasi diri dan pertahanan

b. Faktor (eksternal) lingkungan sosial politik yang mempengaruhi

dan membentuk kepribadian aktor politik seperti keluarga, agama,

sekolah, dan kelompok pergaulan. Lingkungan sosial politik

langsung ini memberikan bentuk-bentuk sosialisasi dan

internalisasi nilai dan norma masyarakat pada aktor politik serta

memberikan pengalaman-pengalaman hidup (Sastroatmodjo,

1995:14-15).

Berdasarkan teori dan hasil penelitian yang dilakukan sebelumnya

maka dalam menentukan pilihan berpolitik terdapat 2 faktor yang

dapat mempengaruhi orientasi politik seseorang dalam memilih yaitu

faktor internal; pengetahuan, pendidikan, dan agama dan faktor

eksternal; keluarga dan lingkungan masyarakat.
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4. Hubungan antara Orientasi Politik dan Budaya Politik

Orientasi politik adalah bagian dari budaya politik yang berkembang

dimasyarakat. Budaya politik lazimnya sebagai perangkat sikap,

kepercayaan, dan perasaan warga negara terhadap sistem politik dan

simbol-simbol ( Sjamsudin,1993; 91).

Almond dan Verba dalam A. Rahman H. I,  (2012;88) mendefinisikan

budaya politik sebagai:

1. Budaya politik meliputi masalah legitimasi, pengaturan kekuasaan,

proses pembuatan kebijaksanaan pemerintah, kegiatan partao-partai

politik, perilaku aparat negara, serta gejolak masyarakat terhadap

kekuasaan yang memerintah. Kegiatan politik juga memasuki dunia

keagamaan, kegiatan ekonomi dan sosial. Budaya politik lansung

mempengaruhi kehidupan politikdan menentukan keputusan

nasional yang menyangkut pola pengalokasian sumber-sumber

masyarakat.

2. Budaya politik adalah sistem nilai dan keyakinan yang dimiliki

bersama oleh masyarakat, namun setiap unsur masyarakat berbeda

pula budaya politiknya, seperti para masyarakat umum dengan para

elitnya.

3. Budaya politik merupakan pola tingkah laku individu dan

orientasinya terhadap kehidupan politik yang dihayati oleh anggota

suatu sistem politik.

4. Budaya politik merupakan aspek politik dari nilai-nilai yang terdiri

dari sistem, pengetahuan, adat-istiadat, tahayul dan mitos.
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5. Budaya politik dapat kita lihat dari aspek doktrin dan aspek

generiknya. Pertama yaitu menekankan pada isi atau materi, seperti

sosialisme, demokrasi, dan nasionalisme. Kedua yaitu aspek sistem

yang menganalisis bentuk, peranaan, dan ciri-ciri budaya politik,

seperti militan, utopis, terbuka atau tertutup.

6. Hakikat dan sistem budaya politik yang menyangkut masalah nilai-

nilai merupakan prinsip yang dasar melandasi suatu pandangan

hidup yang berhubungan dengan masalah tujuan

7. Bentuk budaya politik yaitu menyangkut sikap dan norma, dimana

sikap terbuka dan tertutup, tingkat militansi seseorang terhadap

orang lain dalam pergaulan masyarakat.

Budaya politik dianggap sama dengan konsep ideologi yang dapat

berarti sikap mental, pandangan hidup, dan struktur pemikiran.

Kebudayaan politik akan sangat terkait dengan struktur politik yang

ada di mana budaya politik tersebut berkembang. Budaya politik

sebagai suatu sikap orientasi yang khas dari warga negara terhadap

sistem politik dan aneka ragam bagiannya, dan sikap terhadap peranan

warga negara yang ada dalam sistem itu. Menurut Almond budaya

politik dibagi menjadi tiga macam, yaitu:

1. Budaya Politik Parokial

Suatu budaya politik yang mempunyai tingkat partisipasi politik

sangat rendah, yang disebab faktor kognitif seperti tingkat

pendidikan yang rendah. Budaya politik parokial menyatakan

ketiadaannya harapan-harapan terhadap perubahan yang
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diperbandingkan dengan sistem politiknya. Tidak dapat dipungkiri

pada masyarakat tradisional di indonesia unsur-unsur budaya

parokial masih ada terutama dalam masyarakat di pedalaman.

Budaya politik parokial biasanya terdapat dalam sistem politik

tradisional dan sederhana, dengan ciri khas spesialisasi masih

sangat kecil, sehingga pelaku-pelaku politik belumlah memiliki

tugas yang khusus.

2. Budaya Politik Subyek

Budaya politik subyek merupakan dimana masyarakat sudah relatif

maju baik sosial maupun ekonominya, tetapi masih relatif pasif.

Budaya politik subyek sering terwujud dalam masyarakat yang

tidak terdapat struktur masukan yang diferensiasi.

3. Budaya Politik Partisipan

Suatu budaya politik yang ditandai dengan kesadaran politik yang

sangat tinggi. Dalam budaya politik partisipan, orientasi politik

secara eksplisit ditunjukan kepada sistem secara keseluruhan,

bahkan terdapat struktur, proses politik dan administratif.

5. Teori Gender

Fakih (2001: 11) mengemukakan bahwa gender merupakan suatu sifat

yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang

dikonstruksikan secara sosial maupun kultural. Perubahan ciri dan

sifat sifat yang terjadi dari waktu ke waktu dan dari tempat ke tempat

lainnya disebut konsep gender.Selanjutnya Santrock (2003: 365)
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mengemukakan bahwa istilah gender dan seks memilikiperbedaan dari

segi dimensi.

Istilah seks (jenis kelamin) mengacu pada dimensi biologis seorang

laki-laki dan perempuan, sedangkan gender mengacu pada dimensi

sosial-budaya seorang laki-laki dan perempuan.Selain itu, istilah

gender merujuk pada karakteristik dan ciri-ciri sosial yang

diasosiasikan pada laki-laki dan perempuan. Karakteristik dan ciri

yang diasosiasikan tidak hanya didasarkan padaperbedaan biologis,

melainkan juga pada interpretasi sosial dan cultural tentang apa

artinya menjadilaki-laki atau perempuan (Rahmawati, 2004: 19).

Gender diartikan sebagai konstruksi sosiokultural yang membedakan

karakteristik maskulin danfeminim. (Abdullah, 2003: 19)

mengemukakan bahwa gender berbeda dari seks dan jeniskelamin

laki-laki dan perempuan yang bersifat biologis. Istilah gender

dikemukakan oleh parailmuwan sosial dengan maksud untuk

menjelaskan perbedaan perempuan dan laki-laki yangmempunyai sifat

bawaan (ciptaan Tuhan) dan bentukan budaya (konstruksi sosial).

Gender adalah perbedaan peran, fungsi, dan tanggungjawab antara

laki-laki dan perempuan yang merupakan hasilkonstruksi sosial dan

dapat berubah sesuai dengan perkembangan jaman.
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a. Gender dalam Kaitannya dengan Sosial Politik

Gender mengandung pengertian hubungan kekuasaan (power

relationship) antara laki-laki dan perempuan. Dalam keluarga

masyarakat dan negara, hubungan kekuasaan antara laki-laki dan

perempuan pada umumnya mengandung asusmsi adanya

kekuasaan yang lebih pada pihak laki-laki. Perempuan bukanlah

kelompok orang yang sejak kelahirannya berhak menuntut klaim

atas kekuasaan. Pandangan demikian bukan hanya dianut dalam

lingkup keluarga, tetapi kemudian diturunkan menjadi dalil yang

diikuti dalam pengaturan kekuasaan dalam masyarakat dan

negara.

Hubungan kekuasaan yang tidak imbang antara laki-laki dan

perempuan, menyebabkan status perempuan dalam keluarga,

masyarakat dan negara menjadi rendah. Status perempuan yang

rendah ini kemudian dipelihara, disosialisasikan melalui

pembagian kerja secara seksual serta akses dan kontrol sumber

daya yang tidak adil.

Menurut White dan Astuti (1980) dalam Darmastuti ( 2004; 12),

hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam konsep gender

yaitu:

1. Berbeda tapi setara

Pemisahan peran perempuan dan laki-laki terjadi di mana

perempuan dominan di sektor domestik, sementara laki-laki
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dominan di sektor publik. Pemisahan ini bersifat

komplementer ( saling melengkapi). Kerja sama yang terjadi

antara pelaksanaan peran disektor publik dan domestik

bukanlah subordinasi, tetappi spesialisasi, apa yang baik bagi

laki-laki akan baik juga bagi perempuan.

2. Berbeda dan tidak setara

Hubungan laki-laki dan perempuan selalu tidak setara.

Terdapat dua variasi dari hubungan ini, yaitu:

a. Subordinasi perempuan yang nyata tapi tersembunyi.

Menurut pandangan ini, aktivis ekonomi perempuan

semata-mata merupakan stategi perempuan untuk

menyesuaikan diri dengan sistim struktural yang

subordinatif yang tidak banyak memberikan pilihan hidup

untuk perempuan. Subordinasi perempuan adalah nyata

tapi disembunyikan melalui kontribusi ekonomi mereka

yang seolah-olah menunjukan bahwa perempuan

mempunyai peran kekuasaan lewat kontribusi ekonomi

tersebut.

b. Kekuasaan perempuan yang nyata tapi tersembunyi.

Pandangan ini menyatakan bahwa dalam masyarakat

agraris, dasar-dasar kehidupan ekonomi yang membawa

implikasi sosial dan politik justru terletak pada struktur

keluarga, bukanlah struktur formal publik. Peran

signifikan dalam kehidupan ekonomi dalam skala rumah
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tangga yang dilakukan oleh perempuan akan mempunyai

implikasi terhadap struktur sosial politik dalam

lingkungan publik.

B. Perempuan

a. Orientasi politik perempuan

Orientasi politik pada perempuan dibedakan menjadi dua aspek, yaitu

dalam arti sempit dan arti luas. Dalam arti sempit berupa keikut

sertaan dalam politik praktis dan aktif dalam segala kegiatannya,

sedangkan dalam arti luas berupa keikut sertaan secara aktif dalam

kegiatan yang mempunyai dampak kepada masyarakat luas,

mempunyai kemampuan, kesempatan dan kekuasaan, dalam

pengambilan keputusan yang mendasar pada sesuatu yang

menyangkut kehidupan orang banyak (Mery G.Tan 1992:1)

Orientasi politik pemilih perempuan adalah suatu produk yang tidak

hadir dengan begitu saja, terdapat faktor-faktor pengetahuan, perasaan

dan penilaian yang mempengaruhi orientasi politik seorang pemilih

perempuan. Berdasarkan tiga tipe orientasi politik yang diteliti

terdapat orientasi afektif yang sangat berpengaruh dalam perilaku

politik pemilih perempuan dalam memilih, dikarenakan banyaknya

pemilih perempuan yang mempunyai dasar pemikiran dihubungkan

dengan perasaannya, seperti: memiliki rasa suka dan tidak suka karena

penampilan caleg tersebut, berfikiran bahwa perempuan tidak pantas
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masuk kedalam dunia politik, serta dalam memilih tidak rasional.

(Winda Meilian: 2009)

Hambatan internal berupa keengganan besar perempuan untuk terlibat

dalam kegiatan politik. Keengganan ini dikarwenakan sosok-kultural

mereka yang belum memungkinkan bisa aktif menyuarakan dan

menyampaikan keinginan serta aspirasinyadi bidang politik.

Hambatan eksternal anntara lain terbentuk dari birokrasi yang

patenalistic baik dari luar maupun dari dalam lingkungan perempuan

itu sendiri (Affan Gafar, 1999).

b. Faktor-Faktor yang mempengaruhi Orientasi Politik Perempuan

Beberapa faktor yang mempengaruhi pilihan politik perempuan antara

lain :

a. Proses sosialisasi

Proses sosialisasi merupakan proses transmisi nilai dalam suatu

masyarakat tertentu dari generasi ke generasi yang berlangsung

sepanjang waktu. Masyarakat memperoleh informasi, ide dan

nilai-nilai yang menjadi pengetahuan dalam masyarakat.

Pengetahuan yang diperoleh menjadi dasar dalam memberikan

penilaian terhadap objek-objek politik. Informasi ini diterima oleh

individu melalui media, keluarga dan lingkungan sosial dan

menjadi dasar pengetahuan yang digunakan bagi masyarakat atau

individu untuk menjatuhkan pilihan-pilihan politiknya.
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Proses transmisi inilah yang diterima perempuan yang berasal

dari keluarga, lingkungan, keluarga dan media massa. Nilai yang

berasal dari keluarga adalah nilai yang paling mempengaruhi

persepsi perempuan terhadap fenomena politik. Suami selalu

mendominasi perempuan untuk memperoleh informasi tentang

partai politik dan caleg caleg yang akan dipilihnya (Saadawi,

2001:34).

b. Kelompok sosial

Secara sosiolgis, masyarakat terbagi dalam kelmpok-kelompok

sosial yang dapat dikategorisasikan. Pengelompokan ini sangat

berpengaruh terhadap pilihan-pilahn politik masyarakat. Proses

sosialisasi yang berlangsung panjang membuat pemilih

perempuan mengidentifikasikan dirinya berdasarkan kelompok

sosialnya. Pilihan politik perempuan cenderung mengikuti orang

terdekatnya, entah itu bapaknya, kakaknya, atau suaminya, atau

kerabat lain yang mungkin memiliki jabatan atau dianggap

sebagai tokoh ditempat tinggalnya. Hal ini karna mungkin lebih

percaya dengan orang terdekatnya.

Sikap dan prilaku sebagai aksi dari pemahaman memiliki latar

belakang dan konteks yang berbeda. Hal ini juga melibatkan

proses-proses dan peristiwa historis yang bertautan dalam nilai-

nilai dalam kelompok sosial tersebut. Pada dasarnya, proses

sosialisasi dalam kelompo-kelompok sosial melibatkan proses
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transmisi nilai-nilai yang terpahami oleh kelompok tersebut

terhadap anggotanya. Jadi pilihan politik perempuan biasanya

akat sangat terpengaruhi dengan proses sosialisasi dan perolehan

pengetahuan dari kelompoknya, dan itu sangat berkaitan dengan

dimensi psikolgis perempuan (Verawati: 2011).

Proses sosialisasi yang panjang, akan membuat seseorang untuk

membentuk ikatan yang kuat dengan kelompok sosial ataupun

organisasi kemasyarakatan. Sehingga hal ini akan menjadi sesuatu

yang sangat berpengaruh terhadap pilihan-pilihan politiknya

kelak. Pemilih perempuan yang berada di dalam suatu kelompok

sosial tertentu akan menerima proses internalisasi berdasarkan

nilai-nilai yang ada dalam kelompok sosial tersebut, perilakunya

secara umum akan berkaitan dengan nilai dan kebiasaan yang

secara psikologis sangat mempengaruhi perempuan. Begitupun

dengan pilihan politiknya yang secara psikologis akan berkaitan

dengan prefensi anggota kelompoknya (Nursal, 2004:60)

c. Budaya Politik Masyarakat

Budaya politik dalam masyarakat merupakan cara pandang

masyarakat dalam menentukan tingkat kesadaran dan partisipasi

masyakarat dalam masalah politik. Budaya politik adalah suatu

susunan yang terdiri dari sikap, kepercayaan, emosi, dan nilai-

nilai masyarakat yang berhubungan dengan sistem politik dari

isu-isu politik. (Bail, 2012; 88)
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Budaya politik merupakan sistem nilai bersama suatu masyarakat

yang mempunyai kesadaran untuk berpartisipasi dalam pengambilan

keputusan kolektif dan penentuan kebijakan publik untuk masyarakat

selururenahnya. budaya politik ini cukup berperngaruh dalam

menentukan orientasi politik, karena ada budaya politik yang

memperioritaskan untuk mengambil keputusan karena memiliki

kesamaan budaya.

Dari teori diatas dapat disimpulkan bahwa orientasi politik adalah

bagian dari budaya politik. Orientasi politik dapat dipengaruhi oleh

beberapa faktor seperti faktor sosialisasi, faktor kelompok sosial, dan

faktor budaya politik masyarakat. Faktor proses sosialisasi adalah

pemilih perempuan mendapatkan informasi melalui media, keluarga

dan lingkungan sosial dalam menentukan pilihannya. Faktor

kelompok sosial dimana pemilih perempuan cendrung mengikuti

orang terdekatnya dalam menentukan pilihannya, proses sosialisasi

yang panjang akan membuat seseorang untuk membentuk ikatan yang

kuat. sedangkan faktor budaya politik masyarakat yaitu dimana

pemilih perempuan menentukan pilihannya melihat dari budaya

seperti suku, agama, adat istiadat dan lain-lain.  dari ketiga faktor

tersebut dapat kita analisa dengan menggunakan tipe-tipe oreintasi

politik yaitu orientasi politik kognitif, orientasi politik afektif,

orientasi politik evaluatif. Setelah menggunakan ketiga orientasi

politik tersebut dapat menghasilkan budaya politik. Apakah budaya
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politik yang berada di kecamatan batu brak tersebut merupakan

budaya politik parokial, budaya politik subyek atau budaya politik

partisipan.

C. Konsepsi Pemilihan Umum

Pemilihan umum adalah mekanisme memilih seorang penguasa,

pejabat atau lainnya dengan jalan menuliskan nama yang dipilih

dalam secarik kertas atau dengan memberikan suaranya dalam

pemilihan (Abu Nashr, 2004:29). Sedangkan, menurut Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilihan Umum adalah sarana

pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung,

umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik

Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia tahun 1945.

Pemilih dalam pemilu disebut juga sebagai konstituen, di mana para

peserta Pemilu menawarkan janji-janji dan program-programnya pada

masa kampanye. Kampanye dilakukan selama di waktu yang telah

ditentukan menjelang hari pemungutan suara. Setelah pemungutan

suara dilakukan, maka proses penghitungan suara dimulai.

Pemenaangan pemilu ditentukan oleh aturan main atau sistem

penentuan pemenang yang sebelumnya telah ditetapkan dan disetujui
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oleh para peserta, dan disosialisasikan ke para pemilih. Proses

pemilihan umum merupakan bagian dari demokrasi.

D. Konsepsi Pemilihan Kepala Daerah

Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

(Pemilukada) merupakan instrumen yang sangat penting dalam

penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan prinsip demokrasi

di daerah, karena di sinilah wujud bahwa rakyat sebagai pemegang

kedaulatan menentukan kebijakan kenegaraan. Mengandung arti

bahwa kekuasaan tertinggi untuk mengatur pemerintahan negara ada

pada rakyat. Melalui pemilukada, rakyat dapat memilih siapa yang

menjadi pemimpin dan wakilnya dalam proses penyaluran aspirasi,

yang selanjutnya menentukan arah masa depan sebuah negara (KPU

Kabupaten Jember, 2015:1).

Pemilihan kepala daerah menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 2015

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan

Walikota yakni:

“Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang
selanjutnya disebut Pemilihan adalah
pelaksanaankedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan
kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan
Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.”
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Jika melihat materi revisi terbatas dari panja komisi II, pilkada

serentak yang diamanatkan pada Undang-Undang tersebut dibagi pada

berapa gelombang, dalam pasal 201 UU No.1 tahun 2015 disebutkan

bahwa:

1. Gelombang pertama pemilihan serentak dilakukan bulan Desember

2015 untuk Gubenur, Bupati dan Walikota yang Akhir Masa

Jabatannya (AMJ) pada tahun 2015 s.d. Juni 2016.

2. Gelombang kedua pemilihan serentak pada bulan Febuari 2017

untuk Gubernur, Bupati dan Walikota yang Akhir Masa Jabatannya

(AMJ) pada bulan Juli s.d. Des 2016 dan 2017.

3. Gelombang ketiga pemiihan serentak bulan Juni 2018, untuk

Gubernur, Bupati dan Walikota yang Akhir Masa Jabatannya 2018

dan 2019.

Selanjutnya pemilihan serentak tahun 2020 adalah untuk hasil

pemilihan 2015, pemilihan serentak tahun 2022 untuk hasil pemilihan

2017, pemilihan serentak tahun 2023 untuk hasil pemilihan 2018.

Baru pada tahun 2027 Pemilihan serentak secara nasional dilakukan

dan tidak ada lagi pilkada yang dilakukan terpisah. Apabila melihat

pembagian gelombang atau periode yang diatur didalam revisi

tersebut maka untuk tahun 2015 ini propinsi lampung akan dilakukan

pilkada serentak 7 atau 8 kabupaten/kota termasuk daerah otonomi

baru (DOB) Kabupaten Pesisir Barat (Triyadi, 2015).
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Oleh sebab itu, dari penjabaran konsepsi di atas dapat disimpulkan,

bahwa pemilihan umum adalah proses pemilihan atau penentuan sikap

yang dilakukan oleh suatu masyarakat untuk memilih penguasa

ataupun pejabat politik untuk memimpin suatu negara yang juga

diselenggarakan oleh negara. Sedangkan pemilihan kepala daerah

memiliki esensi sebagai proses penentuan sikap masyarakat daerah

dalam memilih pemimpin daerah, sebagai  wujud implikasi dari

pelaksanaan azas desentralisasi dalam bentuk otonomi daerah.

E. Kerangka Pikir

Orientasi politik merupakan suatu sikap dan cara pandang seseorang

atau masyarakat terhadap fenomena-fenomena politik. Dari bebagai

aspek itu sendiri akan muncul berbagai faktor yang akan

mempengaruhi orientasi politik perempuan, baik yang berasal dari

dalam atau pun dari luar diri perempuan itu sendiri. Orientasi politik

dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti faktor sosialisasi,

faktor kelompok sosial, dan faktor budaya politik masyarakat.

Perempuan sebagai bagian dari masyarakat yang ikut memilih,

memiliki pola prilaku politik tertentu. Tindakan, sikap, dan juga

prilaku politik seseorang, merupakan bentuk dari bangunan kognitif

dan pemahaman yang terbentuk melalui proses yang panjang.

Komponen orientasi kognitif berasal dari tingkat pengetahuan pemilih

perempuan mengenai tokoh-tokoh, atau aktor-aktor pemerintah,
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simbol-simbol negara, simbol-simbol politik, jalannya pemerintahan

dan kebijakan-kebijakan yang diambil mereka.

Orientasi afektif berbicara tentang perasaan perempuan terhadap

aspek-aspek politik. Sedangkan komponen evaluatif berbicara tentang

penilaian terhadap sistem politik dan bagian-bagiannya. untuk melihat

orientasi politik perempuan di Kecamatan Batu Brak dalam memilih

seorang kepala daerah terdapat beberapa hal yang melatarbelakangi

yaitu perempuan memilih kepala daerah dilihat dari faktor yang

berasal dari dalam (internal) berupa pendidikan dan pengetahuan yang

dimiliki atau kepercayaan yang dianut dan faktor yang berasal dari

luar (eksternal) yang berasal dari keluarga atau lingkungan

masyarakat.

Berbagai faktor ini yang nantinya akan mempengaruhi orientasi

politik perempuan. Orientasi politik ini kemudian akan diukur melalui

tiga variabel orientasi politik menurut Gabriel A. Almond dan Sidney

Verba yaitu:

1. Orientasi kognitif, berkaitan dengan pemahaman dan kesadaran

perempuan terhadap Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten

Lampung Barat tahun 2017

2. Orientasi afektif, berkaitan dengan perasaan dan sikap

perempuan terhadap Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten

Lampung Barat tahun 2017
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3. Orientasi evaluatif, berkaitan dengan penilaian dan tindakan

yang dilakukan perempuan terhadap Pemilihan Kepala Daerah

Kabupaten Lampung Barat tahun 2017

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui mengetahui Orientasi

Politik Perempuan dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten

Lampung Barat 2017 di Kecamatan Batu Brak, sebagaimana dapat

dilihat pada bagan kerangka berfikir berikut :
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Gambar 1. Kerangka Pikir
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III. METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian deskriptif dengan

pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui Orientasi Politik

Perempuan dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Lampung Barat

Tahun 2017 (Studi pada Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung

Barat). Menurut Moleong (2012;5-6), penelitian kualitatif adalah

penelitian yang memanfaatkan wawancara terbuka untuk menelaah dan

memahami sikap, pandangan, perasaan, dan perilaku individu atau

sekelompok orang.

Penelitian kualitatif didasarkan pada upaya membangun pandangan

mereka yang diteliti yang rinci, dibentuk dengan kata-kata, gambaran

holistik dan rumit. Penelitian kualitatif merupakan prosedur analisis yang

tidak menggunakan prosedur analisis statistik atau cara kuantifikasi

(perhitungan) lainnya. alasan penulis menggunakan tipe penelitian

kualitatif adalah pembahasan dan analisis dengan menggunakan tipe

penelitian ini akan bersifat lebih mendalam dan terperinci (lengkap)

dibandingkan dengan tipe penelitian kuantitatif, sebab peneliti dapat

mengumpulkan dan menggali informasi dari para informan dengan

sebanyak-banyaknya melalui wawancara. Sementara itu penelitian
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kuantitatif hanya memperoleh data yang terbatas yang melalui kuisioner

yang diajukan kepada para sumber informasi.

Menurut Moleong (2012;9), alat pengumpul data atau instrumen penelitian

dalam metode kualitatif ialah peneliti itu sendiri, sehingga peneliti harus

terjun sendiri ke lapangan secara aktif. Teknik pengumpulan data yang

sering digunakan yaitu observasi partisipasi, wawancara, dan dokumentasi.

Data yang diperoleh dari penelitian adalah berupa data yang disajikan

dalam bentuk kata verbal, bukan dalam angka. Data muncul dalam kata

yang berbeda dengan maksud yang sama. Data kata verbal yang beragam

perlu diolah agar menjadi ringkas sistematis. Olahan tersebut mulai dari

menuliskan hasil observasi, wawancara, atau merekam, mengedit,

mengklasifikasi, dan mereduksi.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan berdasarkan lokasi yang dipilih sesuai dengan

tujuan penelitian untuk mengetahui Orientasi Politik Perempuan dalam

Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Lampung Barat. Penulis

menetapkan penelitian di kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung

Barat. Penulis memilih Lokasi Penelitian ini karena masyarakat di

kecamatan Batu Brak masih memiliki adat istiadat yang tinggi dan

kebudayaan yang masih sangat kuat dan perempuan-perempuan di

kecamatan Batu Brak sangat mudah dimobilisasi mengenai hak pilih

mereka, masih banyak yang tidak punya kesadaran memilih dan
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memberikan hak suara mereka untuk memilih calon bupati dan wakil

bupati.

C. Fokus Penelitian

Menurut Moleong ( 2012; 98) masalah dalam penelitian kualitatif

bertumpu pada suatu fokus penelitian. Fokus dalam penelitian ini adalah

orientasi politik perempuan pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten

Lampung Barat tahun 2017 (studi kasus Kecamatan Batu Brak Kabupaten

Lampung Barat), yang meliputi:

1. Orientasi kognitif, berkaitan dengan pemahaman dan kesadaran

perempuan terhadap Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Lampung

Barat tahun 2017 (studi kasus Kecamatan Batu Brak Kabupaten

Lampung Barat)

2. Orientasi afektif, berkaitan dengan perasaan dan sikap perempuan

terhadap Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Lampung Barat tahun

2017 (studi kasus Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat)

3. Orientasi evaluatif, berkaitan dengan penilaian dan tindakan yang

dilakukan perempuan terhadap Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten

Lampung Barat tahun 2017 (studi kasus Kecamatan Batu Brak

Kabupaten Lampung Barat)
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D. Informan Penelitian

Penelitian kualitatif pada umumnya mengambil jumlah informan yang

lebih kecil dibandingkan dengan bentuk penelitian lainnya. Unit analisis

dalam penelitian ini adalah individu atau perorangan. Untuk memperoleh

informasi yang diharapkan, peneliti terlebih dahulu menentukan informan

yang akan dimintai informasinya.

Dalam penelitian ini informan peneliti dengan teknik snowball, yaitu

Suatu pendekatan untuk menemukan informan-informan kunci yang

memiliki banyak informasi. Dengan menggunakan pendekatan ini

beberapa responden yang potensial dihubungi  dan ditanya apakah mereka

mengetahui orang lain dengan karakteristik seperti yang dimaksud untuk

keperluan penelitian. Adapun kriterianya yaitu :

1. Informan merupakan subyek yang telah lama dan intensif menyatu

dengan kegiatan atau medan aktivitas yang menjadi sasaran atau

perhatian peneliti dan ini biasanya ditandai dengan kemampuan

memberikan informasi mengenai suatu yang ditanya peneliti

2. Informan merupakan subyek yang masih terikat secara penuh akan

pada lingkungan atau kegiatan yang menjadi sasaran dan perhatian

peneliti

3. Informan merupakan subyek yang dalam memberikan informasi tidak

cendrung diolah atau dikemas terlebih dahulu

Berdasarkan ketentuan tersebut maka peneliti menetapkan beberapa

kelompok informan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:
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a. Tokoh adat perempuan

Penulis memilih Tokoh adat perempuan karena tokoh adat

perempuan mempunyai kekuatan yang cukup besar dalam

menentukan pilihan dan tokoh adat permpuan bisa menentukan hak

pilih perempuan-perempuan yang berada dibawah pimpinan nya.

b. Ibu Rumah Tangga

Penulis memilih Ibu Rumah Tangga karena Ibu Rumah Tangga

merupakan perempuan yang sangat mudah dimobilisasi hak

pilihnya. Ibu Rumah Tangga di Kecamatan Batu Brak sangat

kurang pengetahuannya mengenai politik terkadang juga mereka

lebih memilih untuk tidak berpartisipasi dalam pemilihan kepala

daerah.

c. Guru Wanita

Guru Wanita di Kecamatan Batu Brak merupakan perempuan-

perempuan yang mempunyai pengetahuan yang lebih dibandingkan

ibu rumah tangga. Peneliti memilih Guru Wanita karena Guru

Wanita memiliki pandangan yang berbeda dengan Ibu Rumah

Tangga dalam menentukan hak pilihnya.

d. Ibu Darma Wanita

Penulis mimilih Ibu Darma Wanita karena Ibu Darma Wanita

dalam menentukan hak pilihnya mendapatkan informasi mengenai

Pilkada cukup luas dibandingkan Ibu Rumah Tangga hal ini dapat

menyebabkan hak pilihnya.
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e. Aktivis Perempuan

Aktivis perempuan merupakan perempuan yang memiliki

pengetahuan yang lebih mendalam dibandingkan perempuan-

perempuan lainnya, dalam menentukan hak pilihnya aktivis

perempuan mempunyai pandangan yang berbeda dengan tokoh

adat perempuan.

f. Ibu PKK

Penulis memilih Ibu PKK karena Ibu PKK memiliki sedikit

pengetahuan mengenai pemilihan kepala daerah dibandingkan ibu

rumah tangga. Tentu dalam menentukan pilihannya mereka

memiliki cara pandang yang berbeda.

Tabel 3. Keterangan Pengambilan Data Informan Penelitian

Kelompok  Informan No Nama Umur Pendidikan

Tokoh Adat Wanita 1 Leniyar 50 Tahun S1 Sosiologi
2 Khoirunisa 40 Tahun SMA

Ibu Rumah Tangga 1 Indriani 49 Tahun SMA
2 Erni 38 Tahun SMA

Guru Wanita 1 Oktaria 38 Tahun S1 FKIP
Ibu Darma Wanita 1 Pazdalena 44 Tahun S1 Pendidikan
Aktivis Perempuan 1 Murliana 43 Tahun S2 Fisip

2 Lusi Delvia 30 Tahun S1 Kebidanan
3 Anggi Kurnia P 23 Tahun D3 GIZI

Ibu PKK 1 Mazdalena 39 Tahun SMA
Sumber: Data Hasil Penelitian 2017

E. Jenis Data

Sumber data utama alam penelitian kualitatif adalah kata-kata, tindakan,

dan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.

Sejurus sumber data di atas, oleh Sugiyono (2011:225) dikelompokkan
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menjadi dua, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber

primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada

pengumpul data, dan sumber daya sekunder merupakan sumber data yang

tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat

orang lain atau lewat dokumen. Berdasarkan sumber data di atas, maka

klasifikasi sumber-sumber data tersebut ke dalam jenis-jenis data, yaitu:

1. Data Primer

Penulis menggunakan data primer yang berasal dari hasil wawancara,

baik terstruktur ataupun mendalam (in depth interview), serta

observasi langsung oleh peniliti. Saat menetapkan informan, penulis

menggunakan teknik stratified sampling dengan proses wawancara

snowball. Data-data primer ini merupakan unit analisis utama yang

digunakan dalam kegiatan analisis data. Data primer diperoleh peneliti

sebagai hasil dari proses pengumpulan data dengan menggunakan

teknik wawancara mendalam dan observasi mengenai orientasi politik

perempuan dalam pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Lampung

Barat tahun 2017.

Tabel 4. Keterangan Pengambilan Data Primer Penelitian.

Kelompok
Informan

No Nama Instrumen
Waktu
Pengambilan

Tokoh Adat
Wanita

1 Leniyar Wawancara
28 Maret 2017,
pukul 16.00

2
Khoirunis
a

Wawancara
30 Maret 2017,
pukul 09.30

Ibu Rumah
Tangga

1 Indriani Wawancara
28 Maret 2017,
Pukul 10.00

2 Erni Wawancara
30 Maret 2017,
pukul 13.00
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Guru Wanita 1 Oktaria Wawancara
2 April 2017,
pukul 16.00

Ibu Darma
Wanita

1 Pazdalena Wawancara
1 April 2017,
pukul 09.00

Aktivis
Perempuan

1 Murliana Wawancara
7 April 2017,
pukul 19.00

2
Lusi
Delvia

Wawancara
8 April 2017,
pukul 19.00

3
Anggi
Kurnia

Wawancara
28 Maret 2017,
pukul 19.00

Ibu PKK 2 Mazdalena Wawancara
6 April 2017,
pukul 10.00

Sumber: Data Hasil Penelitian 2017

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang telah dikumpulkan untuk maksud selain

menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Data ini dapat

ditemukan dengan cepat. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber

data sekunder adalah literatur, artikel, jurnal  serta situs di internet

yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan. Selain data primer,

sumber data yang dipakai peneliti adalah sumber data sekunder, data

sekunder didapat melalui berbagai sumber yaitu literatur artikel, serta

situs di internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan.

Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui

dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian yaitu gambaran

umum mengenai pelaksanaan pemilihan kepala daerah Kabupaten

Lampung Barat tahun 2017 dan foto-foto dokumentasi saat pemilihan

berlangsung.
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Tabel 5. Keterangan Pengambilan Data Sekunder Penilitian.

No Keterangan Informasi Data
Sekunder Penelitian

Sumber Data Waktu
Pengambilan

1 Data Pemilih Tetap
Kabupaten Lampung Barat

KPU Lampung
Barat

29 Maret
2017, Pukul
14.00

2 Hasil Perhitungan Suara
Sementara Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Lampung Barat

KPU Lampung
Barat

29 Maret
2017, Pukul
14.00

3 Gambaran Umum
Lampung Barat

BAPPEDA
Kabupaten
Lampung Barat

5 April 2017,
pukul 09.00

4 Jumlah Penduduk
Kecamatan Batu Brak

Kantor Kecamatan
Batu Brak

6 April 2017,
pukul 08.00

5 Monograpi Kecamatan
Batu Brak

Kantor Kecamatan
Batu Brak

6 April 2017,
Pukul 08.00

Sumber: Data Hasil Penelitian 2017

F. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada natural

setting (kondisi alamiah). Sehingga pada penelitian ini, penulis

menggunakan sejumlah teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan yang lansung direncanakan antara

pewawancara dan yang diwawancarai untuk memberikan atau menerima

informasi tertentu. Wawancara adalah kegiatan percakapan dengan

maksud tertentu yang dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu

pewawancara dan yang diwawancarai. Wawancara yaitu pertanyaan yang

dilakukan secara verbal kepada orang-orang yang dianggap dapat

memberikan informasi atau penjelasan hal-hal yang dipandang perlu.

(Moleong 2009; 148)
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2. Dokumentasi

Melalui studi dokumentasi penulis mengumpulkan data melalui dokumen

baik yang bentuk tulisan, laporan, hasil rapat, atau karya lainnya. Menurut

Czarniawska (2004), studi dokumen merupakan pelengkap dari

penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.

Hasil penelitian dari observasi atau wawancara akan lebih dapat dipercaya

jika memiliki dokumentasi seperti tulisan dan gambar.

3. Observasi

Observasi menjadi teknik pengumpulan data yang penulis gunakan, selain

wawancara dan dokumentasi. Menurut Fathoni (2011:104), observasi

adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu

pengamatan, dengan disertai dengan beberapa pencatatan-pencatatan

terhadap perilaku objek sasaran. Observasi adalah cara pengumpulan data

yang menggunakan salah satu panca inderanya yaitu indra pengelihatan.

Instrumen observasi akan lebih efektif jika informasi yang hendak diambil

berupa kondisi atau fakta alami, tingkah laku dan hasil kerja informan

dalam situasi alami. Observasi dalam penelitian ini dilakukan di lokasi

wawancara dari masing-masing informan. Dalam penelitian ini peniliti

mengamati bagaimana orientasi pemilih perempuan dalam pemilihan

kepala daerah Kabupaten Lampung Barat tahun 2017.
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G. Teknik Keabsahan Data

Menurut Sugiyono (2014:267) Validitas merupakan derajat ketepatan

antara data yang terjadi pada obyek penelitian dengan daya yang dapat

dilaporkan oleh peneliti. Dengan demikian data yang valid adalah data

yang tidak berbeda antar data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data

yang sesungguhnya terjadi pada obyek penelitian. Uji keabsahan data

dalam penelitian kualitatif meliputi :

1. Uji Kredibilitas (Credibility)

Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian

kualitatif antara lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan,

peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan

teman sejahwat dan analisis kasus negatif.

Agar hasil data dapat dipercaya, peneliti melakukan triangulasi, yaitu

berusaha untuk meninjau kebenaran data tertentu dan membandingkan

dengan data yang diperoleh dari sumber lain dengan menggunakan

metode yang berlainan dan pada waktu yang berlainan. Untuk

memeriksa keabsahan data, peneliti melakukan peninjauan dalam

berbagai sumber yaitu dengan mewawancarai lebih dari satu informan

yang berasal dari elemen yang berbeda. Selain itu peneliti melakukan

pendalaman dengan teknik pengumpulan data melalui observasi dan

dokumentasi.

2. Uji keteralihan (Transferability)

Dalam membuat laporannya, peneliti memberikan uraian yang rinci,

jelas, dan sisitematis dan dapat dipercaya. Dengan demikian maka
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pembaca menjadi jelas atas hasil penelitian tersebut. Bila pembaca

laporan penelitian memperoleh gambaran yang sedemikian jelasnya,

semacam apa suatu hasil penelitian dapat diberlakukan

(transferability), maka laporan tersebut memenuhi standar

transferabilitas.

3. Uji kebergantungan atau reliabilitas (Dependability)

Dalam penelitian kualitatif, uji depenability dilakukan dengan

melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Jika proses

penelitian tidak dilakukan tetapi datanya ada, maka penelitian tersebut

tidak reliabel atau dependable. Jika peneliti tak mempunyai dan tak

dapat menunjukkan jejak aktivitas lapangannya, maka depenabilitas

penelitiannya patut diragukan.

4. Uji Kepastian (Konfirmability)

Uji konfirmability mirip dengan uji depenability, sehingga

pengujiannya dapat dilakukan secara bersamaan. Menguji

konfirmability berarti menguji hasil penelitian, dikaitkan dengan proses

yang dilakukan. Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi

sumber. Triangulasi sumber adalah teknik menguji data dan informasi

dengan cara mencari data yang sama dengan informan satu dan

lainnya. Data dari informan telah dikompilasikan dengan hasil

dokumentasi yang diperkuat oleh observasi yang memiliki kesamaan

informasi.

Triangulasi sumber merupakan menggali kebenaran informasi tertentu

melalui berbagai metode dan sumber perolehan data. Seperti, selain
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wawancaradan observasi, peneliti dapat menggunakan observasi

terlibat, dokumen tertulis, arsif, dokumen sejarah, catatan resmi,

catatan atau tulisan pribadi dan gambar atau foto. Dari masing-masing

cara ini akan mendapatkan bukti atau data yang berbeda, yang

selanjutnya akan memberikan pandangan yang berbeda pula mengenai

fenomena yang diteliti. Berbagai pandangan itu yang akan melahirkan

keluasan pengetahuan untuk mendapatkan kebenaran handal.

H. Teknik Pengolahan Data

Setelah data yang diperoleh dari lapangan terkumpul, tahap selanjutnya

yang perlu dilakukan adalah mengolah data tersebut. Adapun kegiatan

pengolahan data dalam penelitian ini menurut Singarimbun dan Sofyan

Efendi (2006:278) adalah sebagai berikut:

1. Editing data

Editing data yakni proses di mana penulis melakukan keterbacaan,

konsistensi data yang sudah terkumpul. Proses keterbacaan berkaitan

dengan apakah data yang sudah terkumpul secara logis dapat

digunakan sebagai justifikasi penafsiran terhadap hasil analisis.

Sedangkan konsistensi mencangkup keajegan jenis data berkaitan

dengan skala pengukuran yang akan digunakan, sehingga

kelengkapan yang mengacu pada terkampulnya data secara lengkap

dapat digunakan untuk menjawab masalah yang sudah dirumuskan

dalam penelitian.

2. Interprestasi data
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Interpretasi data yaitu data yang telah dideskripsikan baik melalui

tabel maupun narasi yang diinterprestasikan untuk kemudian

dilakukan penarikan kesimpulan sebagai hasil dari penelitian.

I. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknis

analisis kualitatif. Artinya, data yang diperoleh diolah secara sistematis,

dengan cara mengumpulkan data dan fakta tentang kajian penelitian untuk

kemudian digambarkan dalam bentuk penafsiran pada data yang diperoleh.

dalam penelitian kualitatif yang diberi nama analisis model interaktif

dengan tiga prosedur yaitu:

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada

penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang

muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data atau

proses transformasi ini berlanjut terus setelah penelitian lapangan

sampai laporan akhir secara lengkap dan tersusun.

2. Penyajian

Penyajian data atau display data dimaksudkan sebagaisekumpulan

informasi tersusun yang dapat memberikan kemungkinan adanya

penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian-penyajian

data bisa dipahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus kita

lakukan. Hal ini dilakukan untuk memudahkan peneliti melihat

gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari data
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peneltian, sehingga dari data tersebut dapat kita tarik kesimpulan.

Penyajian data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara

menggunakan tabel, bagan, dan kumpulan kalimat.

3. Verifikasi atau Menarik Kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah suatu kegiatan dari konfigurasi yang utuh

selama penelitian berlangsung. Sedangkan verifikasi adalah kegiatan

pemikiran kembali yang melintas dalam pemikiran penganalisis

selama peneliti mencatat, atau suatu tinjauan ulang pada catatan-

catatan lapangan atau peninjauan kembali serta tukar pikiran di antara

teman untuk mengembangkan kesempatan inter subjektif, dengan kata

lain makna yang muncul dari data harus diuji kebenarannya,

kekokohannya dan kecocokannya. ( Moleong 2009; 15-20)
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IV. GAMBARAN UMUM DAN LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Lampung Barat

a. Sejarah kabupaten lampung barat

Kabupaten Lampung Barat merupakan salah satu kabupaten di

Propinsi Lampung. Kabupaten Lampung Barat dibentuk berdasarkan

Undang-undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan

Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat. Pembentukan

Kabupaten Lampung Barat sudah dimulai sejak tahun 1967, saat

diselenggarakannya Musyawarah Besar (Mubes) Pemuda Pelajar,

mahasiswa dan masyarakat Lampung Barat se-Indonesia. Hasil dari

Mubes inilah terbentuklah Panitia nasional dan Panitia Eksekutif.

Mubes juga menghasilkan Sembilan resolusi. Menanggapi resolusi ini,

DPRD Kabupaten daerah Tingkat II Lampung Utara menyetujui dan

memberikan dukungan moril serta meminta perhatian Pemerintah

Daerah Tingkat I Lampung Terhadap resolusi presidium musyawarah

Nomor: 01/res/1967 yang menuntut ditingkatkannya eks Kewedanaan

Krui menjadi Daerah Tingkat II Lampung Barat. Dukungan DPRD

Kabupaten lampung Utara tersebut tertuang dalam suratnya yang
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ditujukan Kepada Bupati Daerah Tingkat II Lampung Utara tertanggal

20 April 1967 dan ditandatangani oleh Ketua Dewan.

Tanggal 11 Juli 1967 DPRD Kabupaten Lampung Utara

mengeluarkan Keputusan Nomor:30/II/DPRD/67 tentang Peningkatan

Eks Kewedanaan menjadi Tingkat II Lampung Barat. Isi keputusan

tersebut adalah menerima tuntutan masyarakat eks kewedanaan Krui

menjadi tingkat II Lampung Barat. Perjuangan Keluarga Pelajar 45

dan Mahasiswa (KPM) dan masyarakat Lampung Barat tersebut

menjadi dasar pertimbangan Bupati Kepala Daerah Tingkat II

Lampung Utara dalam sumbang sarannya kepada Pemerintah Daerah

Tingkat I Lampung mengenai calon ibukota eks Kewedanan Krui

yang tertuang dalam suratnya Nomor PU.000/1232/Bank.LU/1978

tertanggal 27 September 1978. Sebelum resmi menjadi daerah yang

definitif, Lampung Barat merupakan wilayah pembantu Bupati

Lampung Utara Wilayah Liwa yang beribukota di Liwa.

Berdasarkan Kepmendagri Nomor 114/1978 tentang Pembentukan

Wilayah-wilayah Kerja Pembantu Bupati Lampung Selatan Wilayah

Kota Agung dan Wilayah Pembantu Bupati Lampung Utara Wilayah

Liwa dan Menggala. Tahun 1991 keluarlah Instruksi Menteri dalam

Negeri Nomor 17/1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-undang

No. 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II

Lampung Barat.
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Kabupaten Lampung Barat memiliki visi yaitu: “Lampung Barat

Sejahtera dan Berdaya Saing Berlandaskan Iman dan Taqwa.” Visi

Pembangunan tersebut, dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Sejahtera : Terwujudnya peningkatan kesejahteraan seluruh

rakyat, melalui pembangunan ekonomi yang

berlandaskan pada keunggulan kekayaan

sumber daya alam, sumber daya manusia,

teknologi, dan kebudayaan daerah.

b.Berdaya Saing :Terwujudnya peningkatan kemampuan dan

keunggulan daerah.

c.Iman dan Taqwa :Terwujudnya masyarakat yang memiliki

keshalehan hidup (taat kepada Tuhan dalam

arti mengikuti perintah-Nya dan menjauhi

larangan-Nya) serta meningkatnya kerukunan

hidup antar umat beragama.

Berdasarkan visi di atas, maka misi pembangunan Kabupaten

Lampung Barat dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan,

yaitu:

1. Meningkatkan kualitas kehidupan yang agamis, harmonis,

kesetaraan gender dan mengembangkan kebudayaan daerah.

2. Mengembangkan perekonomian daerah berbasis pertanian,

kepariwisataan, inovasi teknologi, dengan fokus utama

pemberdayaan ekonomi kerakyatan, pengelolaan dan pelestarian
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sumberdaya alam serta energi baru dan terbarukan yang

berwawasan lingkungan

3. Meningkatkan kualitas kesehatan, pendidikan dan iptek,

kepemudaan serta kesejahteraan sosial.

4. Meningkatkan daya dukung infrastruktur, tata ruang dan

penyelenggaraan penanggulangan bencana

5. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, demokratis dan

berkeadilan.

b. Geografis dan Topograpi

Luas wilayah Kabupaten Lampung Barat setelah pemekaran Daerah

Otonom Baru Kabupaten Pesisir Barat pada Tahun 2013 adalah

3.368,14 km², terdiri dari lima belas kecamatan yaitu Kecamatan

Sumber Jaya, Way Tenong, Air Hitam, Kebun Tebu, Gedung Surian,

Pagar Dewa, Sekincau, Belalau, Batu Ketulis, Suoh, Bandar Negeri

Suoh, Batu Brak, Balik Bukit, Sukau, Lumbok Seminung. Kabupaten

Lampung Barat terletak pada koordinat 4°, 47’, 16” – 5°, 56’, 51” LS

dan 103°, 35’, 08” – 104°, 33’, 51” BT.

Wilayah Lampung Barat berbatasan dengan :

1. Sebelah Utara : Kabupaten Kaur (Provinsi Bengkulu)

2. Sebelah Selatan : Samudera Hindia dan Teluk Semangka

3. Sebelah Barat : Kabupaten Pesisir Barat

4. Sebelah Timur :Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Way
Kanan, Kabupaten Tanggamus.
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Secara topografi, Kabupaten Lampung Barat memiliki tiga bentuk

topografi lahan, yaitu :

1. Topografi Dataran Rendah.

Daerah ini mempunyai ketinggian 0 - 600 meter dari permukaan

laut. Sebagian besar wilayah Kecamatan Pesisir Selatan, Pesisir

Tengah, dan Pesisir Utara terletak pada daerah ini.

2. Topografi Perbukitan

Daerah ini mempunyai ketinggian 600 - 1.000 meter dari

permukaan laut. Daerah ini umumnya terdapat di kecamatan Balik

Bukit dan Sumberjaya.

3. Topografi Pegunungan

Daerah ini mempunyai ketinggian 1.000 - 2.000 meter dari

permukaan laut. Sebagian kecamatan Balik Bukit dan Sumberjaya,

serta sebagian besar wilayah kecamatan Belalau terletak pada

topografi daerah pegunungan ini.
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Gambar 2 Peta Kabupaten Lampung Barat

c. Gambaran Umum Kecamatan Batu Brak

1. Deskripsi wilayah kecamatan Batu Brak

Kecamatan Batu Brak merupakan bagian dari salah satu kecamatan

dalam wilayah Kabupaten Lampung Barat. Kecamatan Batu Brak

merupakan kecamatan yang masih sangat kental dengan adat istiadatnya.

Adat istiadat, tradisi dan kebiasaan masyarakat Batu Brak termasuk

Lampung saibatin. Falsafah hidup masyarakat hukum adat Lampung

Saibatin adalah piil pesenggiri dengan elemen budaya juluk adek, nemui

nyimah, nengah nyappur, dan sakai sambayan.
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Secara ringkas unsur-unsur Piil Pesenggiri itu dapat dijelaskan sebagai

berikut:

a. Juluk-Adek

Juluk-adek (gelar adat) terdiri dari kata juluk dan adek, yang masing-

masing mempunyai makna; Juluk adalah nama panggilan keluarga

seorang pria/wanita yang diberikan pada waktu mereka masih muda

atau remaja yang belum menikah, dan adek bermakna gelar/nama

panggilan adat seorang pria/wanita yang sudah menikah melalui

prosesi pemberian gelar adat. Akan tetapi panggilan ini berbeda

dengan inai dan amai. Inai adalah nama panggilan keluarga untuk

seorang perempuan yang sudah menikah, yang diberikan oleh pihak

keluarga suami atau laki-laki. Sedangkan amai adalah nama

panggilan keluarga untuk seorang laki-laki yang sudah menikah dari

pihak keluarga isteri.

Juluk-adek merupakan hak bagi anggota masyarakat Lampung, oleh

karena itu juluk-adek merupakan identitas utama yang melekat pada

pribadi yang bersangkutan. Biasanya penobatan juluk-adek ini

dilakukan dalam suatu upacara adat sebagai media peresmiannya.

Juluk adek ini biasanya mengikuti tatanan yang telah ditetapkan

berdasarkan hirarki status pribadi dalam struktur kepemimpinan adat.

Sebagai contoh; Pengiran, Dalom, Batin, Temunggung, Radin,

Minak, Kimas dst. Dalam hal ini masing-masing kebuwaian tidak
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selalu sama, demikian pula urutannya tergantung pada adat yang

berlaku pada kelompok masyarakat yang bersangkutan.

Karena juluk-adek melekat pada pribadi, maka seyogyanya anggota

masyarakat Lampung harus memelihara nama tersebut dengan

sebaik-baiknya dalam wujud prilaku pergaulan kemasyarakatan

sehari-hari. Juluk-adek merupakan asas identitas dan sebagai sumber

motivasi bagi anggota masyarakat Lampung untuk dapat

menempatkan hak dan kewajibannya, kata dan perbuatannya dalam

setiap perilaku dan karyanya.

b. Nemui-Nyimah

Nemui berasal dari kata benda temui yang berarti tamu, kemudian

menjadi kata kerja nemui yang berarti mertamu atau

mengunjungi/silaturahmi. Nyimah berasal dari kata benda “simah”,

kemudian menjadi kata kerja “nyimah” yang berarti suka memberi

(pemurah). Sedangkan secara harfiah nemui-nyimah diartikan sebagai

sikap santun, pemurah, terbuka tangan, suka memberi dan menerima

dalam arti material sesuai dengan kemampuan. Nemui-nyimah

merupakan ungkapan asas kekeluargaan untuk menciptakan suatu

sikap keakraban dan kerukunan serta silaturahmi. Nemui-nyimah

merupakan kewajiban bagi suatu keluarga dari masyarakat Lampung

umumnya untuk tetap menjaga silaturahmi, dimana ikatan keluarga

secara genealogis selalu terpelihara dengan prinsip keterbukaan,

kepantasan dan kewajaran.
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Pada hakekatnya nemui-nyimah dilandasi rasa keikhlasan dari lubuk

hati yang dalam untuk menciptakan kerukunan hidup berkeluarga dan

bermasyarakat. Dengan demikian, maka elemen budaya nemui-

nyimah tidak dapat diartikan keliru yang mengarah kepada sikap dan

perbuatan tercela atau terlarang yang tidak sesuai dengan norma

kehidupan sosial yang berlaku.

Bentuk konkrit nemui nyimah dalam konteks kehidupan masyarakat

dewasa ini lebih tepat diterjemahkan sebagai sikap kepedulian sosial

dan rasa setiakawan. Suatu keluarga yang memiliki keperdulian

terhadap nilai-nilai kemanusiaan, tentunya berpandangan luas ke

depan dengan motivasi kerja keras, jujur dan tidak merugikan orang

lain.

c. Nengah-Nyappur

Nengah berasal dari kata benda, kemudian berubah menjadi kata

kerja yang berarti berada di tengah. Sedangkan nyappur berasal dari

kata benda cappur menjadi kata kerja nyappur yang berarti baur atau

berbaur. Secara harfiah dapat diartikan sebagai sikap suka bergaul,

suka bersahabat dan toleran antar sesama. Nengah-nyappur

menggambarkan bahwa anggota masyarakat Lampung

mengutamakan rasa kekeluargaan dan didukung dengan sikap suka

bergaul dan bersahabat dengan siapa saja, tidak membedakan suku,

agama, tingkatan, asal usul dan golongan. Sikap suka bergaul dan

bersahabat menumbuhkan semangat suka bekerjasama dan tenggang



60

rasa (toleransi) yang tinggi antar sesamanya. Sikap toleransi akan

menumbuhkan sikap ingin tahu, mau mendengarkan nasehat orang

lain, memacu semangat kreativitas dan tanggap terhadap

perkembangan gejala-gejala sosial. Oleh sebab itu dapat diambil

suatu konklusi bahwa sikap nengah-nyappur menunjuk kepada nilai

musyawarah untuk mufakat. Sikap nengah nyappur melambangkan

sikap nalar yang baik, tertib dan seklaigus merupakan embrio dari

kesungguhan untuk meningkatkan pengetahuan serta sikap adaptif

terhadap perubahan. Melihat kondisi kehidupan masyarakat Lampung

yang pluralistik, maka dapat dipahami bahwa penduduk daerah ini

telah menjalankan prinsip hidup nengah-nyappur secara wajar dan

positif.

Sikap nengah-nyappur juga menunjukkan sikap ingin tahu yang

tinggi, sehingga menumbuhkan sikap kepeloporan. Pandangan atau

pemikiran demikian menggabarkan bahwa anggota masyarakat

Lampung merupakan bentuk kehidupan yang memiliki jiwa dan

semangat kerja keras dan gigih untuk mencapai tujuan masa

depannya dalam berbagai bidang kehidupan.

Nengah-nyappur merupakan pencerminan dari asas musyawarah

untuk mufakat. Sebagai modal untuk bermusyawarah tentunya

seseorang harus mempunyai pengetahuan dan wawasan yang luas,

sikap toleransi yang tinggi dan melaksanakan segala keputusan

dengan rasa penuh tanggung jawab. Dengan demikian berarti
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masyarakat Lampung pada umumnya dituntut kemampuannya untuk

dapat menempatkan diri pada posisi yang wajar, yaitu dalam arti

sopan dalam sikap perbuatan dan santun dalam tutur kata. Makna

yang lebih dalam adalah harus siap mendengarkan, menganalisis, dan

harus siap menyampaikan informasi dengan tertib dan bermakna.

d. Sakai-Sambayan

Sakai bermakna memberikan sesuatu kepada seseorang atau

sekelompok orang dalam bentuk benda dan jasa yang bernilai

ekonomis yang dalam prakteknya cenderung menghendaki saling

berbalas. Sedangkan sambaiyan bermakna memberikan sesuatu

kepada seseorang, sekelompok orang atau untuk kepentingan umum

secara sosial berbentuk benda dan jasa tanpa mengharapkan balasan.

Sakai sambaiyan berarti tolong menolong dan gotong royong, artinya

memahami makna kebersamaan atau guyub. Sakai-sambayan pada

hakekatnya adalah menunjukkan rasa partisipasi serta solidaritas yang

tinggi terhadap berbagai kegiatan pribadi dan sosial kemasyarakatan

pada umumnya.

Piil pesenggiri berfungsi sebagai pedoman perilaku pribadi dan

masyarakat dalam kehidupan mereka. Sebagai warga masyarakat

berkewajiban untuk menjaga nama baik dan perilakunya agar terhindar

dari sikap serta perbuatan tercela.
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Kesatuan hidup masyarakat hukum adat Lampung Saibatin tercermin

dalam ikatan kekerabatan yang menganut sistem keluarga luas (extended

family). Ikatan kekerabatan didasarkan pada hubungan keturunan (ikatan

darah), ikatan perkawinan, ikatan mewarei (pengangkatan saudara), dan

ikatan berdasarkan pengangkatan anak (adopsi). Masyarakat adat

Lampung Saibatin termasuk kelompok masyarakat yang dinamis, dengan

tetap mengacu kepada norma kesusilaan dan sosial berdasarkan pada

prinsip keserasian dengan mengedepankan musyawarah untuk mufakat.

Masyarakat adat Saibatin pada umumnya memiliki hubungan sosial yang

terbuka terhadap sesama warga, tanpa membedakan etnis maupun

keturunan. Secara kultural kehidupan, masyarakat Lampung Saibatin

terdiri dari kesatuan-kesatuan hidup yang diatur oleh hukum adat yang

berasal dari norma-norma sosial yang hidup, dan berkembang dari

masyarakat yang bersangkutan. Kesatuan-kesatuan hidup masyarakat ini

tidak hanya terdiri dari keragaman kultural dari penduduk Lampung asli,

melainkan tersiri dari berbagai suku bangsa, asal-usul, agama, budaya,

dan golongan. Secara teritorial kesatuan hidup ini bersatu dalam wilayah

yang sama.

Masyarakat hukum adat mereka hidup dan berusaha dalam wilayah yang

sama, maka segala urusan budaya dan tata laku dalam pergaulan hidup,

senantiasa diatur oleh para tokoh masyarakat adat setempat. Tokoh adat

mempunyai kewenangan untuk membuat keputusan hasil musyawarah, ia

merupakan tokoh panutan masyarakat dalam proses pergaulan hidup
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sehari-hari. Kewenangan dan kebijakannya secara internal dipatuhi

sebagai kebutuhan dasar yang dianggap dapat mengatur serta melindungi

stabilitas hubungan sosial antarwarga, termasuk keserasian hubungan

masyarakat dengan alam sekitarnya.

Profil budaya masyarakat hukum adat Lampung Saibatin berkaitan erat

dengan peranan tokoh adat, khususnya dalam penanganan masalah sosial

budaya. Oleh sebab itu potensi budaya dan hukum adat setempat perlu

dipahami serta dikenali, untuk kemudian dapat dikembangkan menjadi

aset daerah sebagai kerangka dasar pola pembangunan, baik dalam

rangka pelestarian hukum adat dan budaya, maupun sebagai sumber

motivasi dalam kegiatan pembangunan. Secara ideal kebudayaan dapat

disebut sebagai adat tata kelakuan atau adat istiadat (Koentjaraningrat,

1984).

Kebudayaan berfungsi sebagai tata kelakuan yang mengatur,

mengendalikan, dan memberi arah kepada kelakuan serta perbuatan

manusia dalam masyarakat. Namun demikian dalam kenyataan

perkembangannya sehubungan dengan awal bergulirnya pelaksanaan

otonomi daerah, eksistensi budaya setempat sebagian belum dijadikan

dasar pertimbangan dalam segala kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan

pengambilan keputusan program pembangunan daerah.

Kenyataan ini dimungkinkan karena rendahnya efektivitas sosialisasi

pewarisan nilai budaya, penyimpangan kreasi dan disintrepretasi

pemaknaan terhadap hukum adat setempat. Akibatnya masyarakat
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kehilangan pedoman dalam mengenal idealisme budayanya sendiri.

Perubahan-perubahan makna kebudayaan asli/setempat pada umumnya

sebagai akibat dari proses adopsi kebudayaan luar secara besar-besaran

tanpa filter yang adaptif. Kondisi kehidupan sosial budaya yang

demikian, menyebabkan sumber daya budaya masyarakat yang

berhubungan dengan upaya penggalian potensi daerah belum dapat

dimanfaatkan secara optimal, sebagai sumber motivasi dalam upaya

menggali potensi sosial ekonomi daerah.

Kekhawatiran yang timbul sekarang adalah kenyataan ragam persepsi

masyarakat terhadap nilai dan fungsi adat budaya Lampung, khususnya

yang berhubungan dengan sikap perilaku dalam kehidupan masyarakat

sehari-hari, sosialisasi dan pewarisan nilai-nilai budaya yang semakin

jauh dari bingkai ideal piil pesenggiri, sebagai falsafah hidup masyarakat

Lampung. Hal ini dapat menimbulkan benturan budaya dan kesenjangan

visi tentang makna serta fungsi budaya Lampung, sehingga rencana

strategis pembangunan daerah yang berwawasan budaya menjadi relatif

terhambat.

Kecamatan Batu Brak merupakan hasil pemekaran dari kecamatan

induknya yaitu Kecamatan Belalau. Pusat Pemerintahan Kematan Batu

Brak terletak di Pekon Balak. Pekon Balak berada dalam kebuayan Buay

Pernong yang merupakan bagian dari Pak Skala Brak yang terdiri dari

empat kebuayan yaitu Buay Belunguh, Buay Pernong,  Buay Jalan Di
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Way, Buay Nyerupa. Kecamatan Batu Brak tidak jauh dari pusat Kota

Liwa.

Sejak pemekaran dari kecamatan Pekon Balak, Kecamatan Batu Brak

telah memiliki 6 kali pergantian camat yaitu :

1. NAHRAWI

2. SEKHUDDIN

3. INDRA KUSUMA

4. AGUSTINA

5. MAT SUKRI

6. MUZAMMIL

Kecamatan Batu Brak dibagi menjadi 11 (sebelas) Desa yaotu:

1. Desa Kembahang

2. Desa Negeri Ratu

3. Desa Kegeringan

4. Desa Gunung Sugih

5. Desa Pekon Balak

6. Desa Sukabumi

7. Desa Canggu

8. Desa Kota Besi

9. Desa Sukaraja

10. Desa Kerang

11. Desa Tebaliokh
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Adapun Pusat pemerintahan Kecamatan Batu Brak berada di Desa

Pekon Balak. Masing-masing desa tersebut memiliki jumlah penduduk

yang berbeda, seperti disajikan pada Tabel sebagai berikut:

Tabel 6 Sebaran Penduduk untuk masing-masing Desa di Kecamatan

Batu Brak Tahun 2017

No Nama Pekon Luas Daerah Jumlah Penduduk
1 Sukabumi 2500 1.216
2 Kotabesi 1886 3.024
3 Pekon Balak 2712 1.448
4 Canggu 317 1.238
5 Kegeringan 350 1.487
6 Gunung Sugih 410 551
7 Negeri Ratu 1087 955
8 Sukaraja 724 616
9 Kembahang 1268 1.955
10 Kerang 731 580
11 Tebalikoh 1067 579

2. Letak Geografis dan Batas Wilayah

Secara Geografis Kecamatan Batu Brak memiliki daerah dataran

bergelombang, berbukit sampai dengan bergunung. Potensi hasil

wilayahnya meliputi perkebunan kopi, peternakan kambing atau

sapi, sayur mayur, padi, buah-buahan dan hasil hutan.

Adapun batas wilayah Kecamatan Batu Brak adalah sebagai

berikut :

Sebelah Utara : Kecamatan Pesisir Selatan

Sebelah Selatan : Kecamatan Batu Ketulis

Sebelah Barat : Kecamatan Balik Bukit

Sebelah Timur : Kecamatan Belalau
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VI. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan Hasil Penelitian ini menunjukan bahwa berdasarkan aspek kognitif

terbesar pada perempuan mengetahui Calon Kepala Daerah Kabupaten Lampung

Barat tahun 2017. Aspek afektif terbesar pada perempuan senang dengan

kampanye terbuka yang dilakukan oleh Calon Kepala Daerah karena kampanye

yang dilakukan calon dapat memberikan dampak positif kepada masyarakat dan

calon kepala daerah. Aspek evaluatif paling besar pada pernyataan perempuan

setuju dengan pilihan politik ayah atau suami karena dalam adat isitiadat laki-

laki adalah pemimpin keluarga.

Masyarakat di Kecamatan Batu Brak dilihat dari Orientasi Kognitif, Orientasi

Afektif dan Orientasi Evaluatif di dominasi dengan Budaya Politik Subyektif hal

ini dikarenakan masyarakat sudah banyak mengetahui dan sudah banyak ingin

tahu tentang Pilkada dan Kepala Daerah masing-masing. Namun belum

memiliki kemampuan untuk mengevaluasi dan mengkrtisi serta berpartisipasi

secara mendalam terkait Pilkada Kabupaten Lampung Barat tahun 2017. Hal ini

disebabkan masyarakat menjunjung tinggi adat istiadat, kehidupan adat istiadat
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di Kecamatan Batu Brak masih sangat kuat sehingga kehidupan politik pun tidak

lepas dari pengaruh kekuatan adat dan berpengaruh terhadap partisipasi politik

perempuan dalam menentukan hak pilih.

B. Saran

Saran dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Lampung Barat pada

masa mendatang hendaknya melaksanakan semua rangkaian proses

pemilihan kepala daerah secara profesional dan transparan, sehingga

masyarakat luas pada umumnya memiliki penilaian danb orientasi politik

yang baik terhadapa Pemilihan Kepala Daerah sebagai wujud demokrasi

lokal.

2. Perempuan-perempuan di Kecamatan Batu Brak harus lebih aktif lagi dalam

organisasi serta pendidikan politik harus dimasukan kedalam organisasi

tersebut agar perempuan dapat ikut serta dalam politik yang sehat. Calon

Kepala Daerah dan wakilnya yang akan mengikuti Pemilihan Kepala Daerah

di masa mendatang hendaknya lebih banyak melakukakan pendidikan politik

kepada masyarakat luas, dengan melaksanakan berbagai kegiatan yang

bersifat memberikan informasi dan pemahaman politik pada saat

pelaksanaan kampanye. Hal ini penting dilakukan agar masyarakat semakin

cerdas dalam politik dan tidak dijadikan sebagai objek politik demi

memperoleh suara yang besar pada saat pemungutan suara.
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