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ABSTRAK 

 

 

DEMOKRATISASI PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI 

KABUPATEN PRINGSEWU 2017 

(Study Pada Kelurahan Pringsewu Barat Kecamatan Pringsewu dan Desa 

Giri Tunggal Kecamatan Pagelaran Utara) 

 

Oleh 

IKA KHODIJAH 

Dalam negara demokrasi, partisipasi pemilih menjadi elemen penting demokrasi 

perwakilan. Persoalan yang terkait dengan partisipasi dalam Pemilu yaitu 

fluktuasi kehadiran pemilih ke TPS, suara tidak sah yang tinggi, gejala politik 

uang, misteri derajat mele politik warga, dan langkanya kesukarelaan politik. 

Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui tingkat partisipasi politik 

masyarakat Kelurahan Pringsewu Barat dan Desa Giri Tunggal pada Pilkada 

Pringsewu 2017. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif, dengan 

mengambil sampel yaitu masyarakat Kelurahan Pringsewu Barat dan masyarakat 

Desa Giri Tunggal Kabupaten Pringsewu yang berjumlah 99 responden. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat Kelurahan 

Pringsewu Barat dan masyarakat Desa Giri Tunggal sangat berpartisipasi dalam 

Pilkada Pringsewu 2017. Sesuai dengan teori electrolaral activity 1) Menilai 

calon yang diajukan hasil persentase nya mencapai 93%, 2) Hadir dalam kegiatan 

sosialisasi politik tingkat partisipasinya mencapai 96%, 3) Mengajak seseorang 

menjadi sukarelawan tingkat partisipasinya mencapai 88,5%, 4) Memberikan 

suara tingkat partisipasinya mencapai 84%, 5) Menjadi tim sukses secara sukarela 

mencapai 59,25%, 6) Ikut aktif berkampanye secara sukarela persentase 

partisipasinya mencapai 96%, 7) Menyaksikan saat penghitungan suara persentase 

partisipasi 95,75%. Secara keseluruhan dilihat dari rata rata persentase 7 indikator 

tingkat partisipasi masyarakat Kelurahan Pringsewu Barat dan Desa Giri Tunggal 

dalam Pilkada Pringsewu 2017 sangat tinggi dengan persentase 87,5%.  

 

Kata Kunci : Demokratisasi, Partisipasi Politik Masyarakat, Pemilihan Kepala 

Daerah 

 



 
 

 

ABSTRACT 

 

DEMOCRATIC ELECTION OF REGENT AND VICE REGENT IN 

PRINGSEWU REGENCY 2017 

(A Study in Urban Village of Pringsewu Barat Sub District of Pringsewu and 

Giri Tunggal Village Sub District of Pagelaran Utara) ) 

 

By 

IKA KHODIJAH 

 

 

In democratic country, the participation of elector is the main element in 

representative democracy. The problem which is related with the participation in 

Election is the fluctuation of elector’s, participation to TPS, high invalid vote, the 

tendendey of money politic, mistery of political literacy citizents, and the scarcity 

of political volunterism. The aim of this study is to know the level of political 

participation in urban village of Pringsewu Barat and Giri Tunggal village ini 

general elections of Pringsewu 2017. This research was a descriptive question 

research. The sample of this research were 99 responden in urban village of 

Pringsewu Barat and Giri Tunggal Village.  

The result show that the level of people participation in West Pringsewu Sub. 

District Giri Tunggal was highly participated in Pringsewu Election 2017. 1) 

Rating the candidates who were proposed, the percentage was up to 93%, 2) 

attending politics socialization events, the percentage was up to 96%, 3) Asking 

someone to be a volunteer the percentage was up to 88,5%, 4) Voting the 

percentage was up to 84%, 5) Joining the succes team voluntarily the percentage 

was up 59,25%, 6) Joining the campaign actively the percentage was up to 96%, 

7) Watching the votes counting the percentage was up to 95,75%. Overall seen 

from the average percentage of 7 indicators of people participation in West 

Pringsewu and Giri Tunggal in Pringsewu Election verry high, with the 

percentage was 87,5%. 

 

Key Word : Democratization, Societies’ Political Participation, Election of 

Regional Cheif 
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I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Demokrasi saat ini sudah menjadi pilihan yang dianggap terbaik untuk 

mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara oleh sebagian besar 

negara-negara di belahan dunia. Dalam negara demokrasi, partisipasi 

pemilih menjadi elemen penting demokrasi perwakilan. Ia adalah fondasi 

praktik demokrasi perwakilan. Persoalannya, terdapat sejumlah masalah 

menyangkut partisipasi pemilih yang terus menggelayut dalam setiap 

pelaksanaan pemilu. Sayangnya, persoalan itu tidak banyak diungkap dan 

sebagian menjadi ruang gelap yang terus menyisakan pertanyaan. 

Beberapa persoalan terkait dengan partisipasi dalam pemilu diantaranya 

adalah fluktuasi kehadiran pemilih ke TPS, suara tidak sah yang tinggi, 

gejala politik uang, misteri derajat melek politik warga, dan langkanya 

kesukarelaan politik. Masalah tersebut perlu dibedah sedemikian rupa 

untuk diketahui akar masalah dan dicari jalan keluarnya. Harapannya, 

partisipasi dalam pemilu berada pada idealitas yang diimajinasikan.  

Partisipasi politik rakyat tentu tak lepas dari kondisi atau sistem politik 

yang sedang berproses. Sistem kepolitikan bangsa Indonesia hinga dewasa 

ini telah berkali-kali mengalami perubahan, mulai dari orde baru sampai 

pada reformasi. Disadari bahwa reformasi sering dimaknai sebagai era 
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yang lebih demokratis. Kehadiran dan ketidakhadiran pemilih ke TPS 

(Voter Turn-Out)merupakan tanda partisipasi masyarakat untuk 

meningkatkan demokratisasi pemilu. Partisipsi pemilih sejak pemilu 1999 

sampai dengan pemilu 2014 bergerak fluktuatif. 

Menyimak tabel 1, menunjukkan bahwa terjadi penurunan partisipasi yang 

signifikan pada pemilu tahun 2009 sebesar 13,02%. Kemudian pada 

pemilu tahun 2014, secara bertahap partisipasi masyarakat meningkat  

sebanyak 62,08%  pada tahun tersebut menjadi 75,10%. Penyempurnaan 

ini tidak terlepas dari target yang kerap disuarakan oleh komisioner KPU 

yang menargetkan partisipasi pemilu 2014 meningkat sekurang-kurangnya 

menjadi 75%. 

Tabel 1. Tingkat Partisipasi Pemilu 1955-2014 

Tahun Pemilu 
Partisipasi Pemilih Golput 

1955 91,40% 8,60% 

1971 96,60% 3,40% 

1977 96,50% 3,50% 

1982 96,50% 3,50% 

1987 96,40% 3,60% 

1992 95,10% 4,90% 

1997 93,60% 6,40% 

1999 92,60% 7,40% 

2004 84,10% 15,90% 

2009 70,90% 29,10% 

2014 75,10% 24,90% 
Sumber: Surat Kabar Online Nasional Merdeka.com yang diakses pada tanggal 

12 September 2016  

Secara umum tujuan dari pemilihan umum secara langsung adalah 

terbentuknya sebuah struktur politik lokal dan nasional yang demokratis 

serta sistem pemerintahan yang mampu berjalan secara efektif. Pemilu 

yang berkualitas pada dasarnya dapat dilihat dari dua sisi, yaitu dilihat dari 
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sisi proses dan hasilnya. Pemilu dapat dikatakan demokratis dan 

berkualitas dari sisi prosesnya apabila pemilu itu berlangsung secara 

demokratis; aman, tertib, lancar sesuai dengan asas langsung, umum, 

bebas, rahasia, jujur dan adil. Sedangkan apabila dilihat dari sisi hasilnya, 

pemilu itu harus dapat menghasilkan wakil-wakil rakyat dan pemimpin 

negara yang mampu mensejahrterakan rakyat, di samping dapat juga 

mengangkat harkat dan martabat bangsa di mata dunia internasional 

(Abdullah Rozali, 2009). 

Berdasarkan data hasil pemilu 2014, menunjukkan adanya keberhasilan 

penyelenggaraan pemilu dari sisi penguatan partisipasi masyarakat. 

Namun demikian tingkat partisipasi pemilih di daerah daerah berbeda 

dengan hasil secara nasional. Sebagai contoh di Kabupaten Pringsewu 

menunjukkan tingkat partisipasi masyarakat sebesar 71,16%. Seperti 

tersaji pada tabel 1, menunjukkan tingkat partisipasi masyarakat 

Pringsewu berada dibawah tingkat partisipasi nasional sebesar 75,10%. 

Dilihat dari 9 kecamatan yang ada di Kabupaten Pringsewu, tidak ada 

satupun kecamatan yang persentase pemilih nya berada diatas rata-rata 

nasional, persentase paling tinggi berada di Kecamatan Banyumas yang 

hanya 70,72% dan masih jauh dari rata-rata nasional. 
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Tabel 2. Tingkat Partisipasi Pemilih Pada Pilkada 2017 di Kabupaten 

Pringsewu 

No Kecamatan Data Pemilih Pengguna Hak 

Pilih 

Pengguna Hak 

Pilih (%) 

1 Adiluwih 27.306 18.859 69,06 

2 Ambarawa 27.241 19.122 70,19 

3 Banyumas 16.059 11.357 70,72 

4 Gading Rejo 61.523 41.879 68,07 

5 Pagelaran 40.379 28.523 70,63 

6 Pagelaran Utara 11.285 7.725 68,45 

7 Pardasuka 31.507 17.701 56,18 

8 Pringsewu 60.877 41.840 68,72 

9 Sukoharjo 38.869 24.960 64,21 

 Total 315.046 224.202 71,16 

Sumber: KPUD Pringsewu 2017 

Data pada Tabel 2, menunjukkan bahwa masih terdapat 90.844 masyarakat 

Pringsewu yang tidak mengikuti pemilihan kepala daerah. Meskipun 

partisipasi di Kabupaten Pringsewu tidak terpaut jauh dengan rata-rata 

nasional menunjukkan angka non voting tergolong tinggi.  Sejumlah 

kemungkinan dapat dijadikan penyebab masih tingginya pemilih yang 

tidak menggunakan pilihannya. Kondisi internal pemilih, misalnya; sibuk 

bekerja, sedang bepergian, atausedang sakit atau tidak terdaftar sebagai 

pemilih sehingga tidak dapat menggunakan hak pilihnya saat pemilu dapat 

juga disebabkan oleh faktor eksternal, seperti kecewa dengan elit politik, 

tidak percaya dengan proses pemilihan, atau tidak ada calon yang 

dianggap layak. 

Terkait dengan angka partisipasi dalam pemilu yang lalu, hal lain yang 

menarik untuk dicermati adalah tingginya jumlah suara yang rusak. 

Tercatat 6,7% suara saat pemilu di Pringsewu tergolong suara rusak atau 

sejumlah 3.217 suara. Jumlah ini tentunya sangat signifikan 

mempengaruhi hasil pilkada yang lalu. Pada Kecamatan Banyumas dan 
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Pagelaran jumlah suara rusak bahkan mencapai 8,5% dan 8,9%. 

Sedangkan suara rusak yang paling sedikit terdapat di Kecamatan 

Pardasuka yaitu 5,7%.  

Tabel 3. Jumlah suara Tidak Sah Dalam Pilkada 2017 di Kabupaten Pringsewu 

No Nama Kecamatan Jumlah 

Suara Sah 

Jumlah 

Suara Tidak 

Sah 

Jumlah 

Total Suara 

% Suara 

Tidak Sah 

1 Adiluwih 19.089 244 19.333 7,9 

2 Ambarawa 19.142 303 19.445 6,4 

3 Banyumas 11.353 134 11.487 8,5 

4 Gading Rejo 42.545 697 43.242 6,2 

5 Pagelaran 28.713 325 29.038 8,9 

6 Pagelaran Utara 7.727 94 7.821 8,3 

7 Pardasuka 18.176 324 18.500 5,7 

8 Pringsewu 42.731 732 43.463 5,9 

9 Sukoharjo 25.331 364 25.695 7,0 

 Total 214.807 3.217 218.024 6,7 

Sumber: KPUD Pringsewu 2017 

Selain persoalan tingkat Partisipasi pada Tabel 2, yang masih 

memperlihatkan tingginya angka non partisipasi, data pada Tabel 3 

mengenai jumlah suara tidak sah yang masih banyak semakin 

menunjukkan adanya masalah dalam partisipasi pemilih. Kondisi demikian 

dapat disebabkan oleh masih terbatasnya proses pendidikan politik di 

masyarakat, sehingga berimpilkasi pada kesadaran dan kemampuan 

masyarakat untuk turut serta secara prosedural pemilihan umum. 

Terkait dengan penelitian ini, terdapat penelitian terdahulu yang relevan 

dengan penelitian ini. Penelitian terdahulu menerangkan bahwa praktik 

money politik menunjukkan bahwa kesadaran politik mereka dibeli dengan 

uang. Dampaknya adalah pada penghambatan Demokratisasi lokal. Pada 

penelitian yang ditulis oleh Syaiful Huda pada tahun 2014 juga 
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memfokuskan kepada respon masyarakat terhadap pemilihan kepala 

daerah dan faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat.  

 

Penelitian terdahulu selanjutnya juga lebih melihat kepada faktor yang 

mempengaruhi partisipasi politik. Penelitian yang ditulis oleh Martini 

Tarigan tahun 2009 ini, memiliki hasil bahwa faktor yang mempengaruhi 

partisipasi politik ialah popularitas calon dan juga kondisi sosial politik 

masyarakat sama seperti penelitian sebelumnya, penelitian yang ditulis 

oleh Agus Muslim tahun 2013 menerangkan bahwa faktor penghambat 

masyarakat tidak ikut berpartisipasi ialah tidak adanya dukungan untuk 

mensukseskan yang masyarakat rasakan dari lingkungan sekitar mereka, 

lalu induk organisasi dimana mereka menjadi bagiannya yang membuat 

mereka sulit untuk berpartisipasi.  

 

Penelitian selanjutnya ditulis oleh Atiek Lestari pada tahun 2009 yang 

hasil penelitiannya ialah bentuk partisipasi yang paling banyak dilakukan 

adalah memberikan suara untuk salah satu pasangan Cagub dan Cawagub. 

Pemilih yang memberikan suara pada salah satu pasangan Cagub dan 

Cawagub mayoritas adalah pemilih rasional. Sedangkan hasil pemberian 

suara menunjukkan angka golput sebesar 26,4%. 

 

Dilihat dari penelitian terdahulu yang telah dijelaskan diatas, dapat 

disimpulkan bahwa banyak sebab yang membuat masyarakat tidak 

berpartisipasi dan berpartisipasi dalam Pemilihan Kepala Daerah. Seperti 

popularitasnya calon yang membuat masyarakat berpartisipasi politik, 

kondisi sosial politik yang menunjukkan hubungan negatif terhadap 
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partisipasi politik pemilihan umum di Indonesia yang dilaksanakan secara 

langsung dan transparan merupakan jawaban atas aspirasi rakyat.  

Pilkada sendiri terdiri dari pemilihan anggota Legislatif, pemilihan 

Gubernur dan Wakil Gubernur, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, 

pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan pemilihan Kepala Desa. Dalam 

hal ini peneliti akan meneliti tentang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 

untuk daerah Kabupaten Pringsewu. Pada  pemilihan Bupati dan Wakil 

Bupati dibutuhkan partisipasi politik masyarakat. Peningkatkan partisipasi 

politik masyarakat melalui keterlibatannya dalam pembangunan nasional, 

serta kegiatan pengawasan sangat diperlukan agar pemerintahan tetap 

berjalan pada jalur yang benar untuk memajukan kesejahteraan rakyat. 

Keterlibatan masyarakat tersebut, tentu akan berdampak atau berpengaruh 

terhadap tinggi rendahnya partisipasi politik masyarakat Kelurahan 

Pringsewu Barat dan Desa Giri Tunggal pada Pemilihan Kepala Daerah. 

Partisipasi merupakan hal yang sangat penting untuk ditilik guna 

mengetahui seberapa jauh partisipasi masyarakat dalam mengawal pemilu. 

Kesadaran politik yang tinggi tentunya sangat diharapkan dalam pemilihan 

kepala daeraah. Jika partisipasi masyarakat tinggi maka kesadaran politik 

masyarakat juga tinggi, namun jika partisipasi masyarakat rendah, maka 

kesadaran politik masyarakat juga akan rendah. 

Berdasarkan latar belakang diatas, tingkat partisipasi masyarakat di 

Kabupaten Pringsewu masih dibawah standar nasional. Maka dari itu 

penulis tertarik mengangkat judul Demokratisasi Pemilihan Bupati dan 

Wakil Bupati Kabupaten Pringsewu 2017 dengan Studi Terhadap 
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Partisipasi Politik Masyarakat Kelurahan Pringsewu Barat Kecamatan 

Pringsewu dan Desa Giri Tunggal Kecamatan Pagelaran Utara. Penulis 

mengangkat dua tempat karena penulis ingin melihat partisipasi politik 

dalam studi kasus desa-kota. Kelurahan Pringsewu Barat sebagai 

representasi kota dan Desa Giri Tunggal sebagai representasi desa. 

Pemilihan kedua desa tersebut dengan mempertimbangkan karakteristik 

kedua desa tersebut mewakili kota dan desa. Namun demikian, temuan di 

kedua desa tersebut tidak untuk digeneralisasi, setidaknya temuan yang 

ada menjadi cerminan di desa-desa lainnya. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis jelaskan, 

menunjukkan partisipasi pemilih di Kabupaten Pringsewu masih dibawah 

tingkat partisipasi nasional. Selain itu masih tingginya kendala teknis 

dalam penggunaan suara yang ditandai masih tingginya suara yang rusak. 

Kedua hal diatas sangat dipengaruhi oleh kesadaran dan kemampuan 

masyarakat dalam mengikuti pemilihan umum, tentunya didapat dari 

proses sosialisasi dan pendidikan politik. Oleh karena itu yang menjadi 

perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

 

1. Bagaimana tingkat partisipasi politik masyarakat Kelurahan Pringsewu 

Barat Kecamatan Pringsewu dan Desa Giri Tunggal Kecamatan Pagelaran 

Utara  Kabupaten Pringsewu pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 

tahun 2017? 
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C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui tingkat partisipasi politik 

masyarakat Kelurahan Pringsewu Barat dan Desa Giri Tunggal Kabupaten 

Pringsewu pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2017. 

 

D. Manfaat Penelitian  

1. Secara Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran, 

informasi, dan menjadi bahan referensi dalam ilmu pemerintahan 

khususnya tentang kajian Demokratisasi Pemilihan Kepala Daerah 

khususnya  Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pringsewu tahun 2017 

untuk melihat partisipasi politik masyarakat Kabupaten Pringsewu 

pada Pilkada tahun 2017. 

2. Secara Praktis  

Penelitian ini diharapkan mampu dijadikan bahan masukan dalam 

rangka penyempurnaan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. 

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan input terhadap 

implementasi Pemilu oleh stakeholders Pemilu yaitu KPU Daerah 

Pringsewu serta partai politik dan kandidat yang akan maju pada 

pemilihan mendatang agar dapat mencari solusi terkait kurangnya 

partisipasi politik masyarakat Kabupaten Pringsewu sehinga 

jumlahnya dapat berkurang /pada pemilihan mendatang. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Partisipasi Politik 

Partisipasi merupakan salah satu aspek penting demokrasi. Asumsi yang 

mendasari demokrasi (dan partisipasi) orang yang paling tahu tentang apa 

yang baik bagi dirinya adala orang itu sendiri. Karena keputusan politik 

yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah menyangkut pemerintah 

menyangkut dan mempengaruhi kehidupan warga negara, seperti yang 

dikemukakan oleh: 

Budiarjo (2008:367), yang mendefinisikan partisipasi politik sebagai 

berikut:   

Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang 

untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain 

dengan jalan memilih pimpinan negara dan secara langsung atau 

tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (public 

policy). 

 

 

Mengacu pada kedua pendapat ahli di atas maka penulis berpendapat 

bahwa partisipasi politik merupakan kegiatan yang dilakukan oleh 

masyarakat didalam negaranya untuk ikut melibatkan diri dalam aktivitas-

aktivitas politik maupun pemerintahan yang ada didalam negaranya. 

Kegiatan warga negara dalam berpartisipasi politik ini pada dasarnya 

terbagi menjadi dua yaitu, mempengaruhi isi kebijakan umum yang telah 
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dibuat oleh pemerintah bagi masyarakatnya dan ikut menentukan pembuat 

dan pelaksana keputusan politik. Selain itu terdapat pendapat lain pula 

tentang partisipasi politik menurut para ahli yaitu:  

Menurut McClosky dalam Budiarjo (2008:367), partisipasi politik 

adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari masyarakat melalui mana 

mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan 

secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan 

kebijakan umum.  

 

Huntington dan Nelson dalam Budiarjo (2008: 368) memberi tafsiran yang 

lebih luas mengenai partisipasi politik dengan memasukan secara eksplisit 

tindakan ilegal dan kekerasan.  

Partisipasi politik adalah kegiatan warga yang bertindak sebagai 

pribadi-pribadi yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan 

keputusan oleh pemerintah. Partisipasi bisa bersifat individual atau 

kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau sporadis, secara 

damai atau dengan kekerasan, legal atau ilegal, efektif atau tidak 

efektif. 

 

Melihat pendapat beberapa ahli di atas penulis menyimpulkan, terdapat 

berbagai perbedaan yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan 

bermasyarakat. Demikian juga dalam bidang politik, tentunya masing-

masing individu memiliki pola pikir dan cara pandang yang berbeda-beda 

dalam memandang kehidupan politik serta turut berperan dalam urusan-

urusan politik.  

Rafael Raga Maran (2007: 155), memberikan istilah-istilah tentang pola 

pikir dan cara pandang dalam memandang kehidupan politik sebagai 

berikut : 
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1. Apatisme Politik 

Apatisme politik adalah sikap seseorang yang tidak berminat atau 

tidakmempunyai perhatian terhadap orang lain, situasi, atau gejala 

gejala umum atau khusus yang ada pada masyarakatnya. Orang yang 

bersifat apatis adalah orang yang pasif dan mengandalkan perasaan 

dalam menghadapi permasalahan.Ia tidak mampu melaksankan 

tanggung jawabnya baik secara pribadi maupun sebagai warga negara, 

dan didalam dirinya selalu merasa terancam. 

2. Sinisme Politik 

Sinisme poltik adalah sikap yang dimiliki orang yang menghayati 

tindakan dan motif orang lain dengan perasaan curiga. Orang-orang 

yang sinis beranggapan bahwa politik merupakan suatu urusan yang 

kotor, bahwa politisi itu tidak dapat dipercaya, bahwa individu menjadi 

korban yang melakukan manipulasi, bahwa kekuasaan dijalankan oleh 

orang-orang yang tidak tahu malu. 

3. Alienasi  

Menurut Robet Lane alienasi adalah perasaan keterasingan seseorang 

dari kehidupan politik dan pemerintahan masyarakat. Orang-orang tipe 

seperti ini cenderung melihat peraturan-peraturan yang ada sebagai 

tidak adil dan hanya menguntungkan para penguasa. 

4. Anomi 

Anomi adalah perasaan kehilangan nilai dan arahan hidup, sehingga 

tidak termotivasi untuk mengambil tindakan-tindakan yang berarti 

dalam hidup ini. Orang-orang yang memiliki perasaan demikian 
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menganggap penguasa bersikap tidak perduli terhadap tujuan-tujuan 

hidupnya. Seperti halnya alienasi, anomi adalah perasaan keterpisahan 

dari masyarakat. Alienasi dan anomi politik pada giliran nya bisa 

mencetuskan kekerasan politik.  

Berdasarkan pendapat tersebut, maka penulis beranggapan bahwa 

dapat diketahui pihak-pihak yang melakukan partisipasi politik tidak 

hanya perseorangan atau individu saja. Tetapi mereka dibagi menjadi 

kelas, kelompok, lingkungan, partai politik, bahkan golongan yang 

cakupannya lebih luas pun dapat turut serta menjadi pihak yang 

melakukan kegiatan partisipasi politik.  

 

1. Bentuk-bentuk Partisipasi Politik 

Bentuk partisipasi politik warga negara tampak dalam aktivitas-aktivitas 

politiknya. Aktivitas-aktivitas politik tersebut dapat berupa keikutsertaan 

warga negara dalam proses pembuatan keputusan politik, ikut memberikan 

suara dalam pemilu, dan ikut menduduki jabatan-jabatan baik politik 

maupun pemerintahan.  

Menurut Surbakti (2010: 182) partisipasi dipandang dari kategori 

kegiatan dapat dibedakan menjadi partisipasi aktif dan partisipasi 

pasif.Yang termasuk dalam kategori partisipasi aktif ialah 

mengajukan usul mengenai suatu kebijakan umum, mengajukan 

alternatif kebijakan umum yang berlainan dengan kebijakan yang 

dibuat pemerintah, mengajukan kriktik dan perbaikan untuk 

meluruskan kebijakan, membayar pajak dan memilih pemimpin 

daerah. Sebaliknya yang termasuk dalam kategori pertispasi pasif 

ialah kegiatan yang menaati pemerintah,menerima dan 

melaksanakan saja setiap keputusan pemerintah. Dengan kata lain 

partisipasi aktif berarti kegiatan yang berorientasi pada proses 

input dan output politik, sedangkan partisipasi pasif merupakan 

kegiatan yang berorientasi pada kegiatan output. 
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Tabel 4. Bentuk-bentuk Partisipasi Politik 

Konvensional Nonkonvensional 

 Membentuk dan 

bergabung dalam 

kelompok kepentingan 

 Kegiatan Kampanye 

 Pemberian suara (voting) 

 

 Pengajuan petisi 

 Berdemonstrasi 

 Konfrontasi 

 Mogok 

 Tindak kekerasan politik 

terhadap harta-

benda(perusakan, pemboman, 

pembakaran) 

 Tindakan kekerasan politik 

terhadap manusia 

(penculikan, pembunuhan) 

 Perang gerilya dan revolusi 

 

Partisipasi politik konvensional adalah suatu bentuk partisipasi politik 

yang normal dan dapat dilakukan melalui prosedur yang wajar serta tidak 

berupa tindakan kekerasan. Indikator-indikator bentuk partisipasi politik 

konvensional yang dapat menjadi alat ukur partisipasi politik masyarakat 

dalam pemilihan umum yaitu: 

a. Membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan 

Kelompok kepentingan adalah suatu organisasi yang bertujuan dan 

berusaha mempengaruhi kebijakan pemerintah, tanpa menghendaki untuk 

duduk dijabatan publik. Kelompok kepentingan berbeda dengan partai 

politik, karena tujuan dari partai politik ialah menduduki jabatan publik. 

Sedangkan kelompok kepentingan bertujuan untuk memperjuangkan suatu 

kepentingan dan mempengaruhi lembaga-lembaga politik agar 

mendapatkan keputusan yang dapat menguntungkan masyarakat terutama 

masyarakat yang tergabung dalam kelompok kepentingan tersebut. 
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b. Kegiatan Kampanye 

Kampanye pada prinsipnya merupakan suatu proses kegiatan komunikasi 

individu atau kelompok yang dilakukan secara terlembaga dan bertujuan 

untuk menciptakan suatu efek atau dampak tertentu.Beberapa teknik 

kegiatan kampanye yaitu, kampanye dapat dilakukan dari satu rumah ke 

rumah lainnya oleh tim sukses calon peserta pemilu dengan menanyakan 

langsung kepada masyarakat persoalan-persoalan yang mereka hadapi. 

Selain itu terdapat juga teknik kampanye massa langsung dengan cara 

menarik perhatian massa seperti pawai, pertunjukan kesenian dan 

sebagainya. Serta terdapat juga teknik kampanye massa tidak langsung 

seperti memberikan pidato di radio, televisi dan memasang iklan di 

berbagai media cetak. 

c. Pemberian Suara 

Kegiatan partisipasi politik masyarakat dalam pemilu di negara demokrasi 

mutlak dibutuhkan partisipasi dari seluruh masyarakat yang ada di dalam 

negara tersebut dan telah berumur 17 tahun keatas serta terdaftar dalam 

DPT. Masyarakat tersebut memiliki hak untuk memberikan suaranya 

dalam pemilu. 

Sedangkan partisipasi non-konvensional adalah suatu bentuk partisipasi 

politik yang dilakukan dengan cara-cara diluar prosedur yang wajar, 

bahkan dapat berupa kegiatan ilegal dan tindakan kekerasan. 

Dari kedua bentuk partisipasi politik di atas dalam penelitian ini penulis 

coba menggunakan partisipasi politik dengan bentuk konvensional yang 

terdiri dari tiga indikator didalamnya yaitu membentuk atau bergabung 
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dalam kelompok kepentingan, kegiatan kampanye, dan pemberian suara. 

Penulis coba menggunakan tiga indikator tersebut karena penulis merasa 

tiga indikator yang terdapat dalam bentuk partisipasi konvensional dirasa 

paling tepat digunakan dalam penelitain ini, karena nantinya dapat 

dianalisis untuk mengetahui partisipasi politik masyarakat Kabupaten 

Pringsewu dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten 

Pringsewu. 

2. Intensitas Partisipasi Politik 

Kegiatan yang dapat dikategorikan sebagai partisipasi politik menunjukan 

berbagai bentuk dan intensitas. Biasanya diadakan pembedaan jenis 

partisipasi politik menurut frekuensi dan intensitasnya. 

Budiardjo (2008: 371), mengemukakan pendapatnya mengenai intensitas 

partisipasi politik di negara demokrasi sebagai berikut: 

Orang yang mengikuti kegiatan secara tidak intensif, yaitu kegiatan 

yang tidak banyak menyita waktu dan biasanya tidak berdasarkan 

prakarsa sendiri (seperti memberikan suara dalam pemilihan 

umum) besar sekali jumlahnya. Sebaliknya, kecil sekali jumlah 

orang yang secara aktif dan sepenuh waktu melibatkan diri dalam 

politik. Kegiatan sebagai aktivis politk ini mencakup antara lain 

menjadi pimpinan partai atau kelompok kepentingan. 

 

Ada yang menyamakan dua jenis gejala ini dengan piramida yang basisnya 

lebar, tetapi menyempit keatas sejalan dengan meningkatnya intensitas 

politik. Diantara  basis  dan  puncak  terdapat  kegiatan  yang berbeda-beda 

intensitasnya. Berbeda menurut intensitas kegiatan maupun mengenai 

bobot komitmen orang yang bersangkutan. 
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Roth dan Wilson dalam Suryadi (2007:137) menguraikan beberapa bentuk 

partisipasi politik warga negara berdasarkan intensitaskegiatannya menjadi 

aktivis, partisipan, pengamat, dan  apolitis. Apabila di jenjangkan, 

intensitas kegiatan partisipasi politik warganegara tersebut membentuk 

segitiga yang menyerupai piramida yang kemudian dikenal dengan istilah 

“piramida partisipasi politik”. Piramida partisipasi politik dapat diterapkan 

dalam menilai dan menganalisa partisipasi politik warga negara dalam 

kegiatan pemilihan umum, pemilihan kepala daerah maupun pemilihan 

kepala desa. 

 

                Aktivis  

  Partisipan 

  Pengamat 

   Apolitis  

  Gambar 1. Piramida Partisipasi Politik 

a. Aktivis 

Dijelaskan pada dasarnya tingkat partisipasi politik pada tingkat kategori 

aktivis ssseperti para pejabat politik serta pimpinan partai politik atau 

kelompok kepentingan merupakan pelaku-pelaku politik yang memiliki 

intensitas tinggi dalam berpartisipasi politik.Mereka memiliki akses yang 

cukup kuat untuk melakukan contacting dengan pejabat-pejabat 
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pemerintah, sehingga upaya-upaya untuk mempengaruhi pembuatan 

kebijakan pemerintah menjadi sangat efektif. 

Terutama bagi pejabat politik, secara politis mereka memiliki peluang 

yang cukup kuat dalam mempengaruhi kebijakan publik yang dibuat oleh 

pemerintah, bahkan secara individual bisa mempengaruhi secara langsung. 

Pada umumnya orang-orang yang terlibat dalam praktik-praktik partisipasi 

politik ditingkat kategori aktivis, jumlahnya sangat terbatas, hanya 

diperuntukan bagi sejumlah kecil orang (terutama elite politik) yang 

memiliki kesempatan untuk terlibat dalam proses politik dengan 

mekanisme dan kekuatan pengaruh yang diperlihatkan. 

Meskipun demikian, kegiatan partisipasi politik ditingkat kategori aktivis, 

bukan saja ditempuh dengan cara-cara yang formal dan prosedural atau 

mengikuti peraturan yang ditetapkan. Hal ini dikarenakan juga terdapat 

warga negara yang berupaya mempengaruhi proses politik dengan cara-

cara yang non-formal, tidak mengikuti jalur yang ditetapkan secara 

hukum, bahkan sampai pada tindak kekerasan. 

b. Partisipan 

Partisipan pada tingkat kategori partisipan adalah seperti menjadi petugas 

kampanye, menjadi anggota aktif partai politik, kelompok kepentingan, 

serta aktif dalam proyek-proyek sosial.Pada tingkat kategori partisipan 

ditemukan semakin tinggi tingkat partisipasi politik seseorang, maka 

semakin tinggi intensitasnya dan semakin kecil luas 

cakupannya.Sebaliknya semakin menuju kebawah, maka semakin kecil 

intensitasnya dan semakin besar luas cakupannya. 
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c. Pengamat 

Partisipasi politik pada tingkat kategori pengamat seperti menghadiri rapat 

umum, memberikan suara dalam pemilu, menjadi anggota partai politik 

atau kelompok kepentingan, mendiskusikan masalah politik, dan 

mengikuti perkembangan politik melalui media massa. Kegiatan-kegiatan 

tersebut merupakan contoh-contoh kegiatan yang banyak dilakukan oleh 

warga negara.Artinya lingkup jumlah orang yang terlibat didalamnya 

tinggi.Namun tidak demikian dengan intensitas partisipasi politiknya, 

terutama jika dikaitkan dengan arti pentingnya dalam sistem 

politik.Praktik-praktik tersebut memiliki tingkat efektifitas yang rendah 

dalam mempengaruhi kebijakan yang dibuat pemerintah, selain itu 

membutuhkan waktudan sumberdaya yang cukup banyak. 

d. Apolitis  

Apolitis adalah kelompok warga negara yang sama sekali tidak terlibat 

dalam melakukan kegiatan politik. Mereka yang termasuk dalam kategori 

ini cenderung tidak perduli terhadap sesuatu yang berhubungan dengan 

politik. 

Melihat piramida partisipasi politik di atas penulis sedikit menyimpulkan 

bahwa semakin tinggi derajat dan aktivitas politik seseorang maka 

semakin kecil kuantitas orang yang terlibat didalamnya. Pada penelitian ini 

piramida partisipasi politik diterapkan dalam menilai dan menganalisa 

partisipasi politik warga negara dalam kegiatan pemilihan umum kepala 

daerah. Dimana kategori intensitas partisipasi politik warga negara dapat 
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ditentukan berdasarkan aktivitas-aktivitas politik mereka pada tiap tahap 

pelaksanaan pemilihan kepala daerah tersebut. 

Menurut Mas’oed dan MacAndrews (2000:225) adalah peran serta atau 

partisipasi politik masyarakat secara umum dapat kita kategorikan dalam 

bentuk-bentuk berikut : 

a. Electrolaral activity, yaitu segala bentuk kegiatan yang secara langsung 

atau tidak langsung berkaitan dengan pemilihan. Termasuk dalam kategori 

ini adalah ikut serta dalam memberikan sumbangan untuk kampanye, 

menjadi sukarelawan dalam kegiatan kampanye, ikut mengambil bagian 

dalam kampanye atau rally politik sebuah partai, mengajak seseorang 

untuk mendukung dan memilih sebuah partai atau calon pemimpin, 

memberikan suara dalam pemilihan, mengawasi pemberian dan 

penghitungan suara, menilai calon-calon yang diajukan dan lain-lainnya. 

b. Lobbying, yaitu tindakan dari seseorang atau sekelompok orang untuk 

menghubungi pejabat pemerintah ataupun tokoh politik dengan tujuan 

untuk mempengaruhinya menyangkut masalah tertentu. 

c. Organizational activity, yaitu keterlibatan warga masyarakat ke dalam 

organisasi sosial dan politik, apakah ia sebagai pemimpin, aktivis, atau 

sebagai anggota biasa. 

d. Contacting, yaitu partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat dengan 

secara langsung pejabat pemerintah atau tokoh politik, baik dilakukan 

secara individu maupun kelompok orang yang kecil jumlahnya. Biasanya, 

dengan bentuk partisipasi seperti ini akan mendatangkan manfaat bagi 

yang orang yang melakukannya. 
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e. Violance, yaitu dengan cara-cara kekerasan untuk mempengaruhi 

pemerintah, yaitu dengan cara kekerasan, pengacauan dan pengrusakan. 

 

B. Tinjauan Tentang Partisipasi Politik dalam Pilkada 

Negara Indonesia adalah negara demokrasi. Jadi, salah satu ciri negara 

demokrasi adalah melaksanakan pemilihan umum (pemilu) untuk 

membentuk pemerintahan atau mengisi jabatan-jabatan kenegaraan atau 

pemerintahan.  

A.S.S. Tambunan mengemukakan dalam Anjalline (2014 : 42) 

Pemilihan umum merupakan sarana pelaksana asas kedaulatan 

rakyat yang pada hakikatnya merupakan pengakuan dan 

perwujudan daripada hak-hak politis rakyat sekaligus merupakan 

pendelegasian hak-hak tersebut oleh rakyat kepada wakil - 

wakilnya untuk menjalankan pemerintahan Seperti yang kita 

ketahui bahwa pemilu merupakan salah satu bentuk dari partisipasi 

politik masyarakat atau pemilih. 

 

 Mengutip pendapat Hartina (2014 : 1551), partisipasi politik pemilih 

adalah salah satu bentuk pemberian aspirasi masyarakat melalui 

pemilukada. Menurut Ibrahim dalam bukunya yang ditulis pada tahun 

2005 yaitu: 

Partisipasi politik didefenisikan sebagai keikutsertaan warga 

negara dalam bentuk yang terorganisir dalam membuat keputusan-

keputusan politik, dengan keikutsertaannya yang bersifat sukarela 

atas kemauan sendiri, didasari oleh tanggungjawab terhadap tujuan 

sosial secara umum dan dalam koridor kebebasan berpikir dan 

kebebasan mengeluarkan pendapat. Masyarakat atau pemilih yang 

namanya terdaftar dalam daftar pemilih tetap, banyak masyarakat 

yang mempergunakan kesempatan tersebut untuk menyampaikan 

aspirasinya melalu pemilukada ini dengan ikut memberikan 

suaranya pada pelaksanaan pemilukada tersebut. Namun ada juga 

sebagian masyarakat yang enggan berpartisipasi didalamnya karna 

berpikir tidak ada perubahan yang signifikan pada mereka jika ikut 

berpartisipasi ataupun tidak ikut berpartisipasi. 
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Merujuk pemikiran politik tersebut  menurut pendapat Soebagio 2008:83 

dalam konteks sejarah penyelenggaraan pemilihan umum sebagai pesta 

demokrasi, secara empirik dapat dicermati tingkat partisipasi politik dan 

perkembangan golput di Indonesia.  

Secara empirik peningkatan angka Golput terjadi antara lain oleh realitas 

(Soebagio 2008:84) sebagai berikut:  

a. Pemilu dan Pilkada langsung belum mampu menghasilkan perubahan 

berarti bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. 

b. Menurunnya kinerja partai politik yang tidak memiliki platform politik 

yang realistis dan kader politik yang berkualitas serta komitmen politik 

yang berpihak kepada kepentingan publik, melainkan lebih 

mengutamakan kepentingan kelompok atau golongannya.  

c. Merosotnya integritas moral aktor-aktor politik (elit politik) yang 

berperilaku koruptif dan lebih mengejar kekuasaan/kedudukan 

daripada memperjuangkan aspirasi publik.  

d. Tidak terealisasikannya janji-janji yang dikampanyekan oleh elit 

politik kepada publik yang mendukungnnya. 

e. Kejenuhan pemilih karena sering adanya Pemilu/Pilkada yang 

dipandang sebagai kegiatan seremonial berdemokrasi yang lebih 

menguntungkan bagi para elit politik.  

f. Kurang netralnya penyelenggara Pemilu/Pilkada yang masih 

berpotensi melakukan keberpihakan kepada kontestan tertentu, di 

samping juga kurangnya intensitas sosialisasi Pemilu secara 

terprogram dan meluas.  
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C. Kerangka Pikir  

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tingkat partisipasi masyarakat 

desa dan ada dua desa yaitu desa dengan representasi kota dan juga desa 

sebagai representasi desa. Kerangka pikir dalam penelitian ini disusun 

sebagai landasan penelitian yaitu untuk menguji teori mengenai partisipasi 

politik masyarakat Desa yang dikemukakan oleh MacAndrew seperti 

dikutip oleh Mas’oed (2001:40-50), bahwa terdapat lima hal yang 

menyebabkan timbulnya gerakan ke arah partisipasi yang lebih luas dalam 

proses politik, yaitu kelas yang menyangkut perorangan dengan status 

sosial, pendapatan pekerjaan yang sama, kelompok merupakan perorangan 

yang meliputi ras, agama, bahasa, atau etnisitas yang sama dan golongan, 

dengan perorangan yang akan dipersatukan oleh interaksi yang akan terus 

menerus atau intens dan salah satu manivestasinya adalah pengelompokan 

patron-klien. 

Pembentukan pemerintah yang didasarkan pada partai politik seringkali 

menciptakan harapan yang tersebar luas bahwa orang yang menjalankan 

kekuasaan politik bukan karena kelahiran  melainkan karena kemahiran 

politik dan ada beberapa faktor yang dapat  mempengaruhi seseorang 

ataupun masyarakat dalam mengambil keputusan dalam pemilihan umum 

yang mempengaruhi partisipasi politik yaitu : 

a. Menilai calon yang diajukan 

b. Hadir dalam kegiatan sosialisasi politik yang dilakukan KPUD 

c. Mengajak seseorang menjadi sukarelawan 

d. Memberikan suara 
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e. Menjadi tim sukses secara sukarela 

f. Ikut aktif berkampanye secara sukarela 

g. Menyaksikan saat perhitungan suara  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Bagan Kerangka Pikir

Partisipasi Politik 

Bentuk-bentuk Partisipasi Politik 

Electrolaral activity: 
 

 Menilai calon-calon yang diajukan

 Hadir dalam kegiatan sosialisasi politik 

yang dilakukan KPUD

 Mengajak seseorang menjadi 

sukarelawan

 Memberikan suara

 Menjadi tim sukses secara sukarela

 Ikut aktif berkampanye secara sukarela

 Menyaksikan saat penghitungan suara

Sumber: Mas’oed dan MacAndrews (2000:225) 

 

Partisipasi Politik Masyarakat Desa Pringsewu 

Barat Kecamatan Pringsewu dan Desa Giri 

Tunggal Kecamatan Pagelaran Utara pada 

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pringsewu 

2017 
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III. METODE PENELITIAN 

 

A.  Tipe Penelitian 

Tipe yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian 

deskriptif dengan analisa data kuantitatif. Penggunaan penelitian 

deskriptif ini karena peneliti ingin melakukan pengamatan langsung 

mengenai fenomena partisipasi politik masyarakat Kabupaten Pringsewu 

dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pringsewu. 

Jenis penelitian deskriptif digunakan dalam penelitian karna dianggap 

mampu untuk mencari tahu bagaimana bentuk dan partisipasi masyarakat 

yang berkenaan dengan suatu objek yakni sekelompok orang dalam hal 

ini partisipasi masyarakat Kabupaten Pringsewu. Pendapat tersebut 

sejalan dengan pengertian deskriptif menurut Suryabrata (2012: 75), 

tujuan penelitian deskriptif adalah membuat penjabaran secara sistematis, 

faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi. Sehingga 

dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa yang dimaksud penelitian 

deskriptif adalah penelitian untuk merumuskan sebuah gambaran yang 

tersusun secara sistematis, faktual dan akurat mengenai kejadian faktual. 

Sedangkan analis data kuantitatif dalam penelitian ini digunakan agar 

penarikan kesimpulan dapat merepresentasikan populasi dari suatu objek 

penelitian dalam hal ini adalah masyarakat Kabupaten Pringsewu di 
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Kecamatan Pringsewu dan Kecamatan Pagelaran Utara. Analisis data 

kuantitatif dalam penelitian ini dilakukan dengan cara melihat data hasil 

kuesioner yang telah diberikan kepada responden penelitian kemudian 

digunakan sebagai bahan untuk menarik kesimpulan. 

 

B. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ditentukan secara purposive adalah lokasi penelitian di 

pilih berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu dan di ambil 

berdasarkan tujuan penelitian, (Singarimbun, 2000: 169). Menurut 

Basrowi dan Suwandi (2008: 285) cara terbaik yang perlu di tempuh 

dalam penentuan lapangan penelitian ialah dengan mempertimbangkan 

teori substantif dengan menjajaki lapangan untuk melihat kesesuaian 

dengan kenyataan yang berada di lapangan. Keterbatasan geografis dan 

praktis seperti waktu, biaya, tenaga, perlu juga dijadikan pertimbangan 

dalam penentuan lokasi penelitian. 

Penelitian ini merupakan studi kasus desa-kota dalam melihat partisipasi 

politik masyarakat dalam Pilkada 2017. Pemilihan kedua desa/kelurahan 

tersebut dilakukan secara purposive dengan mempertimbangkan 

karakteristik kedua desa tersebut mewakili kota dan desa. Namun 

demikian, temuan di kedua desa tersebut tidak untuk digeneralisasi, 

setidaknya temuan yang ada menjadi cerminan di desa-desa lainnya 

semata. Kedua desa yang menjadi lokasi penelitian, yaitu: (1) Desa 

Pringsewu Barat Kecamatan Pringsewu, sebagai representasi kota, dan (2) 

untuk representasi desa, yaitu Giri Tunggal Kecamatan Pagelaran Utara.  
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C. Definisi Konseptual 

Definisi konseptual merupakan batasan terhadap variabel yang dijadikan 

pedoman dalam penelitian, sehingga tujuan dan arahnya tidak 

menyimpang.Dalam penelitian ini, peneliti memberikan definisi 

konseptual penelitian agar mempermudah penelitian ini dilakuan terkait 

masalah yang diteliti. Definisi konseptual dalam penelitian ini adalah, 

Partisipasi Politik .Partisipasi politik masyarakat Desa yang dikemukakan 

oleh MacAndrew seperti dikutip oleh Mas’oed (2001:40-50), bahwa 

terdapat lima hal yang menyebabkan timbulnya gerakan ke arah partisipasi 

yang lebih luas dalam proses politik, yaitu kelas yang menyangkut 

perorangan dengan status sosial, pendapatan pekerjaan yang sama, 

kelompok merupakan perorangan yang meliputi ras, agama, bahasa, atau 

etnisitas yang sama dan golongan, dengan perorangan yang akan 

dipersatukan oleh interaksi yang akan terus menerus atau intens dan salah 

satu manivestasinya adalah pengelompokan patron-klien.Pembentukan 

pemerintah yang didasarkan pada partai politik seringkali menciptakan 

harapan yang tersebar luas bahwa orang yang menjalankan kekuasaan 

politik bukan karena kelahiran  melainkan karena kemahiran politik dan 

ada beberapa faktor yang dapat  mempengaruhi seseorang ataupun 

masyarakat dalam mengambil keputusan dalam pemilihan umum yang 

mempengaruhi partisipasi politik yaitu : 

a. Menilai calon yang diajukan 

b. Hadir dalam kegiatan sosialisasi politik yang dilakukan KPUD 

c. Mengajak seseorang menjadi sukarelawan 
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d. Memberikan suara 

e. Menjadi tim sukses secara sukarela 

f. Ikut aktif berkampanye secara sukarela 

g. Menyaksikan saat perhitungan suara 

 

D. Definisi Operasional 

Definisi Operasional adalah mendefinisikan variabel secara operasional 

dan berdasarkan karakteristik yang diamati, memungkinkan peneliti untuk 

melakukan observasi atau pengamatan secara cermat terhadap suatu objek 

atau fenomena. Dimana variabel adalah suatu besaran yang dapat diubah 

atau berubah sehingga mempengaruhi peristiwa atau hasil penelitian 

(Abdullah,2003:79). Penyusunan definisi operasional variabel perlu 

dilakukan karena akan menunjukkan alat pengambilan data mana yang 

cocok digunakan (Notoatmodjo,2002:42). Variabel adalah sesuatu yang 

digunakan sebagai ciri, sifat atau ukuran yang dimiliki atau didapat atau 

satuan penelitian tentang suatu konsep pengertian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 

 

Tabel 5. Definisi Operasional 

Variabel Indikator Sub Indikator 

Partisipasi 

Politik 

a. Menilai calon 

yang diajukan 

 

1. Menilai calon yang diajukan 

dengan melihat penampilannya 

2. Menilai calon yang diajukan 

dengan melihat program kerja 

dan latar belakangnya 

 b. Hadir dalam 

kegiatan 

sosialisasi 

politik yang 

dilakukan 

KPUD 

1. Hadir dalam sosialisasi politik 

karena menerima imbalan 

2. Hadir dalam sosialisasi politik 

karena ingin mendalami ilmu 

politik 

 c. Mengajak 

seseorang 

menjadi 

sukarelawan 

1. Mempengaruhi orang lain untuk 

ikut menjadi tim sukses 

pasangan calon 

2. Mempengaruhi orang lain untuk 

ikut menjadi tim sukses 

pasangan calon karena 

menerima imbalan 

 d. Memberikan 

suara 

1. Hadir ke TPS dalam 

pemungutan suara secara 

sukarela 

2. Hadir ke TPS dalam 

pemungutan suara karena sadar 

tentang kewajiban warga negara  

 e. Menjadi tim 

sukses secara 

sukarela 

1. Menjadi tim sukses salah satu 

pasangan calon secara sukarela 

2. Menjadi tim sukses salah satu 

pasangan calon karena 

menerima imbalan 

 f. Ikut aktif 

berkampanye 

secara sukarela 

1. Tidak peduli dengan aktivitas 

kampanye pasangan calon 

2. Berpartisipasi dalam aktivitas 

kampanye secara sukarela 

 g. Menyaksikan 

saat 

penghitungan 

suara 

1. Menyaksikan penghitungan 

suara karena imbalan 

2. Menyaksikan penghitungan 

suara karena sadar tentang 

politik 

 Sumber: Diolah Penulis Tahun 2017 
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E. Populasi dan Sampel 

1. Populasi  

Menurut Bambang Prasetyo (2005:119), populasi adalah 

keseluruhan/gejala satuan yang diteliti. Untuk membuat sebuah 

batasan populasi, terdapat tiga kriteria yang harus terpenuhi, yaitu iti, 

cakupan, waktu. Batasan populasi juga mengandung konsep populasi 

target dan populasi survei. Populasi target merupakan batasan populasi 

yang sudah direncanakan oleh peneliti didalam rancangan penelitian. 

Populasi survei merupakan batasan populasi yang ditemukan di 

lapangan, yang bisa saja berbeda dengan batsan targetnya. Adapun 

yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat. Daftar 

Pemilih Tetap masyarakat Kelurahan Pringsewu Barat 6762 orang dan 

jumlah Daftar Pemilih Tetap di Desa Giri Tunggal yaitu 1333 orang. 

(Daftar Pemilih Tetap Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pringsewu 

2017)  

2. Sampel  

Menurut Bailey dalam Bambang Prasetyo (2005:119) sampel 

merupakan bagian dari populasi yang ingin diteliti. Oleh karena itu, 

sampel harus dilihat sebagai suatu pendugaan terhadap populasi dan 

bukan populasi itu sendiri. Menurut Sugiyono (2010:91) samplling 

(sampel) didefinisikan sebagai “pemilihan sejumlah subjek penelitian 

sebagai wakil dari populasi sehingga dihasilkan sampel yang mewakili 

populasi dimaksud”.  
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Besarnya sampel akan diambil dari jumlah populasi dengan rumus 

yang akan diajukan oleh Slovin (1960 dalam Sevilla,1994), yaitu: 

 

 

dimana : 

n = Ukuran Sampel 

N = Ukuran Populasi 

e = Persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan 

sampel yang masih dapat ditolerir atau diinginkan. Dalam hal ini, e yang 

diambil adalah 10%. 

Jumlah keseluruhan populasi diatas apabila dimasukkan kedalam rumus 

akan menghasilkan jumlah sampel keseluruhan sebagai berikut: 

n =  

n =  

n =  

n =  

n = 99 orang (dibulatkan)  

Teknik pengambilan  sampel yang digunakan adalah dengan mengundi 

tabel angka acak (random). Cara ini dipilih karena selain meringankan  

beban pekerjaan, juga memberikan jaminan yang jauh lebih besar, bahwa 

setiap kelompok mempunyaiprobabilitas yang sama untuk dipilih. 
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Penentuan sampel penelitian dilakukan dengan melihat daftar pemilih 

tetap pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pringsewu 2017, 

kemudian peneliti memilih secara acak responden yang sesuai dengan 

kriteria, hingga mencapai 99 orang. 

 

F. Penentuan Responden 

Menurut Spradley dan Faisal (1990: 78) agar memperoleh informasi yang 

lebih terbukti, terdapat beberapa kriteria yang dipertimbangkan yaitu: 

1. Subjek berusia 17 tahun ke atas. 

2. Subjek terdaftar sebagai Daftar Pemilih Tetap pada Pemilihan Kepala 

Daerah Kabupaten Pringsewu 2017. 

3. Subjek yang berada atau tinggal di Kelurahan Pringsewu Barat 

Kecamatan Pringsewu dan Desa Giri Tunggal Kecamatan Pagelaran 

Utara. 

Untuk itu yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah masyarakat 

Kelurahan Pringsewu Barat Kecamatan Pringsewu dan Desa Giri Tunggal 

Kecamatan Pagelaran Utara 

 

G. Jenis Data 

Jenis data pada penelitian ini dibedakan menjadi dua, yaitu: 

1. Data Primer  

Data primer menurut Husein Umar (2014: 42) adalah data yang 

didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perseorang seperti 

hasil dari wawancara yang biasa dilakukan oleh peneliti. Data-data 

yang dijaring, dikodifikasikan dan dideskripsikan adalah sumber dari 
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jawaban informan terhadap pertanyaan yang di ajukan dalam 

wawancara dan  kuesioner. Sumber data primer dalam penelitian ini 

diperoleh dari wawancara dan kuesioner yang dilakukan kepada 

informasi yaitu  Masyarakat Kelurahan Pringsewu Barat dan 

Masyarakat Desa Giri Tunggal Kabupaten Pringsewu yang telah 

terdaftar dalam daftar pemilihan  tetap Pemilihan Bupati dan Wakil 

Bupati Kabupaten Pringsewu 2017.  

2. Data Sekunder  

Data sekunder menurut Husein Umar (2014: 42) adalah data yang 

diperoleh dari sumber data kedua atau sumber sekunder data yang kita 

butuhkan. Adapun data-data sekunder yang berasal dari artikel-artikel 

yang dipublikasikan di internet serta berbagai literatur yang 

mendukung permasalahan seperti buku-buku dan undang-undang 

tentang Pemilu. Selain itu data sekunder juga didapatkan dari data 

monografi dan profil daerah yang berkaitan dengan penelitian, 

dokumen-dokumen KPU yang berkaitan dengan Pemilihan Bupati dan 

Wakil Bupati dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan 

kajian Partisipasi Politik masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah 

Pringsewu sebagai referensi. Data sekunder ini merupakan data yang 

diperlukan untuk melengkapi informasi yang diperoleh dari data 

primer. 

 

 

 

 

 

 



34 

 

H. Tehnik Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

 

1. Angket atau Kuesioner 

Pada penelitian ini penulis menggunakan angket atau kuisioner yang  

selama penyebaran kuisioner penulis melakukan pengarahan atau 

panduan kepada responden. Angket atau yang sering disebut dengan 

metode kuesioner yang merupakan serangkaian atau daftar pertanyaan 

yang disusun secara sistematis dengan cara menyebar daftar 

pertanyaan kepada responden. Siregar (2013: 21), kuesioner adalah 

teknik pengumpulan data informasi yang memungkinkan analisis 

memelajari sikap-sikap, keyakinan, perilaku, dan karakteristik orang 

utama di dalam organisasi yang bisa terpengaruh oleh sistem yang 

diajukan atau oleh sistem yang sudah ada. 

2. Dokumentasi 

Menurut Suharsimi Arikunto (1989: 236) dokumentasi adalah metode 

pengumpulan data dengan melihat catatan tertulis dan dapat di 

pertangguang jawabkan serta menjadi alat bukti yang resmi. Teknik 

pengumpulan dokumentasi dalam penelitian ini berupa catatan data 

monografi dan profil daerah Kelurahan dan juga profil desa, dokumen 

KPUD terkait Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu, data 

berupa jumlah Daftar Pemilih Tetap, buku literatur, skripsi, Undang-

Undang dan Peraturan Pemerintah.  
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I. Tehnik Pengolahan Data  

Teknik pengolahan data merupakan teknik oprasional setelah data 

terkumpul. Adapun teknik pengolahan data pada penelitian ini adalah data 

yang diperoleh dari hasil wawancara, dokumentasi tersebut kemudian 

dioleh dengan cara: 

1. Editing 

Editing adalah kegiatan yang dilaksanakan setelah penelitian selesai 

menghimpun data dilapangan. Kegiatan ini menjadi penting karena 

kenyataan bahwa data yang terhimpun kadang belum memenuhi 

harapan peneliti, Sangadja (2010: 200). Proses editing dimulai dengan 

memberikan identitas pada instrument peneliti yang telah terjawab. 

Kemudian, memeriksa satu persatu lembar informasi pengolahan data, 

lalu memeriksa poin-poin serta jawaban yang tersedia. 

 

2. Pengkodean 

Setelah selesai tahap editing dilakukan, kegiatan berikutnya adalah 

mengklasifikasikan data-data tersebut melalui tahap koding. 

Maksudnya bahwa data yang telah diedit tersebut diberi identitas 

sehingga memiliki arti tertentu pada saat dianalisis. Pengkodean 

frekuensi digunakan apabila jawaban pada poin tertentu memiliki 

bobot atau arti frekuensi tertentu. Sedangkan pengkodean lambang 

digunakan padapoin yang tidak memiliki bobot tertentu. 

Pengkodean diberikan pada masing-masing hasil ukur yaitu: 

a. Nilai 4: sangat tinggi (skor 3,26-4.00), 

b. Nilai 3: tinggi (skor 3.25 – 2.51), 
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c. Nilai 2: rendah (skor 2.20-1.76), 

d. Nilai 1: sangat rendah (skor 1.00-1.75). 

 

3. Tabulasi (Proses Pembeberan) 

Tabulasi adalah bagian terakhir dari pengolahan data, maksud tabulasi 

adalah memasukkan data-data pada tabel-tabel tertentu dan mengatur 

angka-angka serta menghitumg hasil data penelitian. Ada dua jenis 

tabel yang biasa dalam penelitian sosial, yaitu tabel data dan tabel 

kerja. Tabel data adalah tabel yang dipakai untuk mendeskripsikan data 

sehingga memudahkan peneliti untuk memahami struktur dari sebuah 

data. Sedangkan tabel kerja adalah tabel yang dipakai untuk 

menganalisis data yang tertuang dalam tabel data. 

 

4. Interpretasi Data 

Interprestasi data merupakan data yang telah dideskripsikan baik 

melalui narasi yang diinterprestasikan untuk kemudian dilakukan 

penarikan kesimpulan sebagai hasil penelitian. 

 

J. Tehnik Penentuan Skor 

Menurut Sugiyono (2005: 108) Setelah seluruh data yang diperoleh dalam 

penelitian diuraikan, maka pada tahap selanjutnya akan dilakukan 

pembahasan data yang telah diuraikan. Interpretasi data secara keseluruhan 

untuk variabel dapat dilakukan setelah terlebih dahulu diklasifikasikan 

berdasarkan nilai-nilai yang diperoleh dari responden.Berdasarkan 
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klasifikasi yang telah ditentukan. Adapun Pengskoran yang digunakan 

untuk mengklasifikasikan data tersebut adalah: 

Pengskoran menggunakan penilaian sebagai berikut: 

a) Untuk alternatif jawaban a diberi skor 4 

b) Untuk alternatif jawaban b diberi skor 3 

c) Untuk alternatif jawaban c diberi skor 2 

d) Untuk alternatif jawaban d diberi skor 1 

 

Kemudian untuk menentukan kategori jawaban responden terhadap 

masing-masing alternatif apakah tergolong sangat setuju, setuju, dan 

cukup setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju maka dapat ditentukan 

kelas intervalnya, dengan cara sebagai berikut: 

 

Maka diperoleh : 

 

Dengan demikian dapat diketahui kategori jawaban responden masing 

masing variabel yaitu :  

a) Untuk kategori skor sangat tinggi = 4,21- 5,00  

b) Untuk kategori skor tinggi = 3,41- 4,20  

c) Untuk kategori skor rendah = 2,61- 3,40  

d) Untuk kategori skor sangat rendah = 0,75- 2,60 
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Untuk menentukan tergolong sangat setuju, setuju, dan cukup setuju, tidak 

setuju, dan sangat tidak setuju maka jumlah jawaban responden akan 

ditentukan rata-ratanya dengan membagi jumlah pertanyaan dan hasil 

pembagian tersebut akan dapat diketahui jawaban responden termasuk 

kategorinya. 

 

K. Uji Validitas dan Reliabilitas Data 

1. Uji Validitas Data  

Validitas dimaksudkan untuk menyatakan sejauh mana instrumen akan 

mengukur apa yang ingin diukur. Apakah benar, alat ukur kita itu 

dapat mengukur sifat objek yang kita teliti atau mengukur sifat yang 

lain (Rachmad,2006). 

Validitas yang dalam penelitian ini terletak pada ketepatan pertanyaan-

pertanyaan yang akan dimunculkan dalam kuesioner sebagai kunci 

utama (instrumen penting) dalam pengambilan data penelitian ini. 

Dalam hal ini validitas yang dipakai adalah validitas eksternal, dimana 

penulis mencoba untuk membandingkan antara kriteria yang ada pada 

instrumen dengan fakta-fakta empiris yang terjadi di lapangan. 

Adapun  rumus  yang  digunakan dengan rumus product 

momentsebagai berikut: 

  rxy  = 
–

 

 
Keterangan: 

r  = Koefisien korelasi Pearson 

Σxy  = Jumlah hasil dari X dan Y setelah dikalikan 

Σx  = Jumlah skor X 

Σy  = Jumlah skor Y 
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Σx2  = Jumlah kuadrat dari skor X 

Σy2 = Jumlah kuadrat dari skor Y 

n  = Jumlah sampel 

(Suharsimi Arikunto, 2013:75) 

 

Penentuan valid atau tidaknya setiap butir instrumen tersebut, nilai-

nilai koefisien korelasi tersebut dibandingkan dengan nilai standar 

indeks validitasnya.  

 

2. Reliabilitas Data  

Sebenarnya reliabilitas dapat diartikan memilki sifat dapat dipercaya. 

Suatu alat ukur memiliki realibilitas bila hasil pengukurannya relatif 

konsisten apabila alat ukur tersebut digunakan berulang kali oleh 

peneliti yang sama dengan peneliti lainnya.Instrumen yang reliabel 

adalah instrumen yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur 

obyek yang sama, akan menghasilkan data yang sama (Sugiyono, 

2015:121). Ada berbagai cara yang digunakan untuk mengetahui 

kereliabilitasan suatu soal. 

 

Dalam hal ini peneliti menggunakan rumus alpha, sebagai berikut: 

r11 =  

r11  =Realibitas yang dicari 

    = Jumlah varians skor tiap-tiap item 

     = Varians total 

(Suharsimi Arikunto, 2008:109) 

 

Bila koefisien reliabilitas telah dihitung maka untuk menetukan kiteria  

yakni sebagai berikut: 

Tabel 6. Kriteria Reliabilitas 
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Koefisien relibilitas (r11) Kriteria 

 

0,80 < r11≤ 1,00 Sangat tinggi 

0,60 < r11 ≤ 0,80 Tinggi 

0,40 < r11≤ 0,60 Cukup 

0,20 < r11≤ 0,40 Rendah 

0,00 < r11≤ 0,20 Sangat rendah 

Sumber: Suharsimi Arikunto (2008: 75) 

 

L. Tehnik Analisis Data 

Pendekatan kuantitatif dalam penelitian ini didukung dengan penggunaan 

analisisstatistik deskriptif. Teknik analisis statistic dalam penelitian ini 

antara lainpenyajian data melalui tabel atau grafik yang bertujuan untuk 

mengetahui tingkat partisipasi politik masyarakat Kelurahan Pringsewu 

Barat dan Desa Giri Tunggal pada Pilkada Pringsewu 2017. Hal ini dapat 

dilihat dari hasil angket dan skor angket yang telah diberikan ke 

masyarakat.Data yang diperoleh dalam penelitian ini berupa skor tingkat 

partisipasi politik masyarakat Kelurahan Pringsewu Barat dan Desa Giri 

Tunggal pada Pilkada Pringsewu 2017.Agar data tersebut dapatdianalisis, 

sebelumnya data tersebut harus diolah terlebih dahulu menggunakanteknik 

analisis data variatik dengan jenis analisis univaritaik, yang 

digunakanuntuk menjelaskan atau mendeskripsikan skor tingkat partisipasi 

politik masyarakat Kelurahan Pringsewu Barat dan Desa Giri Tunggal 

pada Pilkada Pringsewu 2017. Rumus yang digunakan ialah:

 

Keterangan: 

P = Angka Persentase 

F = Frekuensi yang sedang dicari persentasenya 

N = Jumlah skor maksimum 

(Anas Sudijono, 2011:43) 
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Hasil analisis data yang diperoleh selanjutnya dikonsultasikan dengan 

tabel kriteria penafsiran persentase untuk mengetahui tingkat partisipasi 

politik masyarakat Kelurahan Pringsewu Barat dan Desa Giri Tunggal 

pada Pilkada Prngsewu 2017. Tabel kriteria penafsiran persentase menurut 

Suharsimi Arikunto ialah sebagai berikut : 

Tabel 7. Kriteria Penafsiran Persentase 

 

No Persentase Penafsiran 

1. 0%-20% Sangat Kurang 

2.  21%-40% Kurang 

3. 41%-60% Cukup 

4. 61%-80% Baik 

5. 81%-100% Sangat Baik 

Sumber : (Suharsimi Arikunto dalam Yuliani, 2013:51) 
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IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

 

A. Kabupaten Pringsewu 

Secara geografis wilayah Kabupaten Pringsewu terletak pada posisi 

104ᴼ42’-105ᴼ8’ Bujur Timur dan antara 5ᴼ8’-6ᴼ8’ Lintang 

Selatan.Batas-batas wilayah Kabupaten Pringsewu secara administrasi 

adalah. 

a. Sebelah Utara, berbatasan dengan Kabupaten Lampung Tengah 

b. Sebelah Selatan,berbatasan dengan Kabupaten Tanggamus 

c. Sebelah Timur,berbatasan dengan Kabupaten Tanggamus 

d. Sebelah Barat,berbatasan dengan Kabupaten Pesawaran 

 

Kabupaten Pringsewu mempunyai luas wilayah daratan 625 km2, yang 

hampir seluruhnya berupa wilayah daratan.Potensi sumber daya alam yang 

dimiliki Kabupaten Pringsewu sebagian besar dimanfaatkan untuk 

kegiatan pertanian. Kabupaten Pringsewu merupakan salah satu kabupaten 

di Provinsi Lampung yang merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten 

Tanggamus dan dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 48 Tahun 

2008 Tanggal 26 November 2008 dan diresmikan pada Tanggal 3 April 

2009 oleh Menteri Dalam Negeri. 
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Secara administrasi berdasarkan undang-undang pembentukan wilayah 

Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Pringsewu terdiri dari delapan wilayah 

kecamatan. Sesuai perda Kabupaten Pringsewu nomor 12 tahun 2012 

mengenai pemekaran wilayah, kecamatan di Kabupaten Pringsewu 

bertambah menjadi sebanyak sembilan kecamatan yaitu Kecamatan 

Pardasuka, Kecamatan Ambarawa, Kecamatan Pagelaran, Kecamatan 

Pringsewu,  Kecamatan Gadingrejo, Kecamatan Sukoharjo, Kecamatan 

Banyumas, Kecamatan Adiluwih, dan Kecamatan Pagelaran Utara. 

Berdasarkan sembilan kecamatan tersebut terdapat sebanyak tujuh 

kelurahan dengan jumlah 124 pekon atau desa secara keseluruhan. 

 
B. Kelurahan Pringsewu Barat 

Pringsewu Barat merupakan salah satu kelurahan yang terletak di 

Kabupaten Pringsewu.Kelurahan ini berdiri pada tanggal 31 Agustus 2002, 

berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2002.Sejak tanggal tersebut 

pelaksanaan pemerintah mulai dilaksanakan oleh Kepala Lurah bersama 

pemuka agama, masyarakat, dan unsur pemuda serta elemen yang ada di 

tingkat kelurahan.Mengawali agenda kerja dengan musyawarah sekaligus 

sosialisasi keberadaannya.Kelurahan Pringsewu Barat dengan bersama 

pemerintah kelurahan menyamakan persepsi, visi dan misi dalam menata 

dan membangun Kelurahan Pringsewu Barat.Luas wilayah Kelurahan 

Pringsewu Barat yaitu ± 179 Ha dengan batas batas sebagai berikut: 

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Way Semah dan Pekon Rejosari 

b. Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan KH. Gholib atau 

Kelurahan Pringsewu Utara 
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c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan. Jendral Sudirman atau 

Kelurahan Pringsewu Selatan 

d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Pajaresuk  

Kelurahan Pringsewu Barat berdiri berdasarkan Perda Tanggamus Nomor 

2 Tahun 2002 bersama dengan terbentuknya Kelurahan Pringsewu Selatan 

dan Pringsewu Timur yang dahulunya adalah Desa Pringsewu.  Jumlah 

penduduk di Kelurahan Pringsewu Barat saat ini berjumlah ± 10.773 

dengan jumlah Laki-Laki 5.050 dan Perempuan 5.723. 

Mayoritas masyarakat Kelurahan Pringsewu Barat bekerja sebagai 

pedagang, petani dan pegawai. Kelurahan Pringsewu Barat terdiri dari 7 

lingkungan dan juga 34 RT. 

 

C. Desa Giri Tunggal 

Giri Tunggal merupakan pekon yang berada di Kecamatan Pagelaran 

Utara, Kabupaten Pringsewu.Wilayah ini berada di utara bagian 

Kecamatan Pagelaran Utara.Giri Tunggal berjarak sekitar 1 Km dari Desa 

Fajar Mulia sebagai Ibukota Kecamatan Pagelaran Utara.Giri Tunggal 

terdiri atas 3 Dusun dan 9 RT, serta 1.805 Kepala Keluarga. 

Desa Giri Tunggal berada di Kecamatan Pagelaran Utara.Pagelaran Utara 

merupakan Kecamatan termuda di Kabupaten Pringsewu.Kecamatan 

Pagelaran Utara ini merupakan pemekaran dari Kecamatan Pagelaran pada 

tanggal 30 Agustus 2012. Batas wilayah Pekon Giri Tunggal adalah 

sebagai berikut: 

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Pekon Margosari 

https://id.wikipedia.org/wiki/Pagelaran_Utara,_Pringsewu
https://id.wikipedia.org/wiki/Pagelaran_Utara,_Pringsewu
https://id.wikipedia.org/wiki/Pagelaran_Utara,_Pringsewu
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Pringsewu
https://id.wikipedia.org/wiki/Fajar_Mulia,_Pagelaran_Utara,_Pringsewu
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2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Pekon Fajar Mulya 

3. Sebelah Barat berbatasan dengan Pekon Madaraya 

4. Sebelah Timur berbatasan dengan Pekon Banyumas 

Pekon Giri Tunggal hanya memiliki satu sekolah yaitu SDN 1 Giri 

Tunggal. Dengan jumlah penduduk yang cukup banyak, jika hanya ada 

satu Sekolah Dasar dianggap Pekon Giri Tunggal masih disebut Pekon 

yang tertinggal. Pekon Giri Tunggal juga masuk dalam wilayah register 

22. Di Pekon Giri Tunggal juga terdapat sungai yaitu sungai Way Wayah 

yang menjadi sumber mata pencaharian warga sekitar sungai. Di Pekon 

Giri Tunggal juga terdapat 77 kepala keluarga yang bermata pencaharian 

sebagai pengrajin genting dan 100 kepala keluarga yang bermata 

pencaharian sebagai pengrajin batu bata.  

 

D. Profil Calon Bupati dan Wakil Bupati Pringsewu 2017 

1. Ardian Saputra, SH – Ir. Hj. R.A.Dewi Arimbi 

Pasangan calon bupati/wakil bupati kabupaten Pringsewu    dengan 

nomor urut 1 adalah calon bupati/wakil bupati yang bertarung dari 

jalur parpol. Dengan nama calon bupati Ardian Saputra, SH dan nama 

calon wakil bupati Ir. Hj. R.A.Dewi Arimbi.  

Ardian Saputra, SH merupakan anak dari Mantan Bupati Lampung 

Utara yaitu bapak  Drs. H. Zainal Abidin, MM. Ardian Saputra, SH 

lahir di Jakarta pada 1 September 1986. Ardian Saputra, SH 

merupakan calon bupati termuda yang mencalonkan diri pada Pilkada 

Pringsewu 2017.  
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Pasangan Ardian Saputra Dewi Arimbi yang diusung oleh PDIP dan 

PPP dan mendapat rekomendasi dari kedua partai besar tersebut. 

Sementara itu, pasangan Ardian dan Arimbi. Menurut salah satu 

pengamat politik pasangan ini cukup kuat. Beliau menilai Ardian 

memiliki peluang suara besar mengingat PDIP adalah partai penguasa 

di Indoonesia dan ditambah lagi dukungan yang diberikan oleh 

PPP.Selain itu, baik Ardian maupun Arimbi, sama-sama memiliki 

relawan dan pendukung yang kuat di kalangan masyarakat bawah.  

 

Selanjutnya calon wakil bupati Dewi Arimbi, Dewi Arimbi 

merupakan calon wakil bupati Pringsewu terkaya di antara kandidat 

lainnya. Berdasar Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara 

(LHKPN) yang dimuat dalam laman KPU Pringsewu, Wakil 

Sekretaris Jenderal DPP PPP itu memiliki total harta kekayaan sekitar 

Rp181,4 miliar. 

 

Dewi Arimbi sempat memberi informasi kepada media, mengenai 

DPP memang menginginkan kader PPP maju di Pilkada Pringsewu, 

dan munculah nama saya Dewi Arimbi Soeharto yang merupakan 

kader PPP di DPP yang juga masih keluarga besar dari Alm. 

Alamsyah Ratu Prawiranegara salah satu Mantan Mentri Agama pada 

orde baru. Ardian Saputra Calon Bupati Pringsewu dari PDI 

Perjuangan dan Calon Wakil Bupati Pringsewu dari PPP Dewi Arimbi 

Soeharto Alamsyah sepakat membuat Visi dan Misi sesuai Trisakti 

Bung Karno. 
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Dan pada hasil penghitungan suara setalah Pilkada berlangsung pada 

Februari 2017, pasangan Ardian dan Dewi Arimbi mendapat hasil 

suara 76.154 dengan persentase 35,45% dan secara langsung membuat 

pasangan ini berada dibawah pasangan Sujadi dan Fauzi. 

 

2. Hi. Sujadi – Dr. Hi. Fauzi, SE. M.Kom. Akt 

Pasangan Calon Bupati Wakil Bupati Kabupaten Pringsewu dengan 

nomor urut 2 adalah calon bupati/wakil bupati yang bertarung dari 

jalur parpol. Dengan nama calon bupati Hi. Sujadi dan nama calon 

wakil bupati Dr. Hi. Fauzi, SE. M.Kom. Akt. Pasangan H.Sujadi dan 

H. Fauzi diusung koalisi Partai Gerindra, Partai Golkar, PKB, PKS, 

dan Partai Demokrat.  

 

Setelah diadakannya pemilihan pada Februari 2017, Hi. Sujadi dan 

wakilnya Hi. Fauzi mendapat suara tertinggi. Penetapan bupati dan 

wakil bupati Pringsewu masa jabatan 2017-2022 berdasarkan 

keputusan KPU No.17/KPTS/KPU-Kab.008.680701/tahun 2017 

tanggal 15 Maret 2017 tentang penetapan pasangan calon bupati dan 

wakil bupati terpilih dalam pemilihan bupati dan wakil bupati 

Pringsewu 2017. Berdasarkan keputusan tersebut, selanjutnya 

ditindaklanjuti dengan pelantikan yang waktunya akan ditetapkan 

kemudian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. Pada hasil quick count pasangan Sujadi dan Fauzi 

mendapat hasil sebanyak 98.719 dengan persentase 45,96% dan secara 
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otomatis pasangan ini menjadi pemenang pada pemilihan Bupati dan 

Wakil Bupati Pringsewu 2017. 

3. Siti Rahma, SE – Edi Agusyanto, S.IP 

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pringsewu  dengan nomor 

urut 3 adalah calon bupati/wakil bupati yang bertarung dari jalur 

parpol. Dengan nama calon bupati Siti Rahma, SE dan nama calon 

wakil bupati Edi Agusyanto, S.IP. Pasangan ini diusung oleh dua 

partai, yaitu Partai Nasdem dan juga Partai Amanat Nasional. Pada 

survey yang dilakukan oleh tim Partai Nasdem yaitu survey 

popularitas dan elektabilitas, dan hasilnya memang trend survey Siti 

Rahma ini elektabilitasnya naik terus, ini juga merupakan hasil 

konsultan politik Nasdem bahwa Nasdem optimis dapat 

menghantarkan kemenangan untuk Siti Rahma. Sosok Siti Rahma 

juga dianggap banyak membantu warga kecamatan yang ada di 

Pringsewu, dan maju sebagai calon Bupati karena banyaknya 

dukungan dari masyarakat Pringsewu selama satu dua tahun ini. Sosok 

Siti Rahma merupakan seorang pengusaha diberbagai bidang dari 

berkarya di sejumlah organisasi Kabupaten Pringsewu.  

 

Namun pada hasil penghitungan suara setelah pelaksanaan Pilkada 

pada Februari 2017, pasangan Siti Rahma dan Edi Agusyanto berada 

di posisi terendah sesuai hasil quick count yaitu dengan total suara 39. 

934 dengan persentase 18,59%. Melihat hasil persentase ini pasangan 

yang memiliki program “Siti Rahma Menyapa” ini tidak dapat maju 

sebagai Bupati Pringsewu periode 2017-2022.
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VI. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan 

bahwa tingkat partisipasi politik masyarakat Kelurahan Pringsewu Barat 

dan masyarakat Desa Giri Tunggal pada Pilkada Pringsewu 2017 sangat 

tinggi. Dilihat pada tabel kategori tingkat partisipasi politik bahwa jumlah 

persentase tertinggi dengan 98,23% terdapat pada pernyataan yang 

menyatakan bahwa masyarakat ikut dalam Pemilihan Bupati dan Wakil 

Bupati Pringsewu 2017 karena sadar tentang kewajiban warga negara. 

Selanjutnya, untuk persentase terendah dengan 59,84% terdapat pada 

pernyataan masyarakat mempengaruhi orang lain untuk ikut menjadi tim 

sukses dari pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pilkada 

Pringsewu 2017. 

Berikut merupakan tabel ranking tingkat partisipasi masyarakat Kelurahan 

Pringsewu Barat dan Desa Giri Tunggal pada Pilkada Pringsewu 2017 

menurut pernyataan yang dikelola oleh penulis dari persentase terbesar 

hingga terkecil. 
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Tabel 30. Ranking Menurut Pernyataan Tingkat Partisipasi Politik 

Masyarakat Kelurahan Pringsewu Barat dan Desa Giri Tunggal pada 

Pilkada Pringsewu 2017 

 

No. Pernyataan Persentase 

1. Menilai calon yang diajukan 93% 

2. Hadir dalam kegiatan sosialisasi politik 

yang dilakukan KPUD 

96%% 

3. Mengajak seseorang menjadi sukarelawan 88,5% 

4.  Memberikan suara 84%% 

5. Menjadi tim sukses secara sukarela 59,25% 

6. Ikut aktif berkampanye secara sukarela 96% 

7. Menyaksikan saat perhitungan suara 95,75% 
Sumber: Diolah Oleh Penulis Tahun 2017 

Jika dilihat dengan teori yang digunakan yaitu electrolaral activity yang 

berarti segala bentuk kegiatan yang secara langsung atau tidak langsung 

berkaitan dengan pemilihan, telah mendukung dari hasil penelitian ini. 

Termasuk dalam  beberapa kategori yang diterangkan yaitu ikut serta 

dalam kegiatan kampanye, menjadi sukarelawan dalam kegiatan  

kampanye, ikut mengambil bagian dalam kampanye atau rally politik 

sebuah partai, mengajak seseorang untuk mendukung dan memilih sebuah 

partai atau calon pemimpin, memberikan suara dalam pemilihan, 

mengawasi atau menyaksikan pemberian  dan  penghitungan suara,menilai 

calon-calon yang diajukan dan lain-lainnya. Partisipasi politik masyarakat 

yang naik dengan rata-rata diatas persentase nasional, maka dapat 

dipastikan bahwa masyarakat telah banyak belajar baik dalam sosialisasi 

politik maupun pendidikan politik lainnya. Pendidikan politik tidak hanya 

di bangku sekolah saja namun, pendidikan politik bisa melalui minat baca 

masyarakat terhadap media massa yang sekarang sudah bisa diakses 

dimanapun untuk dapat mendapatkan informasi mengenai politik. 
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Sehingga dapat disimpulkan bahwa tingkat partisipasi politik masyarakat 

jika dilihat dari 7 indikator maka Kelurahan Pringsewu Barat dan Desa 

Giri Tunggal pada Pilkada Pringsewu 2017 menunjukan bahwa tingkat 

partisipasinya sangat baik dengan rata rata yang dihitung sesuai dengan 

rank menunjukkan persentase sebanyak 87,5% 

 

B. Saran  

Saran dalam penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Pringsewu pada masa 

mendatang hendaknya melakukan semua rangkaian proses pemilihan  

secara profesional dan transparan, sehingga masyarakat luas pada 

umumnya memiliki penilaian dan orientasi politik yang baik terhadap 

pemilihan kepala daerah sebagai wujud demokrasi lokal. 

2. Calon kepala daerah beserta wakilnya yang akan mengikuti pemilihan 

kepala daerah dimasa mendatang hendaknya lebih banyak melakukan 

pendidikan politik kepada masyarakat yang berada di dessa desa 

terpencil. Karena dengan pendidikan politik dan sosialisasi politik, 

masyarakat akan ikut berpartisipasi dalam politik apabila ada pesta 

politik. 

 



 

 

 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Buku: 

 

Agustino, Leo. 2008. Pilkada dan Dinamika Politik Lokal. Yogyakarta:Pustaka 

Pelajar 

Abdullah, Rozali. 2009. Mewujudkan pemilu yang lebih berkualitas: pemilu 

legislatif. Jakarta:Rajawali PerS 

Anas Sudijono. 2011. Pengantar Evaluasi Pendidikan. Jakarta: PT. Raja 

GrafindoPersada. Halaman 43. 

Arikunto, S. 2011. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta:Rineka 

Cipta 

Arikunto, Suharsimi. 1989. Prosedur Penelitian: System Pendekatan Praktik. 

Jakarta:Bina Aksa 

Arikunto, S. 1998. Sikap Manusia: Teori dan Pengukurannya Edisi 2. 

Yogyakarta:Pustaka Pelajar 

Budiardjo, Miriam. 2000.Dasar-dasar Ilmu Politik. Jakarta:PT. Gramedia Pustaka 

Utama 

Budiardjo, Miriam. 2008. Demokrasi. Jakarta:PT. Gramedia Pustaka Utama 

Budiardjo, Miriam. 1998.Partisipasi dan Partai Politik. Jakarta:PT. Gramedia 

Pustaka Utama 

Budiardjo, Miriam. 1998. Partisipasi dan Partai Politik Sebuah Bunga Rampai. 

Jakarta:Yayasan Obor Indonesia 

Huntington, Samuel P. Dan Nelson, John. 2001. Partisipasi Politik di Negara 

Berkembang. Jakarta: Rineka Cipta 

Masyhuri dan  Zainudin. 2008. Metode Penelitian Praktis dan Aplikatif. Bandung: 

PT Refika Aditama 

Michael Rush dan Phillip Althof. 2002. Pengantar Sosiologi dan Politik. 

Jakarta:PT Rineka Cipta 

Mohtar Mas’oed, Collin Mac Andrews. 2008. Perbandingan Sistem Politik. 

Yogyakarta: Gadjah Mada University Press 

Maran, Rafael Raga. 2007. Pengantar Sosisologi Politik. Jakarta: Rineka Cipta. 



 

 

 

Moleong, Lexy J. 2004. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya 

Kantaprawira, Rusadi. 2004. Sistem Politik Indonesia: Suatu Model Pengantar.        

Bandung:Sinar Baru Algensindo 

Pasalong, Harbani. 2010. Kepemimpinan Birokrasi. Alfabeta: Bandung 

Prasetyo, Bambang. 2005. Metode Penelitian Kuantitatif Teori dan Aplikasi. 

Jakarta: PT Rajagrafindo Persada  

Saragih, Bintan R. 1997. Fungsi Perwakilan, Pembuatan Keputusan, dan  

Pembentukan legitimasi, Badan Pendidikan dan Pelatihan Depdagri. 

Jakarta 

Singarimbun, Masri dan Sofyan Efendi. 2000. Metode Penelitian Survey. LP3ES. 

Jakarta 

Singarimbun, Masri dan Sofyan Efendi. 2006. Metode Peneltian Survey. Jakarta: 

PT Pustaka 

Sudijono, Anas. 2008. Pengantar Evaluasi Pendidikan. Jakarta: Raja Grafindo 

Persada.  

 

Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Administrasi. Bandung:Alfabeta 

 

Surbakti, Ramlan. 1999. Memahami Ilmu Poltitik.Jakarta:PT Gramedia 

Widiasarana Indonesia 

Surbakti, Ramlan. 2010. Memahami Ilmu Poltitik.Jakarta:PT Gramedia 

Widiasarana Indonesia 

Suryabrata, Sumadi. 2010. Metodelogi Penelitian. Jakarta: PT Rajagrafindo 

Persada 

Umar, Husein. 2014. Metode Penelitian Untuk Skripsi & Tesis Bisnis Edisi ke 2. 

Jakarta:Rajawali Pers 

Universitas Lampung. 2012. Pedoman Penulisan Karya Ilmiah. Bandar 

Lampung: Universitas Lampung 

 

Jurnal 

Amin, Muhammad. 2013. “Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan 

Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2012”. Jurnal Ilmu Politik, 

vol.1.No.1 

Arif, Afrosin. 2012. “Membangun Model Penyelenggaraan Pemilihan Umum: 

Format Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 

Gabungan”. Jurnal Jurisprudence,vol 1.No.1 



 

 

 

Arkanudin. 2005. “Pilkada Langsung dan Pengembangan Demokrasi: Pelajaran 

dari Sintang dari Pilkada 2005”. Jurnal Antropologi Indonesia, vol.4 No 1 

Kartiko, Galuh. 2011. “Pemilu dalam Perspektif Demokrasi di Indonesia”. Jurnal 

Konstitusi, vol.4 No 2 

Mudjiyanto, Bambang. 2012. “Literasi Internet dan Partisipasi Politik Masyarakat 

Pemilih dalam Aktifitas Pemanfaatan Media Baru”.Jurnal Studi Komunikasi 

Dan Media, vol. 16.No.1 

Nopyandri. 2011. Pemilihan Kepala Daerah Yang Demokratis dalam Perspektif 

UUD 1945”. Jurnal Ilmu Hukum, vol.2 No.2 

Suprojo, Agung. 2014. “Perspektif Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan 

Kepala Daerah (Pilkada) Kota Malang”. Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu 

Politik, vol.3.No.1 

 

Skripsi 

Ardian 2014, Strategi KPU dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pada Pemilu 

Tahun 2014 di Provinsi Lampung. Skripsi 

Tarigan, Marlini 2008, Partisipasi Politik Masyarakat Kabupaten Temanggung 

dalam Pelaksanaan Pilkada Tahun 2008: Tanggal 25 Mei 2009. Tesis 

Program Pascasarjana Magister Ilmu Politik Universitas Diponegoro  

 

Peraturan Perundang-undangan 

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang 

Penyelengaraan Pemilihan Umum 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 

Jakarta:Sekretaris Negara 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan 

Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang. 

 

Artikel dan Harian 

https://www.merdeka.com/politik/ini-tingkat-partisipasi-pemilih-dari-pemilu-

1955-2014.html diakses tanggal 12 September 2016 

data.kpud.go.id/dpt.php diakses pada 14 September 2016 

 

https://www.merdeka.com/politik/ini-tingkat-partisipasi-pemilih-dari-pemilu-1955-2014.html
https://www.merdeka.com/politik/ini-tingkat-partisipasi-pemilih-dari-pemilu-1955-2014.html

