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ABSTRACT 

 

WOMEN VOTER BEHAVIOR IN THE ELECTION OF THE HEAD OF 

PRINGSEWU REGENCY THE YEAR 2017 (STUDIES IN THE 

SOUTHERN PRINGSEWU SUB-DISTRICT OF PRINGSEWU VILLAGE 

AND THE VILLAGE OF BULUKARTO SUB-DISTRICT OF GADING 

REJO) 

 

By 

Aziza Aulia Fahmi 

 

Implementation of regional head election must be able to guarantee all citizens, 

especially women to be free to participate as voters. In the context of Pringsewu 

District Election in 2017 female candidates get the lowest vote of 18.59%, 

whereas when viewed from the number of female voters at 48.8%.Women's voter 

behavior tends to be easily influenced by patriarchal culture, apathy and 

pragmatism in politics. 

 

The purpose of this research is to find out the behavior of women voters in 

determining political choice in the selection of the head of the Pringsewu Regency 

year 2017. The method of this research is a descriptive qualitative research. Types 

of data used were the primary data and data obtained by method of secunder 

interview, observation, and study of librarianship. 

 

The results of this research is on the sociological approach, the behavior of the 

female voter South Pringsewu selects only consider based on religious 

background, while on the women voters in the Bulukarto Village was based on 

sociological side in determining their political choices with considering more on 

sociological background. Psychological approach, women voters in the Village of 

South Pringsewu dropped their political choices and was more emotional bonds 

based on selector toward the figure of the candidate's place. While, in the 

Bulukarto Village women voters select candidates more based on emotional 

attachment toward the work achieved by the candidate's place figures. Next the 

Rational Choice Approach, women voters of South Pringsewu subdistrict choose 



candidates because of the quality of candidates that focused on the figure of the 

candidates, while the female voters of Bulukarto Village choose the candidate to 

understand and assess the orientation of Vision and Mission offered by the 

selected candidate while in view The quality of candidates put more emphasis on 

the success and achievements achieved by the candidate. 
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ABSTRAK 

 

 

PERILAKU PEMILIH PEREMPUAN DALAM PEMILIHAN KEPALA 

DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2017 (STUDI PADA 

KELURAHAN PRINGSEWU SELATAN KECAMATAN PRINGSEWU 

DAN DESA BULUKARTO KECAMATAN GADING REJO) 

 

 

 

Oleh 

 

Aziza Aulia Fahmi 

 

 

Pelaksanaan pemilihan kepala daerah tentunya harus dapat menjamin semua 

warga khususnya perempuan untuk bebas berpartisipasi sebagai pemilih. Pada 

konteks Pilkada Kabupaten Pringsewu tahun 2017 kandidat perempuan 

memperoleh suara terendah yaitu 18,59%, padahal jika dilihat dari jumlah pemilih 

perempuan sebesar 48,8%. Perilaku pemilih perempuan cenderung mudah 

terpengaruh oleh budaya patriarki, sikap apatis dan pragmatisme dalam berpolitik. 
 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perilaku pemilih perempuan dalam 

menentukan pilihan politik pada pemilihan kepala daerah Kabupaten Pringsewu 

tahun 2017. Metode penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Jenis data 

yang digunakan data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui metode 

wawancara, observasi, dan studi kepustakaan. 

 

Hasil dari penelitian ini adalah pada pendekatan sosiologis, perilaku pemilih 

perempuan Kelurahan Pringsewu Selatan memilih hanya mempertimbangkan latar 

belakang agama, sedangkan pada pemilih perempuan Desa Bulukarto dalam 

menentukan pilihan politiknya lebih banyak mempertimbangkan latar belakang 

sosiologis. Pendekatan psikologis, pemilih perempuan Kelurahan Pringsewu 

Selatan dalam menjatuhkan pilihan politiknya lebih berdasarkan pada ikatan 

emosional pemilih terhadap figur kandidat petahana, sedangkan pemilih 

perempuan Desa Bulukarto memilih kandidat lebih berdasarkan pada ikatan 

emosional terhadap hasil kerja yang dicapai oleh figur kandidat petahana. 

Selanjutnya Pendekatan Pilihan Rasional, pemilih perempuan Kelurahan 

Pringsewu Selatan memilih kandidat karena adanya kualitas kandidat yang 

dititikberatkan pada figur kandidat petahana, sedangkan pemilih perempuan Desa 

Bulukarto memilih kandidat dapat memahami dan menilai orientasi Visi dan Misi 

yang ditawarkan oleh kandidat yang dipilih, sementara itu dalam melihat kualitas 



kandidat lebih menekankan pada keberhasilan dan prestasi yang dicapai oleh 

kandidat. 

 

Kata Kunci : Perilaku Pemilih, Perempuan, Pemilihan Kepala Daerah 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang 

 

Pemilihan kepala daerah (pilkada) memiliki makna sebagai upaya penataan 

struktur kekuasaan yang bersifat luas agar lebih menjamin berfungsinya 

mekanisme checks and balance di antara lembaga-lembaga politik dari 

tingkat pusat dan daerah. Pemilihan kepala daerah secara langsung adalah 

suatu langkah maju dalam proses demokratisasi di Indonesia, melalui Pilkada 

secara langsung hak-hak dasar masyarakat di daerah untuk berpartisipasi 

dalam proses politik dalam rangka rekrutmen politik lokal secara demokratis 

semakin nyata.  

 

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Peraturan Penetapan 

Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, Dewan 

Perwakilan Rakyat (DPR) merubah pemilihan umum kepala daerah menjadi 

pemilihan kepala daerah langsung dimana pemilihan Gubernur, Bupati dan 

Walikota menjadi Undang-Undang Pemilihan Kepada Daerah serentak. 

Kehadiran sistem pemilihan kepala daerah serentak tentunya harus dapat 

menjamin setiap rakyat baik perempuan maupun laki-laki untuk bebas 



2 
 

 

berpartisipasi, baik berpartisipasi hanya sebagai pemilih maupun sebagai 

calon yang juga akan dipilih. 

Opini publik terhadap eksistensi perempuan dalam politik selama ini bisa 

dikatakan kurang mendukung, budaya politik yang ada terhadap perempuan 

dalam dunia politik selama ini belum menampakan hal yang positif. Posisi 

dan peran tradisional perempuan dalam masyarakat domestik lebih 

dikedepankan bila dibandingkan kedudukan dan posisi perempuan diranah 

politik (Subiakto dan Ida, 2012:159).  

Diakui atau tidak Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki 

realitas politik dengan sistem patriarki, dimana konstruksi sosial yang ada di 

masyarakat membuat perempuan mengalami keterbatasan dalam banyak 

aspek akibat adanya norma atau kebiasaan yang berlaku. Selama ini 

keikutsertaan perempuan dalam dunia politik juga mengalami keterbatasan 

dalam berperan akibat dibatasi oleh sistem sosial dan budaya yang ada di 

masyarakat. Seperti yang diungkapkan oleh Sihite (2004:46) bahwa meskipun 

jumlah penduduk Indonesia sebagian besar 51% adalah perempuan, namun 

sistem kemasyarakatan atau budaya patriarki telah menjadikan perempuan 

termarjinalkan dalam dunia perpolitikan.  

Berdasarkan penelitian Cice (2011:17) bentuk partisipasi perempuan dalam 

kehidupan politik dapat dilihat dari berbagai sisi tergantung pada tingkat 

informasi yang diperoleh. Seperti yang diungkapkan oleh Ramlan Surbakti 

terdapat cara dalam mendeskripsikan hasil kajian mengenai perempuan dalam 

politik yaitu pola khusus partisipasi politik perempuan yang pada umumnya 
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berbentuk kendala, seperti sosialisasi politik yang berbeda (dengan pria) 

karakteristik biologik, akses yang tak sama terhadap sumberdaya khususnya 

bidang pendidikan, profesi dan keuangan.  

Selain itu kajian-kajian tentang perempuan, terdapat konteks historis dan 

sosial yang cukup kompleks tentang posisi perempuan, dalam kultur 

masyarakat Indonesia terdapat anggapan bahwa perempuan adalah mahluk 

nomor dua. Menurut Mansor Fakih (1996:15) perempuan lebih bersifat 

irrasional atau emosional, sehingga perempuan tidak bisa tampil memimpin 

dan berakibat munculnya sikap yang menempatkan perempuan pada posisi 

yang tidak penting, inilah yang menjadi salah satu hal yang melatar belakangi 

sikap dan kondisi perempuan. 

Uraian di atas terlihat fenomena menarik yang berhubungan dengan perilaku 

politik perempuan. Perilaku pemilih (voting behavior) dalam pemilu 

merupakan salah satu bentuk dari perilaku politik (political behavior). 

Perilaku pemilih dirumuskan sebagai keikusertaan warga negara dalam 

pemilihan umum sebagai rangkaian pembuatan keputusan. Perempuan dalam 

hal ini sebagai warga negara tentunya penting untuk terlibat dalam proses 

pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik. Keterlibatan tersebut berupa 

keikutsertaan dalam menjatuhkan pilihan politiknya. Keikutsertaan pemilih 

perempuan dalam pemilihan kepala daerah merupakan sebagai serangkaian 

proses penting yang menyangkut sejauh mana perempuan itu menerima 

sejumlah orientasi dan nilai-nilai tentang Pilkada. Selain itu, partisipasi 

pemilih perempuan dalam hal ini sangat diperlukan untuk mensukseskan 

jalannya pemilihan kepala daerah dengan menyalurkan hak pilihnya. 
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Perilaku pemilih perempuan sebenarnya tidak jauh berbeda dengan kelompok 

pemilih lainnya. Perilaku pemilih perempuan masih erat dengan faktor 

sosiologis, psikologis, dan pilihan rasional dalam menjatuhkan pilihan 

politiknya jika ditinjau dari studi voting behaviors. Perbedaan yang 

membedakan pemilih perempuan dan kelompok lainnya adalah soal perilaku 

pemilihnya yang cenderung mudah terpengaruh oleh budaya patriarki, sifat 

apatis, dan sikap pragmatis dalam menghadapi pemilu. Cara pandang 

perempuan tersebut selalu berkaitan dengan sikap perempuan yang tidak 

ingin direpotkan dengan urusan yang mereka anggap bukan urusan mereka. 

Seperti penelitian Jannah (2012) yang menyebutkan bahwa : 

“Perilaku pemilih perempuan cenderung terpengaruh oleh sikap 

pragmatisme dan apatis dalam berpolitik, menganggap pilihan politiknya 

tidak akan membawa dampak terhadap kehidupan. Selain itu, pemilih 

perempuan dipengaruhi oleh banyak faktor dalam menentukan pilihan 

seperti adanya pengaruh dari budaya patriarki yang ada. Hal ini terjadi 

karena budaya politik yang mereka miliki dan juga sikap pasrah terhadap 

affiliasi politik suami atau bapaknya serta rendahnya kepercayaan 

masyarakat pada pemerintah”. 

 

Pada tahun 2017, tepatnya pada tanggal 15 Februari 2017 masyarakat 

Indonesia kembali menggunakan hak pilih mereka untuk memilih pemimpin 

dalam pemilihan kepala daerah serentak. Pemilihan kepala daerah serentak 

pada tahun 2017 merupakan kali kedua diadakan di Indonesia, setelah 

sebelumnya dilaksanakan pada 9 Desember 2015 lalu. Pilkada serentak tahun 

2017 digelar di 101 daerah, yang terdiri dari 7 provinsi, 76 kabupaten, dan 18 

kota. Pelaksanaan Pilkada di Provinsi Lampung berlangsung di lima 

kabupaten yaitu Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Tulang Bawang, 
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Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kabupaten Mesuji, dan Kabupaten 

Lampung Barat.  

Pemilihan kepala daerah di Kabupaten Pringsewu diikuti oleh tiga pasangan 

calon kepala daerah yang telah diusung oleh masing-masing partai 

pendukungnya. Tentu memiliki basis massa pendukung yang tidak sedikit dan 

terdapat persaingan elektabilitas. Berdasarkan perhitungan suara pada Pilkada 

Kabupaten Pringsewu tahun 2017, ditetapkanlah Sujadi Sadat sebagai 

kandidat Bupati Kabupaten Pringsewu dan Fauzi sebagai Wakil Bupati 

Pringsewu yang memperoleh suara terbanyak. Berikut perolehan tiga 

pasangan calon yaitu : 

Tabel 1. Hasil Perolehan Suara Masing-masing Pasangan Calon dalam 

Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2017 

No. 
Nama 

Jumlah 

suara 

% 

1. Ardian Saputra. SH dan Ir. Hj. Dewi Arimbi 76.154 35,45% 

2. H. Sujadi Sadat dan Dr.H. Fauzi, S.E, M.Kom., A.Kt 98.719 45,96% 

3. Siti Rahma, S.E dan Edi Agus Yanto. S.IP 39.934 18,59% 

Total suara sah 214.807 100% 

Sumber : Laporan Pemilihan Kepala Daerah 2017 KPU Kabupaten Pringsewu 

 

Berdasarkan tabel perolehan suara di atas, dalam pemilihan kepala daerah 

Kabupaten Pringsewu yang berlangsug pada tanggal 15 Februari 2017 terlihat 

fenomena menarik dari partisipasi politik masyarakat khususnya pemilih 

perempuan. Total suara sah 214.807 terlihat kandidat bupati perempuan satu-

satunya Siti Rahma berada di posisi terendah dengan perolehan suara 18,59%. 

Hal ini menunjukkan bahwa pemilih perempuan terhadap kandidat 

perempuan justru kurang memberikan dukungan kepada kandidat perempuan 

dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Pringsewu tahun 2017. Padahal 
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jika dilihat dari persentase perbandingan jumlah pemilih perempuan yang 

tercatat dalam DPT di Kabupaten Pringsewu adalah hampir berimbang 

dengan pemilih laki-laki, yaitu sekitar 51,7% untuk pemilih laki-laki dan 

48,8% untuk pemilih perempuan. Angka ini seharusnya mempunyai peranan 

penting dalam menentukan kemenangan seorang kandidat bupati perempuan.  

(Sumber: Data KPU Kabupaten Pringsewu 2017) 

 

Hal di atas terlihat bahwa budaya politik yang ada terhadap perempuan dalam 

dunia politik selama ini belum menampakan hal yang positif. Posisi dan peran 

tradisional perempuan dalam masyarakat domestik lebih dikedepankan bila di 

bandingkan kedudukan dan posisi perempuan di ranah politik. Opini publik 

terhadap eksistensi perempuan dalam politik selama ini bisa dikatakan kurang 

mendukung. Perilaku memilih atau voting behavior perempuan juga tidak 

memberikan dukungan kepada perempuan-perempuan yang ada. Kuatnya 

nilai patriarki dengan kepercayaan “laki-laki adalah imam” begitu kuat, 

sehingga pada saat memilih perempuan sendiri enggan memilih kaumnya 

(Subiakto dan Ida, 2012:159). 

Gejala partisipasi pemilih perempuan erat kaitannya dengan perilaku pemilih 

perempuan dalam menentukan pilihan politiknya. Hal ini dapat diartikan 

bahwa pemilih perempuan dipengaruhi oleh banyak faktor dalam menentukan 

pilihan seperti adanya pengaruh dari budaya patriarki yang ada. Setelah 

peneliti melakukan pra-riset, terdapat indikasi permasalahan yang dapat 

mempengaruhi pemilih perempuan pada pemilihan kepala daerah Kabupaten 

Pringsewu tahun 2017 yaitu :  
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Pertama, pemilih perempuan dipengaruhi budaya patriarki yang ada. Perilaku 

memilih atau voting behavior perempuan cenderung tidak memberikan 

dukungan kepada perempuan-perempuan yang ada. Kuatnya nilai patriarki 

dengan kepercayaan “laki-laki adalah imam” begitu kuat, sehingga pada saat 

memilih perempuan sendiri enggan memilih kandidat perempuan. Hal ini 

dibuktikan dari adanya angka presentase kandidat perempuan yang sangat 

rendah bila dibandingkan kandidat laki-laki hal ini karena pemilih perempuan 

sedikit untuk memilih kandidat perempuan dalam pemilihan kepala daerah 

Kabupaten Pringsewu tahun 2017. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu 

Ismiyah tanggal 24 Maret 2017 menyatakan bahwa ia lebih memilih kandidat 

laki-laki dibandingkan perempuan karena laki-laki lebih pantas untuk menjadi 

pemimpin. 

Kadua, adanya peran suami dan kelompok dalam mempengaruhi perilaku 

pemilih perempuan desa. Seperti yang sudah disinggung di atas, 

ketergantungan perempuan dalam bersikap, berperilaku, dan mengambil 

keputusan terhadap pilihan suami, dan tidak lepas dari tatanan kehidupan 

umat manusia. Berdasarkan hasil penemuan pra-riset peneliti, pemilih 

perempuan desa masih cukup bergantung dengan preferensi politik keluarga 

dan masih erat dengan adanya pengaruh kelompok masyarakat. Kelompok 

masyarakat seperti kelompok pengajian ibu-ibu, kelompok PKK, dan lain-lain 

cenderung digunakan oleh para calon sebagai kelompok sasaran dalam 

mempengaruhi pilihan suara masyarakat, sehingga seringkali para kelompok 

tersebut terjalin kedekatan dengan para calon. Kedekatan kelompok 
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masyarakat dan para calon dalam hal ini sering menimbulkan ikatan 

emosional, sehingga terpengaruh untuk memilih calon tersebut.  

Ketiga, adanya money politic atau politik uang. Menurut Laporan Panwas 

Kabupaten Pringsewu, aksi praktek politik uang dalam pemilihan kepala 

daerah Kabupaten Pringsewu telah dilakukan oleh calon bupati dan wakil 

bupati, maupun tim sukses kandidat. Kasus dugaan kuat money politic 

ditemukan di berbagai kecamatan di Kabupaten Pringsewu. Terbukti kasus itu 

telah dilakukan oleh salah satu calon bahwasannya telah ditemukan 

pembagian uang senilai Rp 50.000 tepatnya di Desa Sukoharjo Kecamatan 

Sukoharjo Kabupaten Pringsewu. Money politic dalam hal ini tentunya akan 

menentukan tinggi rendahnya angka presentase pemilih pada saat pemilihan 

umum (pemilu). Berbicara tentang money politic, seperti yang sudah 

disinggung di atas tentunya dapat menimbulkan sikap pragmatis yang 

mempengaruhi persentase pilihan rasional pemilih perempuan dalam 

menentukan pilihan politiknya pada Pilkada Kabupaten Pringsewu tahun 

2017.  

(Sumber:https://www.cahyamedia.co.id/panwaslu-kabupaten-pringsewu-

dalami-dugaan-money-politic/ diakses pada 25 Februari 2017) 

 

Keempat, adanya perubahan sosial-ekonomi. Pengertian perubahan sosial-

ekonomi, dapat dilihat bahwa tidak semua perubahan sosial yang terjadi 

dalam struktur sosial masyarakat bersifat kemajuan dan juga merupakan suatu 

kemunduran. Dilihat dari cara pola pikir perempuan dalam proses pemilihan 

kepala daerah Kabupaten Pringsewu tahun 2017 telah membentuk sifat apatis. 

Seperti hasil pra-riset wawancara peneliti dengan Ibu Lina pada tanggal 9 
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Februari 2017 yang mengatakan para perempuan cenderung menganggap 

bahwa kandidat lain selain incumbent dianggap tak mampu meyakinkan para 

pemilih perempuan. Selain itu, pemilih perempuan juga menganggap bahwa 

pilihan politiknya tidak membawa dampak apapun untuk kehidupan 

ekonominya, memilih ataupun tidak memilih tidak akan berdampak sama.  

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang 

memfokuskan pada kajian mengenai perilaku pemilih perempuan dalam 

menentukan pilihan politiknya pada pemilihan kepala daerah Kabupaten 

Pringsewu tahun 2017. Adapun lokasi penelitian yang dipilih yaitu Kelurahan 

Pringsewu Selatan Kecamatan Pringsewu dan Desa Bulukarto Kecamatan 

Gading Rejo.  

Kelurahan Pringsewu Selatan Kecamatan Pringsewu sabagai bagian dari 

wilayah Kabupaten Pringsewu yang mempunyai jumlah DPT perempuan 

terbanyak di Kecamatan Pringsewu yaitu 3.949 pemilih dengan total suara 

sah 5.103 dan hanya menyumbang 13,61% suara untuk kandidat perempuan 

Siti Rahma. Selain itu Kelurahan Pringsewu Selatan merupakan pusat Ibu 

Kota Kabupaten Pringsewu dengan tingkat keberagaman kepentingan politik 

yang relatif bersifat heterogen. Adapun pemilihan lokasi kedua yaitu Desa 

Bulukarto Kecamatan Gading Rejo dengan pertimbangan bahwa lokasi 

tersebut memiliki jumlah DPT perempuan sebanyak 1.273 dengan total suara 

sah 2.419 dan hanya menyumbang 18,39% suara untuk kandidat perempuan 

Siti Rahma dan lokasi tersebut mencirikan desa yang bersifat homogen 

dengan tingkat antusiasme Pilkada yang relatif tinggi. 

(Sumber: Data KPU Kabupaten Pringsewu) 
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Terkait dengan nilai dan perilaku pemilih perempuan, menarik untuk dilihat 

pertimbangan voter khususnya perempuan dalam pemilihan kepala daerah 

Kabupaten Pringsewu tahun 2017. Perilaku pemilih sendiri menurut Ramlan 

Surbakti (2010:185) yaitu : 

“Keikutsertaan warga negara dalam pemilihan umum yang merupakan 

serangkaian kegiatan membuat keputusan, yakni apakah memilih atau 

tidak memilih dalam pemilihan umum. Kalau memutuskan memilih, 

apakah memilih partai atau kandidat X ataukah partai atau kandidat Y...” 

 

Secara umum perilaku pemilih dipengaruhi oleh beberapa faktor yang 

diuraikan dari tiga pendekatan yaitu pendekatan sosiologis, pendekatan 

psikologis, dan pilihan rasional. Ketiga pendekatan tersebut menurut ilmuan 

politik cukup memberikan pengaruh kepada pemilih dalam menjatuhkan 

politiknya, namun faktor dari pendekatan mana yang paling dominan 

mempengaruhi perilaku pemilih dalam sebuah pemilihan kepala daerah masih 

menjadi perdebatan (Puspasari, 2012:8). 

Beberapa penelitian yang sudah pernah dilakukan dengan kajian perilaku 

pemilih perempuan yang relevan dengan penelitian ini antara lain : 

1. Cice Verawati R. L. (2011) dalam skripsinya yang berjudul “Perilaku 

Pemilih Perempuan Pada Pemilu Legislatif Tahun 2009 Di Kabupaten 

Kolaka Utara” bahwa dalam pembahasan tentang perilaku politik 

perempuan dalam hal pilihan politik perempuan menggunakan kerangka 

konseptual dimasukkan teori pilihan rasional serta pendekatan sosiologis 

dan psikologis dalam melihat faktor-faktor yang mempengaruhi pilihan 
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politik perempuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada pemilihan 

legislatif tahun 2009 di Kabupaten Kolaka Utara, kondisi tiap perempuan 

tidaklah sama. Terdapat perempuan yang menggunakan hak pilihnya 

berdasarkan informasi dan rasionalitas. 

 

2. M Habibie Fitrawan Hasibuan (2015) dalam skripsinya yang berjudul 

“Perilaku Perempuan Dalam Menentukan Pilihan Politik Pada Pemilihan 

Umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan 2014” 

menunjukkan bahwa tiga pendekatan perilaku pemilih seperti pendekatan 

sosiologis, psikologis, dan rasional menunjukkan perilaku pemilih 

(perempuan) di kota Medan cenderung menunjukkan perilaku pemilih 

rasional. Pemilih (perempuan) di kota Medan banyak yang memilih 

kandidat dilihat berdasarkan kualitas. Kualitas dapat dilihat dari visi-misi 

dan rekam jejak kandidat tersebut. 

 

3. Isanda Pertiwi (2012) dalam jurnalnya yang berjudul “Perilaku Pemilih 

Perempuan Etnis Jawa Pada Pemilihan Kepala Daerah Kalimantan Barat 

Tahun 2012” menunjukkan bahwa dari hasil penelitian ada tiga faktor 

yang mempengaruhi perilaku pemilih perempuan etnis jawa yaitu citra 

sosial kandidat, identifikasi partai, dan perasaan emosional. Faktor 

tersebut mendukung untuk menganalisa kaum perempuan dalam 

pendekatan dari partai politik besar yang berdampak pada pemilihan 

kepala daerah. 

 

4. Susi Elfrida Marpaung (2013) dalam jurnalnya yang berjudul “Perilaku 

Pemilih Perempuan Etnis Batak Toba pada Pemilihan Langsung Walikota 



12 
 

 

Medan Tahun 2010 di Lingkungan XIV Kelurahan Sidorame Timur 

Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan”. Penelitian ini menyoroti 

masalah perilaku pemilih Perempuan Etnis Batak Toba dengan 

menggunakan faktor: 1) Etnisitas. 2) Preferensi Politik Keluarga. 3) 

Gender. 4) Identifikasi Partai. 5) Politik Uang. 6) Citra Kandidat. Hasil 

penelitian disimpulkan bahwa kandidat merupakan faktor dominan yang 

mempengaruhi perilaku pemilih pada putaran pertama dan kedua. 

 

Penelitian yang dilakukan peneliti ini mempunyai persamaan dan perbedaan 

dengan penelitian tersebut. Persamaan penelitian ini dengan penelitian 

terdahulu yaitu fokus penelitian mengacu pada teori perilaku pemilih dengan 

pendekatan sosiologis, psikologis, dan pilihan rasional. Perbedaannya pada 

penelitian ini terletak pada indikator pendekatan perilaku pemilih yang 

digunakan untuk menganalisis perilaku perempuan dalam pemilihan kepala 

daerah Kabupaten Pringsewu tahun 2017. 

Berdasarkan paparan di atas, peneliti tertarik untuk menggali informasi 

mengenai bagaimana perilaku pemilih perempuan dalam menentukan 

pilihannya pada pemilihan kepala daerah dengan melakukan penelitian yang 

berjudul “Perilaku Pemilih Perempuan dalam Pemilihan Kepala Daerah 

Kabupaten Pringsewu Tahun 2017 (Studi pada Kelurahan Pringsewu Selatan 

Kecamatan Pringsewu dan Desa Bulukarto Kecamatan Gading Rejo)”. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah “Bagaimana perilaku pemilih perempuan dalam 

menentukan pilihan politiknya pada pemilihan kepala daerah Kabupaten 

Pringsewu tahun 2017?” 

 

C. Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian ini adalah “Untuk mengetahui bagaimana perilaku pemilih 

perempuan dalam menentukan pilihan politiknya pada pemilihan kepala 

daerah Kabupaten Pringsewu tahun 2017”. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini dapat mencapai beberapa manfaat diantaranya untuk : 

a. Secara Teoritis, penelitian ini dapat menambah wawasan dan ilmu 

pengetahuan dalam kajian ilmu pemerintahan terutama pada khasanah 

ilmu-ilmu sosial politik pada umumnya.  

b. Secara Praktis, penelitian ini akan mampu memberikan kontribusi 

pemikiran sebagai tolak ukur mengenai perilaku pemilih perempuan 

dalam menentukan pilihan politiknya dalam pemilihan kepala daerah 

selanjutnya. 



 
 

 

 

 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

 

A. Tinjauan Perilaku Politik 

Perilaku politik adalah perilaku yang dilakukan oleh individu atau kelompok 

guna memenuhi hak dan kewajibannya sebagai insan politik. Seseorang atau 

kelompok diwajibkan oleh negara untuk melakukan hak dan kewajibannya 

guna melakukan perilaku politik. Sedangkan partisipasi politik adalah 

kegiatan warga negara yang bertujuan untuk mempengaruhi pengambilan 

keputusan politik. Salah satu wujud dari partisipasi politik ialah kegiatan 

pemilihan yang mencakup suara, sumbangan-sumbangan kampanye, bekerja 

dalam sebuah pemilihan, mencari suatu dukungan bagi seseorang calon atau 

setiap tindakan yang bertujuan untuk mempengaruhi hasil proses pemilihan 

(Samuel P. Huntington dan Joan Nelson dalam Pupasari, 2012:11). 

 

Perilaku politik merupakan produk sosial sehingga untuk memahaminya 

diperlukan dukungan konsep dari beberapa disiplin ilmu. Konsep sosiologi, 

psikologi sosial, antropologi sosial, geopolitik, ekonomi, dan konsep sejarah 

digunakan secara integral. Dengan demikian, memahami perilaku politik 

tidak hanya menggunakan konsep politik saja, tetapi juga didukung konsep 

ilmu-ilmu sosial lain. Selain itu, memahami perilaku politik berati menilai 
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serta mempertanyakan tempat dan peranan warga negara dalam sistem politik 

(Sastroatmodjo, 1995:13). 

Perilaku Politik dapat diartikan sebagai proses pembuatan dan pelaksanaan 

proses politik. Kegiatan ini meliputi antara lembaga-lembaga pemerintah, 

kelompok-kelompok dan individu-individu di dalam masyarakat dalam 

rangka pembuatan, pelaksanaan dan penegakan keputusan politik. Kegiatan 

yang dilakukan itu pada dasarnya dibagi ke dalam dua bagian yakni fungsi-

fungsi politik yang dipegang oleh masyarkat. Namun fungsi pemerintahan, 

maupun fungsi politik, biasanya dilaksanakan oleh struktur tersendiri, yaitu 

suprastruktur politik bagi fungsi-fungsi politik pemerintahan dan infrastruktur 

politik bagi fungsi-fungsi politik masyarakat (Surbakti, 2010:167). 

 

Perilaku politik berkenaan dengan tujuan suatu masyarakat, kebijakan untuk 

mencapai suatu tujuan, serta sistem kekuasaan yang memungkinkan adanya 

suatu otoritas untuk mengatur kehidupan masyarakat kearah pencapaian 

tujuan tersebut. Beberapa negara berkembang sering dihadapkan dengan 

masalah integrasi nasional yang menjadi tantangan dalam pembangunan 

sistem politik di negara tersebut. Hal tersebut dapat dilihat dari dua dimensi 

(Kristiadi, 2006:34), yakni: 

a) Dimensi horizontal, yaitu terdapat perbedaan suku, ras, agama, golongan 

dan lain-lain yang dipengaruhi oleh ikatan primordial yang hidup dalam 

norma-norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat yang secara tidak 

langsung dapat menghambat perkembanga proses integrasi nasional.  

b) Dimensi vertikal, yaitu berupa masalah yang muncul dan memicu 

terjadinya jurang pemisah (gap) antara kalangan elit yang eksekutif 

dengan kelompok mayoritas (massa). Stratifikasi sosial yang terjadi 

menimbulkan rasa keterasingan masyarakat dari kalangan elit yang 

sedang berkuasa. 
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Perilaku politik dapat di bagi dua (Surbakti, 1999:15), yaitu : 

1. Perilaku politik lembaga-lembaga dan para pejabat pemerintah 

bertanggung jawab membuat, melaksanakan, dan menegakkan keputusan 

politik yang berlaku.  

2. Perilaku politik warga negara biasa (baik individu maupun kelompok) 

Warga negara berhak mempengaruhi pihak yang pertama dalam 

melaksanakan fungsinya karena apa  yang dilakukan pihak pertama 

menyangkut kehidupan politik. 

 

Melakukan kajian terhadap perilaku politik, dapat dipilih tiga unit analisis 

yaitu :  

1. Aktor politik meliputi aktor politik, aktivitas politik, dan individu warga 

negara biasa. 

2. Agregasi politik meliputi individu aktor politik secara kolektif seperti 

partai politik birorasi, lembaga-lembaga pemerintahan. 

3. Topologi kepribadian politik yaitu kepribadian pemimpin, seperti otoriter, 

machiavelist, dan demokrat. 

 

Berdasarkan definisi yang telah dipaparkan dapat disimpulkan bahwa 

perilaku politik merupakan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah ataupun 

masyarakat berkaitan dengan tujuan dari suatu masyarakat, kebijakan untuk 

mencapai suatu tujuan serta sistem kekuasaan yang memungkinkan adanya 

suatu otoritas untuk mengatur kehidupan masyarakat kearah pencapaian 

tujuan tersebut. Perilaku politik ini diarahkan pada pencapaian konsensus atau 

kesepakatan dalam mewujudkan tujuan dari masyarakat dan pemerintah. 
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Dalam pelaksanaan pemilu di suatu negara ataupun pelaksanaan pilkada 

langsung di suatu daerah, perilaku poltik dapat berupa perilaku masyarakat 

dalam menentukan sikap dan pilihan dalam pelaksanaan pemilu atau pilkada 

tersebut hal ini jugalah yang membuat digunakannya teori perilaku politik 

dalam penelitian ini. 

 

B. Tinjauan Perilaku Pemilih 

1. Pengertian Perilaku Pemilih 

 

Perilaku pemilih (voting behavior) dalam pemilu merupakan salah satu 

bentuk perilaku politik (political behavior). Pemilih dapat diartikan 

sebagai semua pihak yang menjadi tujuan utama para kontestan untuk 

mereka pengaruhi dan yakinkan agar mendukung dan kemudian 

memberikan suaranya kepada kontestan yang bersangkutan. Pemilih 

dalam pilkada, yaitu mereka yang telah terdaftar sebagai peserta pemilih 

oleh petugas pendata peserta pemilu. Pemilih dalam hal ini dapat berupa 

konstituen maupun masyarakat pada umumnya (Firmanzah, 2008: 87). 

 

Pemilih diartikan sebagai semua pihak yang menjadi tujuan utama para 

konsestan untuk mereka pengaruhi dan yakinkan agar mendukung dan 

kemudian memberikan suaranya kepada konsestan yang bersangkutan. 

Masyarakat merupakan faktor terpenting dalam Pemilihan Umum 

menentukan pemimpin pemerintahan baik (Nursal, 2004:13). 
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Perilaku pemilih merupakan bagian dari perilaku politik. Perilaku 

pemilih sebagai keikutsertaan warga negara dalam pemilihan umum yang 

meliputi serangkaian kegiatan membuat keputusan, yakni apakah 

memilih atau tidak memilih dalam pemilihan umum? Kalau memutuskan 

memilih, apakah memilih partai atau kandidat X ataukah partai atau 

kandidat Y, kandidat Y? (Surbakti, 2010:185).  

Konsep perilaku pemilih adalah keterikatan seseorang untuk memberikan 

suara dalam proses pemilihan umum berdasarkan faktor psikologis, 

faktor sosiologis, dan faktor rasional pemilih (voting behavioral theory) 

(J.Kristiadi, 1997:76). Sementara itu, perilaku pemilih adalah tindakan 

seseorang dalam ikut serta memilih orang, partai politik atau isu publik 

tertentu. Berdasarkan konsep yang dipaparkan di atas, dapat dipahami 

bahwa perilaku pemilih merupakan tindakan pemilih terkait pemilihan 

langsung (Mahendra, 2005:75).  

 

Pemilih dikelompokkan menjadi empat segmen berdasarkan perilaku 

pemilih bagian dari political marketing (Samuel P.Hutington, 2010:59) 

antara lain: 

a) Segmen pemilih rasional. Kelompok pemilih yang memfokuskan 

perhatian pada isu dan kebijakan kontestan dalam menentukan 

pilihan politiknya. 

b) Segmen pemilih emosional. Kelompok pemilih yang dipengaruhi 

oleh perasaan-perasaaan tertentu dalam menentukan pilihan 

politiknya. Faktor emosional ini sangat ditentukan oleh faktor 

personalitas kandidat. 

c) Segmen pemilih sosial. Kelompok yang mengasosiasikan kontestan 

pemilu dengan kelompok-kelompok sosial tertentu dalam 

menentukan pilihan politiknya. 

d) Segmen pemilih situasional. Kelompok pemilih yang dipengaruhi 

oleh faktor-faktor situasional tertentu dalam menentukan 
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pilihannya. Segmen ini digerakkan oleh perubahan dan akan 

menggeser pilihan politiknya jika terjadinya kondisi-kondisi 

tertentu.  

 

 

Berdasarkan definisi-definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa perilaku 

pemilih merupakan pikiran dan tindakan seseorang atau masyarakat 

untuk memberikan suara dalam pemilihan umum yang berkenaan dengan 

kepentingan atau tujuan dalam mepengaruhi proses pembuatan dan 

melaksanakan keputusan politik yang dipengaruhi oleh faktor sosiologis, 

psikologis, dan rasional pemilih dalam memilih para kandidat. Hal ini 

jugalah yang membuat digunakannya teori perilaku pemilih dalam 

penelitian ini. 

 

2. Pendekatan Perilaku Pemilih 

Deskripsi perilaku politik pada umumnya ditentukan oleh faktor internal 

dari individu sendiri seperti idealisme, tingkat kecerdasan, kehendak hati 

dan oleh faktor eksternal atau kondisi lingkungan seperti kehidupan 

beragama, sosial, politik, ekonomi dan sebagainya yang mengelilinginya. 

Perilaku politik seseorang dapat dipengaruhi dari berbagai faktor. 

Surbakti (2010:186) mengelompokkan perilaku pemilih menjadi lima 

pendekatan yaitu :  

a. Pendekatan Struktural  

Pendekatan ini menekankan bahwa kegiatan memilih terjadi 

dalam konteks yang lebih luas seperti struktur sosial, sistem 

partai, peraturan pemilu dan sebagainya.  

b. Pendekatan Sosiologis  

Pendekatan ini cenderung menempatkan kegiatan memilih 

dalam kaitan dengan konteks sosial. Konkretnya, pilihan 

seseorang dalam pemilu dilatarbelakangi oleh demografi dan 

sosial ekonomi seperti jenis kelamin, tempat tinggal, pekerjaan, 

pendidikan, kelas, pendapatan dan agama.  
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c. Pendekatan Ekologis  

Pendekatan ini hanya relevan apabila dalam suatu daerah 

pemilihan terdapat karakteristik pemilih berdasarkan unit 

teritorial seperti Desa, Kelurahan, Kecamatan, dan Kabupaten. 

Pendekatan ekologis ini penting sekali digunakan karena 

karakteristik data tingkat provinsi pasti berbeda dengan 

karakteristik tingkat kabupaten.  

d. Pendekatan psikologis  

Pendekatan ini melihat faktor psikologis yang melatarbelakangi 

pilihan seseorang. Konsep yang ditawarkan adalah identifikasi 

partai. Konsep ini mengacu pada proses pemilihan melalui nama 

seseorang yang merasa dekat dengan salah satu partai. 

Identifikasi partai diartikan sebagai perasaan yang sangat dekat 

yang dimiliki oleh seseorang terhadap salah satu partai.  

e. Pendekatan Rasional   

Pendekatan pilihan rasional diartikan sebagai pendekatan 

memilih sebagai produksi kalkulasi untung dan rugi. Bagi 

pemilih pertimbangan untung dan rugi digunakan untuk 

membuat keputusan tentang partai atau kandidat yang dipilih 

terutama untuk membuat keputusan apakah ikut memilih atau 

tidak memilih. 

 

 

Pengklasifikasian pendekatan untuk melihat perilaku pemilih juga 

dikemukakan oleh Adman Nursal (2004:54), secara umum terbagi atas 

empat pendekatan yakni pendekatan sosiologis disebut sebagai Mazhab 

Columbia (The Columbia of Electoral Behavioral), pendekatan 

psikologis disebut sebagai Mazhab Michigan (The Michigan Survey 

Research Center) dan pendekatan rasional serta pendekatan domain 

kognitif (pendekatan marketing). 

 

a. Pendekatan Sosiologis  

 

Pendekatan sosiologis bahwa karakteristik sosial dan 

pengelompokkan sosial seperti usia, jenis kelamin, agama, 

pekerjaan, latar belakang keluarga, kegiatan-kegiatan dalam 

kelompok formal dan informal dan lainnya memberikan pengaruh 
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yang signifikan terhadap pembentukan pilihan-pilihan politik 

(Adman Nursal, 2004:54) 

 

Pendekatan sosiologis pada dasarnya menjelaskan karakteristik 

sosial dan pengelompokkan sosial mempunyai pengaruh yang cukup 

signifikan dalam menentukan perilaku pemilih seseorang. 

Pengelompokan sosial seperti pekerjaan, pendidikan, lingkungan 

keluarga, dan sebagainya. Sedangkan karekteristik atau latar 

belakang sosiologis seperti agama, wilayah, jenis kelamin, umur dan 

sebagainya merupakan faktor penting dalam menentukan pilihan 

politik. (Surbakti dalam Adman Nursal, 2004:34). 

 

Penjelasan mengenai pendekatan sosiologis ini diperjelas lagi bahwa 

pendekatan sosiologis, tampaknya lebih cenderung pada analisis 

sistem sosial atau stratifikasi sosial seperti misalnya kelompok 

muda-mudi ,tua muda, dipercayai berpengaruh terhadap perilaku 

pemilih. Selain itu, preferensi politik seseorang pemilih dalam 

pemilihan umum dipengaruhi oleh latar belakang demografis, sosial 

ekonomi seperti jenis kelamin, tempat tinggal, jenis pekerjaan, 

pendidikan, kelas sosial, pendapatan dan agama (Sitepu, 2012:91). 

 

Pendekatan sosiologis melihat masyarakat sebagai satu kelompok 

yang bersifat vertikal dari tingkat yang paling bawah hingga yang 

teratas dimana dalam paham ini tingkatan-tingkatan atau kelompok 

yang berbeda inilah yang membentuk persepsi, sikap, keyakinan, dan 

sikap politik dari masing-masing individu. Hal ini memperlihatkan 
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bahwa subkultur tertentu didalam masyarakat memiliki sikap kognisi 

sosial tertentu yang akhirnya bermuara pada perilaku tertentu 

(Khoirudin, 2004:96). 

 

Mengenai pengkategorian karakteristik sosial dan pengelompokkan 

sosial ini dibagi menjadi tiga tipe yakni kelompok kategorial yang 

terdiri atas orang-orang yang memiliki karateristik politik yang 

berbeda-beda dan tidak menyadari karakteristik dan tujuan 

kelompoknya. Dimana perbedaan ini terjadi karena masing-masing 

katerogi memberi reaksi yang berbeda terhadap peristiwa politik, 

pengalaman politik dan peran-peran sosial (Bone dan Ranney dalam 

Adman Nursal, 2004:56). Pengelompokkan kategori ini terbentuk 

atas dasar faktor-faktor berikut: 

a. Perbedaan jenis kelamin  

b. Perbedaan usia 

c. Perbedaan pendidikan  

 

Katerogi kedua adalah kelompok skunder yang menyadari 

identifikasi dan tujuan kelompoknya dan terdapat ikatan psikologis 

anggota terhadap kelompoknya, kelompok ini diklasifikasi sebagai 

berikut:  

a. Pekerjaan  

b. Kelas sosial dan status sosial ekonomi 

c. Kelompok-kelompok etnis seperti ras, agama, dan daerah asal. 

 

 

Tipe kelompok terakhir adalah kelompok primer yang terdiri atas 

orang-orang yang melakukan kontak dan interaksi langsung secara 

teratur dan sering, kelompok ini memiliki pengaruh yang paling kuat 
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dan langsung terhadap perilaku politik seseorang. Mereka yang 

tergolong kelompok ini adalah : 

a. Pasangan suami istri 

b. Orang tua dan anak-anak  

c. Teman sepermainan 

 

Pendekatan sosiologis akan menekankan pada dua aspek yaitu :  

a) Pengelompokan sosial dilihat dari pola hubungan sosial seperti 

hubungan pertemanan, kekeluargaan dan kekerabatan serta 

kelompok sosial lainnya seperti profesi dan organisasi yang 

diikuti.  

b) Karakteristik sosial yang dilihat orientasi pemilih terhadap 

karakteristik sosial kandidat seperti usia, jenis kelamin, agama, 

etnis, dan lain-lain. 

 

b. Pendekatan Psikologis 

 

Pendekatan yang melihat perilaku pemilih sebagai bentukan dari 

proses sosialisasi yang melahirkan ikatan emosional (identifikasi) 

yang mengarahkan tindakan politik seseorang dalam suatu 

pemilihan. Mazhab ini menjelaskan adanya sikap politik para 

pemberi suara yang menetap, teori ini dilandasi oleh sikap dan 

sosialisasi. Sikap seseorang sangat mempengaruhi perilaku 

politiknya. Terbentuknya persepsi dan sikap ini diawali dengan 

proses sosialisasi yang panjang yang membentuk ikatan yang kuat 

dengan partai politik dan menimbulkan identifikasi tanpa disadari 

(Adman Nursal, 2004:59).  
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Pendekatan psikologis menggunakan konsep kunci yakni identifikasi 

partai yang mana proses sosialisasi yang dijalani akan membentuk 

ikatan psikologis seseorang dengan kandidat atau partai politik 

tertentu. Berdasarkan konsep tindakan komunikasi menurut Nimmo 

menyebut pemilih yang dipengaruhi oleh faktor identifikasi ini 

sebagai pemberi suara reaktif mengasumsikan bahwa : 

“Manusia beraksi terhadap rangsangan secara pasif dan 

terkondisi, perilaku pemberi suara dibentuk oleh faktor jangka 

panjang terutama faktor sosial. Pengelompokan sosial dan 

demografi berkorelasi dengan identifikasi partai. Hal ini karena 

karakter kelompok sosial dan demografi dimana pemilih berada 

memberi pengaruh sangat penting dalam proses pembentukan 

ikatan emosional pemilih dengan simbol-simbol partai. Simbol-

simbol kelompok dan ikatan kesejarahan dapat melekat pada 

simbol-simbol partai sehingga tercipta identifikasi” (Adman 

Nursal, 2004:61). 

 

Pendekatan psikologis menentukan pada tiga aspek psikologis sebagai 

kajian utama, yaitu: ikatan emosional pada suatu partai politik, 

orientasi terhadap isu-isu, dan orientasi terhadap kandidat. 

Identitfikasi partai atau ikatan emosional pada suatu ikatan partai 

politik diartikan sebagai keyakinan yang diperoleh dari orang tua 

dimasa muda dan dalam banyak kasus, keyakinan tersebut tetap 

membekas sepanjang hidup, walaupun semakin kuat atau memudar 

selama masa dewasa (Hasibuan, 2015:32). 

 

Indikator yang digunakan untuk mengukur besarnya pengaruh 

pendekatan ini adalah sebagai berikut :  
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1. Identifikasi kandidat, dilihat dari perasaan emosional pemilih 

yang melandasi pilihannya dengan mempertimbangkan  ikatan 

emosional pemilih dengan figur kandidat. 

2. Ketokohan, dilihat dari calon (atau tokoh dibelakang calon) dan 

tokoh-tokoh panutan yang dihormati oleh pemilih. 

 

c. Pendekatan Pilihan Rasional 

 

Pendekatan rasional berkaitan dengan pola perilaku pemilih 

masyarakat, yakni orientasi isu dan orientasi kualitas kandidat. 

Perilaku pemilih berorientasi isu berpusat pada pertanyaan: apa yang 

seharusnya dilakukan oleh pemerintah dalam memecahkan persoalan 

yang dihadapi oleh masyarakat, bangsa dan negara. Sementara 

orientasi kualitas kandidat mengacu pada sikap seseorang terhadap 

pribadi kandidat tanpa memperdulikan label partai (Adman Nursal, 

2004:64). 

 

Pemilih benar-benar rasional dan sangat memiliki pertimbangan-

pertimbangan khusus dalam menggunakan hak pilihnya, 

pertimbangan-pertimbangan tersebut berupa apa untung dan ruginya  

apabila pemilih mempergunakan hak pilihnya untuk memilih partai 

tertentu atau kandidat tertentu, hal ini dikarenakan pemilih rasional 

memiliki motivasi, prinsip, pegetahuan dan informasi yang cukup, 

tindakan mereka bukanlah karena kebetulan ataupun disengaja 

(Irmayani dalam Hasibuan, 2015:15) 
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Pendekatan rasional merupakan pendekatan yang melihat bahwa 

pilihan pemilih adalah keputusan rasional pemilih dimana yang 

dipertimbangkan adalah sebagai berikut :  

1. Orientasi Visi dan Misi yang diukur dari pengetahuan dan 

pemahaman serta ketertarikan pemilih terhadap program yang 

ditawarkan calon.  

2. Orientasi kandidat yang diukur dari kualitas kandidat meliputi 

kedudukan, informasi, prestasi dan popularitas pribadi 

bersangkutan dalam berbagai bidang kehidupan terkait 

kompetensinya dalam merealisasikan program yang ditawarkan. 

 

d. Pendekatan Marketing 

 

Pendekatan yang dikembangkan oleh Newman dan Sheth dalam 

Adman Nursal (2004:69-71) ini terdapat tujuh domain kognitif 

terpisah dan berbeda yang mempengaruhi perilaku pemilih yakni :  

 

1. Isu dan kebijakan politik (issues and policies) 

Mempresentasikan kebijakan dan program yang diperjuangkan 

dan dijadikan oleh partai atau kandidat politik jika kelak 

menang pemilu. 

2. Citra sosial (social imagery) 

Citra kandidat dalam pikiran pemilih mengenai “berada” 

didalam kelompok sosial mana atau tergolong sebagai apa 

seorang kandidat. 

3. Perasaan emosional (emotional feelings) 

Dimensi yang terpancar dari sebuah kontestan yang ditunjuk 

oleh kebijakan politik yang ditawarkan. 

4. Citra kandidat (candidate personality) 

Mengacu pada sifat-sifat pribadi yang penting yang dianggap 

sebagai karakter dari kandidat.  

5. Peristiwa mutakhir (current events) 

Mengacu pada himpunan peristiwa, isu, dan kebijakan yang 

berkembang menjelang dan selama kampanye. 
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6. Peristiwa personal (personal events) 

Mengacu kehidupan pribadi dan peristiwa yang pernah dialami 

oleh seorang kandidat.  

7. Faktor-faktor epistemic (epistemic issues) 

Isu-isu pemilihan secara spesifik yang dapat memicu 

keingintahuan para pemilih mengenai hal-hal baru.  

 

 

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa keempat 

pendekatan perilaku tersebut saling menguatkan dan melengkapi antara 

pendekatan satu dengan yang lainnya. Dalam penelitian ini untuk 

mengukur perilaku pemilih perempuan, peneliti menggunakan tiga 

pendekatan yaitu pendekatan sosiologis, pendekatan psikologis, dan 

pendekatan rasional. Penggunaan tiga model pendekatan tersebut karena 

dianggap memiliki relevansi yang cukup memberikan dampak atau 

pengaruh kepada pemilih perempuan dalam menjatuhkan pilihannya.  

 

3. Orientasi Pemilih 

Defini pemilih merupakan semua pihak yang menjadi tujuan utama para 

kontestan untuk mereka pengaruhi dan yakinkan agar mendukung dan 

kemudian memberikan suaranya kepada kontestan yang bersangkutan 

(Prihatmoko, 2005:46).  

Orientasi pemilih merupakan suatu cara pandang dari golongan 

masyarakat dalam struktur masyarakat yang melatarbelakangi orientasi 

politik yaitu nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat dan di luar 

masyarakat kemudian membentuk sikap dan menjadi pola masyarakat 

memandang objek politik. Orientasi pemilih dapat dibagi menjadi dua 

(Wibawanto, 2006:137) antara lain : 
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1. Orientasi Policy-Problem Solving 

Ketika pemilih menilai seorang kontestan dari kacamata “policy-

problem- solving” yang terpenting bagi mereka adalah sejauh mana 

kontestan mampu menawarkan program kerja atau solusi bagi suatu 

permasalahan yang ada. Pemilih akan cenderung secara objektif 

memilih partai politik atau kontestan yang memiliki kepekaan 

terhadap masalah nasional (daerah) dan kejelasan-kejelasan program 

kerja partai politik atau kontestan pemilu yang arah kebijakannya 

tidak jelas akan cenderung tidak dipilih.  

2. Orientasi Ideologi 

Pemilih yang cenderung mementingkan ideology suatu partai atau 

kontestan, akan mementingkan ikatan “ideologi” suatu partai atau 

kontestan, akan menekankan aspek-aspek subjektivitas seperti 

kedekatan nilai, budaya, norma, emosi dan psikografis. Semakin 

dekat kesamaan partai atau kontestan pemilu, pemilih jenis ini akan 

cenderung memberikan suaranya kepartai atau kontestan tersebut. 

 

4. Jenis-Jenis Pemilih 

 

Secara psikologis, untuk menganalisa rasionalitas pemilih dalam 

menentukan pilihannya dapat digunakan model kesamaan (similiarity) 

dan ketertarikan (attraction). Dasar penggunaan model tersebut karena 

setiap individu akan tertarik pada suatu hal atau seseorang yang memiliki 

sistem nilai dan keyakinan yang sama (Byrne dalam Puspitasari, 

2012:17). Atas dasar model kesamaan dan kedekatan ideologi dan 
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problem-solving, terdapat empat jenis pemilih (Firmanzah, 2009:99-109) 

antara lain yaitu :  

1) Pemilih Rasional 

Pemilih jenis ini lebih mengutamakan kemampuan partai politik atau 

calon peserta pemilu dengan program kerjanya. Program kerja 

tersebut melalui kinerja partai atau kontestan dimasa lampau, dan 

tawaran program yang ditawarkan sang calon atau partai politik 

dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang sedang terjadi.  

2) Pemilih Kritis 

Proses menjadi jenis pemilih kritis bisa terjadi melalui 2 hal yaitu 

pertama, jenis pemilih kritis menjadikan nilai ideologis sebagai 

pijakan untuk menentukan kepada partai atau kontestan pemilu mana 

mereka akan berpihak dan selanjutnya mereka akan mengkritisi 

kebijakan yang akan atau yang telah dilakukan. Kedua, juga dapat 

terjadi sebaliknya dimana pemilih tertarik dulu dengan program 

kerja yang ditawarkan sebuah partai atau kontestan baru kemudian 

mencoba mamahami nilai-nilai dan paham yang melatarbelakangi 

pembuatan seuatu kebijakan. Pemilih kritis ini adalah pemilih yang 

kritis, dengan artian mereka akan selalu menganalisis kaitan antara 

sistem partai ideologi dengan kebijakan yang dibuat. 

3) Pemilih Tradisional 

Pemilih jenis ini memiliki orientasi ideologi yang sangat tinggi dan 

tidak terlalu melihat kebijakan partai politik atau seorang kontestan 
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sebagai sesuatu yang penting dalam pengambilan keputusan. Pemilih 

tradisional sangat mengutamakan kedekatan sosial-budaya, nilai, 

asal-usul, paham dan agama sebagai ukuran untuk memilih sebuah 

partai politik atau kontestan pemilu. Pemilih jenis ini sangat mudah 

dimobilisasi selama masa kampanye, pemilih jenis ini memiliki 

loyalitas yang sangat tinggi.  

4) Pemilih Skepsis 

Pemilih jenis ini tidak memiliki orientasi ideologi yang cukup tinggi 

dengan sebuah partai politik atau kontestan pemilu, pemilih ini juga 

tidak menjadikan sebuah kebijakan menjadi suatu hal penting. 

Kalaupun mereka berpartisipasi dalam pemilu, biasanya mereka 

melakukannya secara acak atau random. Mereka berkeyakinan 

bahwa siapapun yang menjadi pemenang dalam pemilu, hasilnya 

sama saja, tidak ada perubahan yang berarti yang dapat terbagi bagi 

kondisi Daerah/Negara. 

Setelah melihat beberapa jenis pemilih, dalam pilkada para kontestan 

pemilu harus mampu memahami segala jenis pemilih. Dengan demikian, 

dalam memahami jenis pemilih yang ada, kemungkinan untuk dapat 

memenangkan pemilu menjadi semakin besar. Para kontestan harus 

mampu meraih suara dari setiap jenis pemilih yang ada.  

 

 

 

 

 

 



31 
 

C. Tinjauan Gender atau Perempuan  

1. Teori Gender 

 

Perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan turut mempengaruhi 

cara berinteraksi dalam masyarakat. Hal ini karena dalam masyarakat 

berbagai akumulasi peran individu bertemu. Gender dapat diartikan 

sebagai perbedaan peran, fungsi, status dan tanggungjawab pada laki-laki 

dan perempuan sebagai hasil dari bentukan (konstruksi) sosial budaya 

yang tertanam lewat proses sosialisasi dari satu generasi ke generasi 

berikutnya (Puspitawati, 2012:1). 

 

Sedangkan defenisi konsep gender menurut Mansour Fakih dalam 

Agustino (2007:229) adalah :  

“Semua hal yang dapat dipertukarkan antara sifat perempuan dan 

laki-laki yang bisa berubah dari waktu ke waktu serta berbeda dari 

tempat ke tempat yang lainnya, maupun berbeda dari suatu klas ke 

klas yang lainnya” 

 

Uraian teori gender berkenaan dengan efek perbedaan biologis terhadap 

peran dan fungsi individu dalam masyarakat. Garis besarnya teori gender 

dikelompokan ke dalam dua aliran, yaitu nature dan nurture. Bersumber 

dari dua aliran besar inilah teori-teori gender dibangun. Aliran nature 

menggarisbawahi bahwa perbedaan peran laki-laki dan perempuan 

bersifat kodrati, sedangkan dalam aliran nuture menyatakan bahwa 

perbedaan relasi gender antara laki-laki dan perempuan tidak ditentukan 

oleh faktor biologis, melainkan oleh kontruksi masyarakat (Umar dalam 

Remiswal, 2013:12) 
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Teori gender (Millet dalam Remiswal, 2013:12) antara lain : 

1. Teori Nature  

Melihat perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan disebabkan 

oleh perbedaan biologis. Sisi biologis laki-laki memiliki tubuh lebih 

kuat dan kekar. Perempuan mengalami menstruasi, mengadung, 

melahirkan, dan menyusui. Masing-masing peran tidak dapat 

dipertukarkan laki-laki. 

2. Teori Nurture 

Melihat bahwa peran yang dikonstruksi oleh budaya masyarakat 

masih dapat dipertukarkan, seperti mencari nafkah, menjadi 

pimpinan, menyelesaikan urusan domestik serta urusan publik dan 

sebagainya, yang mana dapat dimainkan secara bergantian antara 

laki-laki dan perempuan. 

 

Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengurustamaan Gender dalam 

Pembangunan Nasional menjelaskan bahwa dalam rangka meningkatkan 

kedudukan, peran, dan kualitas perempuan, serta upaya mewujudkan 

kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, 

bermasyarakat, dan bernegara dipandang perlu melakukan strategi 

pengurusutamaan gender kedalam seluruh pembangunan nasional. Selain 

itu, tidak terkecuali pula dalam proses pemilihan umum bahwa 

perempuan memiliki hak yang sama sebagai warga negara yang wajib 

menggunakan hak pilihnya demi masa depan bangsa Indonesia yang 

lebih baik. 
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Berdasarkan kedua aliran besar tentang gender, muncul berbagai teori 

gender yang dapat dijadikan rujukan untuk melihat terjadinya bias gender 

atas kedudukan dan peran laki-laki dan perempuan dalam masyarakat 

(Umar dalam Remiswal, 2013:13) antara lain : 

1. Teori Psikoanalisa  

Teori ini menyatakan bahwa perbedan gender ditentukan oleh 

perbedaan psikologis. Dalam hal ini, menurut relasi gender mengikuti 

perkembangan psikoseksual. Berawal dari masa Phalic Stage, ketika 

seorang anak menghubungkan identitas ayah ibu dengan dirinya. 

Hubungan tersebut dikaitkan dengan alat kelamin yang dimilikinya. 

Kemudian, berlanjut kepada peran yang dimainkan oleh masing-

masingnya. Hal inilah yang menentukan relasi gender laki-laki dan 

perempuan takala anak dewasa. 

2. Teori Strutural Fungsional  

Teori ini menyebutkan masyarakat akan stabil jika setiap unsur 

pembentuknya terintegrasi kedalam suatu sistem. Setiap unsur 

pembentuk harus berfungsi sesuai dengan perannya, sehingga laki-laki 

dan perempuan sebagai unsur masyarakat harus berperan sesuai 

dengan fungsinya. Kondisi inilah yang mendorong terbentuknya 

masyarakat yang stabil. 

 

3. Teori Konflik 

Teori ini dikenal sebagai pembagian kelas dalam masyarakat, adanya 

kelas-kelas dalam masyarakat muncul kelas yang diuntungkan dan 
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adapula yang dirugikan, dengan demikian basis ekonomi yang tidak 

adil sebagai pemicu konflik. Akibat adanya konflik perubahan sosial 

akan terjadi. Dalam hal ini laki-laki merupakan kelas yang 

diuntungkan dan sebaliknya perempuan sebagai kelas yang dirugikan. 

Sehingga akhirnya terjadi subordinasi perempuan akibat pertumbuhan 

milik pribadi. 

 

4. Teori Sosio-Biologis 

Teori ini menyatakan bahwa keunggulan seseorang ditentukan oleh 

gabungan faktor biologis dan sosial, dalam teori ini menempatkan 

laki-laki lebih unggul daripada perempuan. Secara fisik laki-laki 

memiliki bentuk tubuh yang kuat. Kemudian, secara sosial laki-laki 

pun diuntungkan. Sebaliknya perempuan memiliki kendala biologis 

kondisi tersebut dibentuk pula oleh faktor sosial yang belum 

mendukungnya. 

 

5. Teori Feminis 

Teori ini menyebutkan kodrat perempuan tidak ditentukan oleh faktor 

biologis, tetapi kodrat karena pengaruh faktor budaya masyarakat. 

Sistem patriarki perlu ditinjau kembali, yang dipentingkan menurut 

teori ini adalah kemitrasejajaran laki-laki dan perempuan (Fakih 

dalam Remiswal, 2013:16).  
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2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pilihan Perempuan 

 

Perilaku politik dan juga pilihan politik perempuan dipengaruhi oleh 

banyak faktor, seperti struktur sosial budaya dan juga sistem politik yang 

ada. Beberapa faktor yang mempengaruhi pilihan politik perempuan 

antara lain : 

1. Proses sosialisasi merupakan proses transmisi nilai dalam suatu 

masyarakat tertentu dari generasi ke generasi yang berlangsung 

sepanjang waktu. Proses sosialisasi masyarakat dapat 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. Nilai yang 

berasal dari keluarga adalah nilai yang paling mempengaruhi persepsi 

perempuan terhadap fenomena politik (Saadawi, 2001:34). 

 

2. Kelompok sosial secara sosiolgis, masyarakat terbagi dalam 

kelompok-kelompok sosial yang dapat dikategorisasikan. 

Pengelompokan ini sangat berpengaruh terhadap pilihan-pilahan 

politik masyarakat. Proses sosialisasi yang berlangsung panjang 

membuat pemilih perempuan mengidentifikasikan dirinya berdasarkan 

kelompok sosialnya.  
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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 (Adman Nursal, 

2004:60). 

 

D. Tinjauan Tentang Pemilihan Kepala Daerah 

Semangat dan tuntutan demokratisasi pemerintahan Indonesia tersebut telah 

berdampak pada tuntutan konstitusional dari pemerintah daerah untuk 

melakukan “penyesuaian” sistem pemilihan pada tingkat lokal. Hal ini 

tergambar dengan adanya ketentuan pada Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 

amandemen keempat yang mengisyaratkan pelaksanaan pemilihan kepala 

daerah secara demokratis.  

“Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala 

pemerintah daerah provinsi kabupaten, dan kota dipilih secara 

demokratis”. 

 

Pemilihan sistem pilkada merupakan perjalanan politik panjang yang 

diwarnai tarik-menarik antara kepentingan elit politik dan kehendak publik, 

kepentingan pusat dan daerah, atau bahkan antara kepentingan nasional dan 

internasional. Pemilukada menurut Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 

2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian 
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Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah sarana pelaksanaan 

kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota berdasarkan 

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 untuk memilih Kepala Daerah dan 

Wakil Kepala Daerah. 

 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 56 ayat (1) menyatakan bahwa 

Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah dipilih dalam satu pasangan calon 

yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, 

bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pasangan calon Kepala Daerah dan wakil 

Kepala Daerah selanjutnya disebut pasangan calon adalah peserta pemilihan 

yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang telah 

memenuhi persyaratan.  

 

Secara substansial maupun tahapan pelaksanaannya, pilkada merupakan 

pemilu dengan argumentasi (Surbakti, 2005:10) : 

1. Pengaturan tentang pemilukada dalam Undang-Undang Nomor 32 

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tersebut disusun berdasarkan 

ketentuan Pasal 22E ayat (1) mengenai asas pemilu dan hampir 

seluruhnya sama dengan pengaturan pemilu Presiden dan Wakil 

Presiden dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang 

Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.  

 

2. Ketika pembuat Undang-Undang menjabarkan ketentuan Pasal 18 ayat 

(4), pada dasarnya melakukan interpretasi dengan merujuk pada 

ketentuan yang terkandung pada Pasal-Pasal lain dalam Undang-
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Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 6A, yaitu Presiden dan Wakil 

Presiden dipilih langsung oleh rakyat.  

 

Sebagai proses dari transformasi politik, makna pilkada merupakan bagian 

dari penataan struktur kekuasaan yang bersifat luas agar lebih menjamin 

berfungsinya mekanisme checks and balance di antara lembaga-lembaga 

politik dari tingkat pusat dan daerah, masyarakat mengharapkan pula agar 

pilkada dapat menghasilkan kepala daerah yang lebih akuntabel, berkualitas, 

lejitimit, aspiratif, dan peka terhadap kepentingan masyarakat. Semangat yang 

terkandung dalam UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

bahwa pelaksanaan pilkada langsung pada hakikatnya tidak hanya untuk 

tujuan mengoptimalkan demokratisasi di daerah, melainkan perwujudan dari 

prinsip otonomi daerah seluas-luasnya (Amirudin dan Basri, 2006:3). Semua 

tingkatan daerah di Indonesia diberikan hak untuk menyelenggarakan pilkada 

langsung, dengan tujuan agar rakyat di daerah yang bersangkutan dapat 

secara bebas dan bertanggung jawab memilih kepala daerahnya yang 

berkualitas. 

 

E. Kerangka Pikir 

 

Berkaitan dengan perilaku politik, satu hal yang menarik perlu dibahas adalah 

tentang perilaku pemilih. Perilaku pemilih (voting behavior) dalam pemilu 

merupakan salah satu bentuk perilaku politik (political behavior). Perilaku 

pemilih dalam hal ini berkaitan dengan pemilih kepala daerah secara 

langsung yang berarti melibatkan masyarakat dalam pemilihan umum untuk 

memilih dan terlibat langsung. Sistem ini mensyaratkan pada akumulasi 
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jumlah suara sebagai legitimasi masyarakat. Menurut Surbakti dalam Nursal 

(2004: 19) perilaku pemilih adalah aktivitas pemberian suara oleh individu 

yang berkaitan erat dengan kegiatan pengambilan keputusan untuk memilih 

dan tidak memilih (to vote or not to vote) di dalam suatu pemilu maka voters 

akan memilih atau mendukung kandidat tertentu. 

 

Jumlah pemilih dalam suatu pemilihan umum ternyata cenderung sering 

didominasi oleh kaum perempuan. Jumlah yang melebihi setengah dari 

populasi merupakan proporsi yang sangat menentukan dalam pemilihan 

umum. Posisi inilah yang membuat perempuan sebagai pemilih mayoritas 

menjadi patut untuk dikaji, sehingga peneliti secara mendalam merasa tertarik 

untuk mengkaji tentang bagaimana perilaku pemilih perempuan dalam 

pemilihan kepala daerah. 

 

Penelitian ini mengambil fokus kajian tentang perilaku pemilih perempuan 

dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Pringsewu tahun 2017. Jumlah 

pemilih perempuan yang tercatat dalam DPT di Kabupaten Pringsewu adalah 

hampir berimbang dengan pemilih laki-laki, yaitu sekitar 161.217 untuk 

pemilih laki-laki dan 153.829 untuk pemilih perempuan. Angka ini 

menunjukkan pemilih perempuan mempunyai peranan penting dalam 

menentukan kemenangan seorang Calon Bupati dan Wakil Bupati.Pada 

Pilkada Pringsewu 2017 Kelurahan Pringsewu Selatan Kecamatan Pringsewu 

dan Desa Bulokarto Kecamatan Gading Rejo menjadi bagian dalam proses 

pemilihan kepala daerah.  
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Perempuan sebagai bagian dari masyarakat yang ikut memilih, memiliki pola 

prilaku politik tertentu. Tindakan, sikap, dan juga prilaku politik seseorang, 

merupakan bentuk dari pemahaman yang terbentuk melalu proses yang 

panjang. Oleh karena itu, pada penelitian ini peneliti menggunakan teori 

pendekatan perilaku pemilih menurut Adman Nursal yang terdiri atas 

pendekatan sosiologis, pendekatan psikologis, dan pendekatan rasional untuk 

memudahkan peneliti dalam mengetahui dan memahami perilaku memilih 

perempuan dalam menentukan pilihan politiknya pada Pilkada Pringsewu 

2017. Alasan peneliti menggunakan ketiga pendekatan tersebut karena 

dianggap mempunyai kesesuaian dengan perilaku pemilih perempuan dalam 

menentukan pilihan politiknya. Ketiga pendekatan ini kemudian diukur dalam 

beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur perilaku memilih 

perempuan yang akan dijelaskan sebagai berikut: 

 

1. Pendekatan Sosiologis 

Pendekatan ini melihat pada karakteristik sosial dan pengelompokkan 

sosial, usia, jenis kelamin, pendidikan, agama, pekerjaan, latar belakang 

keluarga, kegiatan-kegiatan dalam kelompok formal dan informal dan 

lainnya yang mempunyai pengaruh cukup signifikan dalam pembentukan 

perilaku pemilih. Dalam penelitian ini pendekatan sosiologis diukur 

dengan berdasarkan pengelompokkan sosial seperti pengaruh 

pertemanan/tetangga dan keluarga. Karakteritik sosial diukur dari jenis 

kelamin, etnis, dan kesamaan agama/organisasi keagamaan. 
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2. Pendekatan Psikologis 

pendekatan yang melihat perilaku pemilih sebagai bentukan dari proses 

sosialisasi yang melahirkan ikatan emosional (identifikasi) yang 

mengarahkan tindakan politik seseorang dalam suatu pemilihan. Faktor 

psikologis dilihat dari keterikatan pemilih dengan kandidat, dalam 

penelitian ini pendekatan psikologis diukur berdasarkan ikatan emosional 

figur kandidat dan ketekohan. 

 

3. Pendekatan Rasional 

Pendekatan rasional berkaitan dengan pola perilaku pemilih masyarakat, 

yakni orientasi isu dan orientasi kandidat. Pendekatan rasional dalam 

penelitian ini diukur berdasarkan visi dan misi serta kualitas kandidat. 

 

Berdasarkan dari ketiga pendekatan perilaku memilih tersebut, penelitian ini 

mencoba menggambarkan dan menjelaskan faktor-faktor yang 

mempengaruhi perilaku memilih sehingga pendekatan ini dapat menjelaskan 

sebab dan arah perilaku pemilih perempuan yang akan dibuktikan melalui 

penelitian ini. 
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Gambar 1. Bagan Kerangka Pikir 
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III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

 

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai bagian-bagian dalam metode penelitian 

yang terdiri dari tipe dan dasar penelitian, fokus penelitian, lokasi penelitian, 

informan penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik 

pengolahan data, dan teknik analisa data. 

 

A. Tipe dan Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode kualitatif sebagai 

prosedur penelitian yang menghasilkan suatu uraian mendalam tentang data 

deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku 

yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat, atau 

organisasi tertentu (Bogdan dan Taylor dalam Moleong, 2007:4). 

 

Penelitian deskriptif menggambarkan dan menklarifikasikan mengenai suatu 

fenomena atau kenyataan sosial, dengan jalan mendekripsikan sejumlah 

variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang di teliti (Faisal, 

2010:20).  

 

Pendapat lain, mengatakan bahwa penelitian deskriptif merupakan prosedur 

pemecahan masalah yang diselidiki dengan jalan menggambarkan keadaan 
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atau peristiwa pada saat sekarang berdasarkan pada fakta-fakta yang nampak 

sekarang. Metode deskriptif ini pada umumnya mempunyai ciri-ciri sebagai 

berikut; (1) Memusatkan diri pada masalah-masalah yang ada pada masa 

sekarang atau masalah-masalah yang aktual, (2) Data yang dikumpulkan 

mula-mula disusun, dijelaskan kemudian dianalisis (Nawawi, 1992:200).  

 

Berdasarkan pendapat di atas, penggunaan metode penelitian kualitatif 

dengan pendekatan deskriptif pada penelitian ini diperlukan untuk 

menggambarkan fenomena mengenai keseluruhan permasalahan yang diteliti 

sebagai suatu kesatuan yang utuh dan berusaha untuk mengungkapkan makna 

yang terkandung dalam penelitian, alasan peneliti menggunakan metode 

penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif adalah peneliti bermaksud 

untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, 

misalnya perilaku, persepsi, motivasi, dan lainnya sampai mendapatkan 

pengetahuan tentang perilaku pemilih perempuan pada pemilihan kepala 

daaerah Kabupaten Pringsewu tahun 2017 

 

B. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian mempunyai makna untuk seorang peneliti dapat memilah 

dan menyederhanakan volume data yang masuk, sehingga tepat menentukan 

batas penelitian. Penetapan fokus sebagai penelitian penting artinya dalam 

usaha menentukan batas penelitian (Moleong, 2005:92). Fokus penelitian 

memegang peranan yang sangat penting dalam memandu dan mengarahkan 

jalannya suatu penelitian. Fokus penelitian sangat dibutuhkan oleh seorang 
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peneliti agar tidak terjebak oleh melimpahnya volume data yang masuk, 

termasuk juga yang tidak berkaitan dengan masalah penelitian. Fokus 

penelitian memberikan batas dalam studi dan pengumpulan data, sehingga 

peneliti menjadi fokus memahami masalah dalam penelitiannya.  

Fokus penelitian dalam penelitian ini mengarah pada perilaku pemilih 

perempuan dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Pringsewu tahun 2017 

dengan menggunakan pendekatan perilaku pemilih menurut Adman Nursal 

(2004:54) yaitu : 

1. Pendekatan Sosiologis 

 

 

Seperti yang diungkapkan Adman Nursal mengenai teori perilaku 

pemilih, pendekatan sosiologis merupakan pendekatan yang menjelaskan 

tentang pengelompokan sosial dan karakteristik sosial mempunyai 

pengaruh yang berkaitan dalam menentukan perilaku pemilih. Indikator 

yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengukur besarnya pengaruh 

pendekatan ini ialah pengelompokan sosial dan karateristik sosial yang 

mempunyai pengaruh cukup signifikan dalam menjelaskan pilihan 

perempuan dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Pringsewu tahun 

2017. Faktor pengelompokan sosial yang akan dicermati yaitu 

lingkungan pertemenanan/tetangga dan keluarga pemilih perempuan 

Kelurahan Pringsewu Selatan dan Desa Bulukarto, dan karakteristik 

sosial seperti jenis kelamin, etnis, dan kesamaan agama yang dianggap 

faktor yang cukup penting dalam mempengaruhi pilihan pemilih 

perempuan.  



46 

 

2. Pendekatan Psikologis 

 

 

Pendekatan psikologis yaitu adanya sikap politik para pemberi suara 

yang menetap, teori ini dilandasi oleh sikap dan sosialisasi. Pendekatan 

psikologis dalam penelitian ini menekankan kepada perilaku pemilih 

perempuan dalam menentukan pilihannya dalam suatu proses pemilihan 

umum lebih banyak dipengaruhi kekuatan psikologis yang berkembang 

dirinya sendiri yang kesemuanya itu merupakan hasil proses sosialisasi 

politik yang dilakukan oleh figur kandidat, dengan indikator ikatan 

emosional pemilih perempuan yang melandasi pilihannya dengan 

mempertimbangkan identitas atau figur kandidat dan tokoh-tokoh 

panutan yang dihormati oleh pemilih akan menjadi pertimbangan pemilih 

perempuan dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Pringsewu tahun 

2017.  

 

3. Pendekatan Rasional 

 

 

Pemilih rasional memiliki motivasi, prinsip, pengetahuan dan mendapat 

informasi yang cukup. Tindakan pemilih bukanlah karena faktor 

kebetulan atau kebiasaan, bukan untuk diri sendiri melainkan untuk 

kepentingan umum menurut pikiran dan pertimbangan logis. Dengan 

indikator ketertarikan pemilih perempuan terhadap visi dan misi 

(program-program yang ditawarkan) oleh seorang calon bupati dan wakil 

bupati dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Pringsewu tahun 2017 

apabila memenangkan pemilihan. Program-program yang ditawarkan 

meliputi peristiwa-peristiwa sosial, ekonomi dan politik tertentu yang 
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kontekstual dengan pemilihan kepala daerah. Selain itu, perilaku rasional 

juga diukur berasal dari persepsi pemilih perempuan dalam melihat 

kualitas kandidat seperti latar belakang maupun trade record dari 

kandidat calon yang akan dipilihnya pada pemilihan kepala daerah 

Kabupaten Pringsewu tahun 2017. 

 

C. Lokasi Penelitian 

Penentuan lokasi penelitian cara baik yang ditempuh dengan jalan 

mempertimbangkan teori substantif dan menjajaki lapangan mencari 

kesesuaian dengan kenyataan yang ada di lapangan, sementara itu 

keterbatasan geografis dan praktis, seperti waktu, biaya dan tenaga perlu juga 

untuk dijadikan pertimbangan penentuan lokasi penelitian (Moleong, 

2004:86).  

 

Lokasi dalam penelitian ini ditentukan secara sengaja (purposive). Dalam 

penentuan lokasi penelitian cara yang terbaik yang ditempuh dengan jalan 

mempertimbangkan teori substantif dalam menjajaki lapangan untuk mencari 

kesesuaian dengan kenyataan yang ada di lapangan. Lokasi penelitian dalam 

hal ini merupakan tempat dimana peneliti melakukan analisis. Adapun Lokasi 

yang dipilih dalam penelitian perilaku pemilih perempuan dalam pemilihan 

kepala daerah Kabupaten Pringsewu tahun 2017 yaitu di Kelurahan 

Pringsewu Selatan Kecamatan Pringsewu dan Desa Bulokarto Kecamatan 

Gading Rejo. Alasan pemilihan dua lokasi tersebut, karena peneliti ingin 

mengkaji lebih dalam tentang studi perilaku pemilih perempuan. Selain itu, 
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pemilihan dua lokasi tersebut diharapkan akan mampu menjelaskan 

perbandingan persamaan dan perbedaan perilaku pemilih perempuan antara 

lokasi penelitian Kelurahan Pringsewu Selatan yang bercirikan kota dan 

cenderung relatif bersifat heterogen dan lokasi penelitian Desa Bulukarto 

yang bercirikan desa dan cenderung relatif bersifat homogen. 

 

D. Informan Penelitian 

Pengambilan informan dalam penelitian ini adalah dengan teknik purposive 

sampling, yakni prosedur yang dilakukan dengan memilih informan sesuai 

dengan spesifikasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Informan yang akan 

dipilih adalah orang sekiranya memiliki wawasan dalam bidang politik dan 

pendapatnya yang dapat mewakili beberapa perempuan di lokasi penelitian. 

Selain itu, dalam penelitian ini menggunakan teknik snow ball sampling yang 

dimana jumlah informan dapat bertambah pada saat penelitian berlangsung, 

hingga memperoleh data jenuh. Hal ini dengan pertimbangan yang 

disesuaikan dengan rumusan masalah yang digunakan dalam penelitian ini 

yaitu bagaimana perilaku pemilih perempuan dalam menentukan pilihan 

politiknya pada pemilihan kepala daerah Kabupaten Pringsewu 2017. 

 

Agar memperoleh informasi yang lebih terbukti, terdapat beberapa kriteria 

yang perlu di pertimbangkan antara lain: 

1. Subjek yang lama dan intensif dengan suatu kegiatan dan aktivitas yang 

menjadi sasaran dan perhatian peneliti. 
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2. Subjek yang masih terkait secara penuh dan aktif pada lingkungan atau 

kegiatan yang menjadi sasaran atau perhatian penelitian. 

3. Subjek yang memiliki cukup banyak informasi, banyak waktu dan 

kesempatan untuk dimintai keterangan. 

 

Secara rinci, informan dalam penelitian ini adalah : 

Tabel 2. Daftar Informan Wawancara Kelurahan Pringsewu Selatan  

No Nama Umur Pendidikan Pekerjaan/ 

Status 

Alamat 

1. Sri Sulastri 40 SMP Pedagang LK 2/RT 2 

2. Suyatmi 49 SMP IRT LK 2/RT 2 

3. Subiyah 49 SMP IRT LK 1/RT 3 

4. Sujiati 34 S1 PNS LK 1/RT 3 

5. Suratmi 50 SPG PNS LK 1/RT 5 

6. Sunarti 45 SMP Pedagang LK 3/RT 6 

7. Siti Mahmuda 47 D2 GURU/PKK LK 4/RT 5 

8. Khodijah 43 SMA Petani LK 4/RT 9 

9. Reti 32 SMP Petani/PKK LK 4/RT 9 

10. Marlina Puspita Sari 25 SMA Karyawati LK 5/RT 1 

11. Tri Lestari 32 SMA Pedagang LK 4/RT 1 

12. Eni Purnawati 40 SMP Ketua KWT LK 5/RT 2 

13. Yulianti 40 S1 PNS/PKK LK 3/RT 7 

14. Sumiati 55 SD IRT LK 4/RT 3 

15. Asiyah 42 SPG KWT 

Pertanian 

LK 5/RT 2 

Sumber diolah peneliti (2017) 

 

 
Tabel 3. Daftar Informan Wawancara Desa Bulukarto 

No Nama Umur Pendidikan Pekerjaan/ 

Status 

Alamat 

1. Hj. Komariah, S.Pdi. 48 S1 PNS DS 2/RT 6 

2. Suyati 47 SMP IRT DS 2/RT 6 

3. Reni Kartika, S.Keb 34 S1 PNS DS 1/RT 1 

4. Hartiyah 43 SMP Pedagang DS 1/RT 1 

5. Sri Buasih 38 SMA IRT DS 2/RT 7 

6. Warsiyah 45 SMA Pedagang DS 2/RT 7 

7. Sumarni 48 SMA Pedagang DS 1/RT 2 

8. Jaliyah 42 S1 IRT/PKK DS 1/RT 2 

9. Wagini 50 SMP Petani DS 2/RT 8 

10. Narsiyah 35 SMP Petani DS 2/RT 8 

11. Widiya Wati 44 SPG PNS/PKK DS 1/RT 3 

12. Khosiyah 45 SLTA IRT/PKK DS 1/RT 3 

13. Giarti 37 SLTA KWT DS 2/RT 5 

14. Sugirah 48 SPG Muslimat NU DS 1/RT 4 

15. Ismiyah 49 S1 PNS/Ketua 

muslimat NU 

DS 2/RT 5 

Sumber diolah peneliti (2017) 
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E. Jenis dan Sumber Data 

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan 

yang didapat dari informan melalui wawancara, yang dimana selebihnya 

adalah data tambahan seperti dokumen dan lain–lain (Lofland dalam 

Moleong, 2005:157). Sumber data adalah benda, hal, atau orang maupun 

tempat yang dijadikan sebagai acuan peneliti untuk melakukan analisis data 

untuk mendapatkan informasi yang akurat dengan fokus penelitian. Secara 

umum data penelitian dibagi kepada 2 (dua) jenis. Data yang akan digunakan 

dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan (1) data primer dan (2) data 

skunder yaitu : 

1. Data Primer  

 

Data primer dalam penelitian sering diartikan sebagai data yang 

diperoleh secara langsung dari responden ataupun narasumber/informan. 

Dalam penelitian ini, data primer didapatkan melalui wawancara 

langsung dengan informan yang ditentukan dari keterkaitan informan 

tersebut dengan masalah penelitian. Informan berasal dari kaum 

perempuan yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap. Penentuan 

informan ini dilakukan dengan cara menunjuk sesuai kemampuan dan 

pengetahuan mereka guna berdasarkan polarisasi informan yang sudah 

dibuat seperti perempuan PNS, Ibu Rumah Tangga, Ibu pedagang dan 

petani, Ibu-ibu aktivis PKK, Ibu-ibu yang aktif di Organisasi 

Kewanitaan. 
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2. Data Sekunder 

 

Data sekunder yaitu data yang diperoleh peneliti untuk mendukung data 

primer. Data sekunder ini seperti jurnal dan buku mengenai teori-teori 

perilaku serta sumber tertulis dalam penelitian ini yaitu berupa literatur-

literatur serta informasi tertulis lainnya yang berkenaan dengan masalah 

yang diteliti seperti dokumen-dokumen maupun arsip-arsip yang dimiliki 

oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pringsewu seperti 

jumlah pemilih perempuan yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap.. 

Data sekunder juga didapatkan di tempat peneliti melakukan penelitian, 

data yang didapat berupa gambaran umum tempat penelitian, yaitu 

Kelurahan Pringsewu Selatan Kecamatan Pringsewu dan Desa Bulukarto 

Kecamatan Gadingrejo. 

 

F. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan. Sesuai dengan metode 

penelitian maka untuk memperoleh data-data maka penulis menggunakan 

teknik pengumpulan data dengan:  

 

1. Wawancara 

Wawancara adalah pertemuan antara periset dan reponden, dimana 

jawaban responden akan menjadi data mentah. Sehubungan dengan 

penelitian ini maka pengumpulan data akan dilakukan melalui wawancara 

mendalam (indepth interview) atau yang disebut sebagai wawancara bebas 
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(Singarimbun dalam Effendi, 1995:8). Wawancara mendalam dalam 

penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan data secara maksimal 

berdasarkan masalah yang sedang diteliti dan ingin diketahui jawabannya 

oleh sumber informasi, maka dalam hal ini wawancara mendalam 

dilakukan dengan informan yang dianggap paham dan mengetahui tentang 

masalah yang akan diteliti. Wawancara langsung telah dilakukan terhadap 

tiga puluh informan pemilih perempuan yang terdiri dari lima belas 

informan Kelurahan Pringsewu Selatan Kecamatan Pringsewu dan lima 

belas informan Desa Bulukarto Kecamatan Gadingrejo. 

  

2. Observasi  

Observasi adalah langkah kedua dalam melakukan pengumpulan data 

setelah peneliti melakukan wawancara. Observasi adalah teknik 

pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan tentang keadaan 

yang ada di lapangan. Dengan melakukan observasi, peneliti menjadi 

lebih memahami tentang subyek dan obyek yang sedang diteliti.  

 

3. Studi Pustaka 

Studi pustaka merupakan ketiga dalam metode pengumpulan data dalam 

penelitian ini. Studi pustaka dapat memengaruhi kredibilitas hasil 

penelitian yang dilakukan. Studi pustaka dalam hal ini peneliti melakukan 

pengumpulan data berupa jurnal, buku-buku teori perilaku, foto dan arsip-

arsip yang berkaitan dengan penelitian. Studi yang diasumsikan sebagai 

sumber data tertulis yang berkaitan dengan penelitian ini adalah jurnal 

perilaku pemilih, skripsi terdahulu, buku-buku perilaku politik dan data 
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yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Pringsewu yaitu jumlah para 

pemilih perempuan yang terdaftar dalam DPT dan jumlah keseluruhan 

pemilih perempuan yang menggunakan hak pilihnya saat pemilihan kepala 

daerah Kabupaten Pringsewu berlangsung. 

 

G. Teknik Pengolahan Data  

Setelah data diperoleh oleh peneliti dan terkumpul dari lapangan, tahap 

selanjutnya adalah mengolah data tersebut. Pengelolaan kegiatan mengedit 

data dan mengkode (coding) data (Faisal, 2010:33). Adapun kegiatan dalam 

pengolahan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

 

1. Tahapan Editing  

Tahap kegiatan dalam penelitian ini adalah kegiatan memeriksa hasil 

wawancara yang telah dilakukan dengan sumber informasi (informan) 

mengenai perilaku pemilih perempuan pada pilkada Kabupaten 

Pringsewu tahun 2017. Editing dalam penelitian ini digunakan pada 

penyajian hasil wawancara berupa kalimat-kalimat yang kurang baku 

disajikan dengan menggunakan kalimat baku dan bahasa yang mudah 

dimengerti. 

 

2. Tahapan Interpretasi  

Interpretasi merupakan upaya untuk memperoleh arti dan makna yang 

lebih mendalam dan luas terhadap hasil penelitian yang sedang 

dilakukan. Interpretasi yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini 

adalah dengan membuat pembahasan hasil penelitian mengenai perilaku 
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pemilih perempuan dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Pringsewu 

tahun 2017 di Kelurahan Pringsewu Selatan Kecamatan Pringsewu dan 

Desa Bulukarto Kecamatan Gading Rejo yang dikaitkan dengan 

pendekatan perilaku pemilih yang dikembangkan oleh Adman Nursal. 

 

H. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian  

deskriptif, maka teknis analisis datanya disajikan dalam bentuk paparan atau  

gambaran dari temuan-temuan dilapangan baik berupa data dan informasi 

hasil wawancara, observasi dan studi pustaka. Proses tersebut dijabarkan 

menurut Matthew B.Miles dan A Michael Huberman (1992:16-17) yaitu 

sebagai berikut teknik analisis data adalah sebagai berikut:  

 

1. Reduksi Data  

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, 

menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan 

mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-

kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasi. Kegiatan yang 

dilakukan pada tahap reduksi data adalah memilih dan merangkum data 

dari hasil wawancara dan dokumentasi yang sesuai dengan fokus 

penelitian ini. 

2. Penyajian Data  

Penyajian data dibatasi sebagai usaha menampilkan sekumpulan informasi  

tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan  
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pengambilan tindakan. Dengan penyajian tersebut akan dapat dipahami 

apa yang terjadi dan apa yang harus dilakukan, menganalisis ataukah 

mengambil tindakan berdasarkan pemahaman yang didapat dari penyajian-

penyajian tersebut.  

3. Menarik kesimpulan 

Menarik kesimpulan yaitu sebagian dari suatu kegiatan yang utuh, di mana 

kesimpulan-kesimpulan diverifikasi selama penelitian berlangsung. 

Makna-makna yang muncul dari data harus diuji kebenaran, kekokohan, 

dan kecocokan yang merupakan validitasnya, sehingga akan diperoleh 

kesimpulan yang jelas kebenaran dan kegunaannya. Kesimpulan dalam 

penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum 

pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek 

yang sebelumnya belum jelas, sehingga setelah diteliti akan menjadi jelas, 

juga dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori. 

 

I. Teknik Keabsahan Data  

 

Teknik keabsahan data atau kredibilitas data adalah cara menyelaraskan 

antara data yang dilaporkan peneliti dengan data yang terjadi pada obyek 

penelitian. Teknik keabsahan data dilakukan untuk mendapatkan data yang 

valid. Penelitian ini menggunakan teknik keabsahan data dengan cara uji 

kredibilitas melalui proses triangulasi. Teknik triangulasi merupakan proses 

membandingkan dan mengecek tingkat kepercayaan informasi melalui proses 

wawancara, observasi, dan studi kepustakaan. Hasil wawancara, observasi, 
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dan studi kepustakaan dikumpulkan berdasarkan derajat kesamaan informasi, 

sehingga data yang diperoleh memiliki keselarasan dan kepercayaan yang 

sesuai. 

 

Teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi 

sumber. Triangulasi sumber merupakan teknik menguji data dan informasi 

dengan cara mewawancarai informan yang juga mengetahui permasalahan 

pada penelitian ini. Informasi dari informan tersebut akan dikompilasikan 

dengan hasil wawancara yang memiliki kesamaan informasi. Teknik 

triangulasi sumber bertujuan untuk memperoleh data dan informasi yang 

sama dan memiliki validitas yang tinggi. 

 



 

 

 

 

 

 

IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

 

 

 

 

A. Sejarah Kabupaten Pringsewu 

Sejarah Pringsewu diawali dengan berdirinya sebuah perkampungan (tiuh) 

bernama Margakaya pada tahun 1738 Masehi, yang dihuni masyarakat asli 

suku Lampung-Pubian yang berada di tepi aliran sungai Way Tebu (4 km dari 

pusat Kota Pringsewu ke arah selatan saat ini). Selanjutnya, 1787 tahun 

berikutnya yakni pada tahun 1925 sekelompok masyarakat dari Pulau Jawa. 

Melalui program kolonisasi oleh pemerintah Hindia Belanda juga membuka 

areal permukiman baru dengan membabat hutan bambu yang cukup lebat di 

sekitar tiuh Margakaya tersebut. Begitu banyaknya pohon bambu di hutan yang 

mereka buka oleh masyarakat desa yang baru dibuka tersebut dinamakan 

Pringsewu, yang berasal dari bahasa Jawa yang artinya Bambu Seribu. 

Tahun 1964, dibentuk pemerintahan Kecamatan Pringsewu yang merupakan 

bagian dari wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan sesuai 

dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964, yang sebelumnya Pringsewu 

juga pernah menjadi bagian dari Kecamatan Pagelaran yang juga beribukota di 

Pringsewu. Sejarah perjalanan berikutnya, Kecamatan Pringsewu bersama 

sejumlah kecamatan lainnya di wilayah Lampung Selatan bagian barat yang 

menjadi bagian wilayah administrasi Pembantu Bupati Lampung Selatan 
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Wilayah Kotaagung yang masuk menjadi bagian wilayah Kabupaten 

Tanggamus berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1997, hingga pada 

akhirnya wilayah ini terbentuk sebagai daerah otonom yang mandiri  

Kabupaten Pringsewu dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 48 Tahun 

2008 yang diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri H. Mardiyanto pada tanggal 

3 April 2009 di gedung Sasana Bhakti Praja Departemen Dalam Negeri 

Republik Indonesia Jakarta. sekaligus melantik Penjabat Bupati Pringsewu 

yang pertama saat itu Ir.H.Masdulhaq. Setelah Penjabat Bupati yang pertama 

Ir. H. Masdulhaq, Kabupaten Pringsewu juga pernah dipimpin oleh 2 Penjabat 

Bupati yang lain yakni Ir. H. Helmi Machmud, dan H. Sudarno Eddi, SH.,MH, 

hingga terpilih dan dilantik Bupati Pringsewu yang definitif pada 23 November 

2011, pasangan H. Sujadi dan H. Handitya Narapati SZP, SH., sebagai Bupati 

dan Wakil Bupati Pringsewu periode 2011–2016.  

 

B. Kondisi Geografis Kabupaten Pringsewu 

 

Kabupaten Pringsewu dengan ibukota Pringsewu terletak 37 kilometer sebelah 

barat Bandar Lampung, ibukota provinsi. Secara geografis Kabupaten 

Pringsewu terletak pada 104º45’25” - 105º8’42” Bujur Timur (BT) dan 

5º8’10”- 5º34’27” Lintang Selatan (LS), dengan luas wilayah dimiliki sekitar 

625,1 km2 atau 62.510 Ha. Berdasarkan letak administrasi, wilayah ini 

berbatasan dengan 3 (tiga) wilayah kabupaten. Adapun batas administratif dari 

Kabupaten Pringsewu adalah sebagai berikut : 

http://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Bandar_Lampung
http://id.wikipedia.org/wiki/Ibu_kota
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 Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Kalirejo dan Kecamatan 

Sendang Agung, Kabupaten Lampung Tengah.  

 Sebelah Timur berbatasan Kecamatan Negeri Katon, Kecamatan 

Gedongtataan, Kecamatan Waylima dan Kecamatan Kedondong, Kabupaten 

Pesawaran. 

 Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Bulok dan Kecamatan 

Cukuh Balak, Kabupaten Tanggamus. 

 Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Pugung dan Kecamatan Air 

Naningan, Kabupaten Tanggamus. 

 

Kabupaten Pringsewu merupakan salah satu kabupaten di Propinsi Lampung 

yang merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Tanggamus, Keberadaan 

administratif Kabupaten Pringsewu ini dikukuhkan berdasarkan Undang-

undang Republik Indonesia No. 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan 

Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung Tanggal 26 November 2008. 

Kabupaten Pringsewu terdiri dari 8 (delapan) wilayah kecamatan antara lain 

Kecamatan Pardasuka, Kecamatan Ambarawa, Kecamatan Pagelaran, 

Kecamatan Pringsewu, Kecamatan Gading Rejo, Kecamatan Sukoharjo, 

Kecamatan Banyumas, dan Kecamatan Adiluwih. Sekitar 41,79% wilayah 

Kabupaten Pringsewu merupakan areal datar (0-8%) yang tersebar di 

Kecamatan Pringsewu, Ambarawa, Gading Rejo dan Sukoharjo. Lereng 

berombak (8-15%) memiliki sebaran luasan sekitar 19,09% yang dominan 

terdapat di Kecamatan Adiluwih. Sementara kelerengan yang terjal (>25%) 

memiliki sebaran luasan sekitar 21,49% terdapat di Kecamatan Pagelaran dan 

Kecamatan Pardasuka.  
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C. Gambaran Umum Kelurahan Pringsewu Selatan 

 

1. Deskripsi Wilayah Kelurahan Pringsewu Selatan 

  

Kelurahan Pringsewu Selatan merupakan salah satu wilayah kelurahan 

yang berada di Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu, yang 

terbentuk berdasarkan perda Kabupaten Tanggamus No.02 tahun 2002 

tentang Pembentukan Kelurahan Pringsewu Selatan, Pringsewu Utara, 

Pringsewu Barat dan Pringsewu Timur. Dengan terbitnya Perda tersebut 

maka peresmian berdirinya Kelurahan Pringsewu Selatan dilakukan oleh 

Bupati Tanggamus pada tanggal 31 Agustus 2002 bersamaan dengan 

pelantikan Lurah Pringsewu Selatan yang pertama yaitu Bapak 

M.Khotim,S.Pd.SE. beserta perangkat Kelurahan. Lurah Pringsewu Selatan 

yang kedua yaitu Bapak Dewanto Dwi Utomo, S.H. Lurah Pringsewu 

Selatan yang ketiga yaitu Bapak Sugeng Pramono, S.E, Lurah yang 

keempat Bapak Heri Purwanto, Lura yang kelima Bapak Kasiban, S.Pd.i 

dan yang sekarang ini yang keenam dipimpin oleh Bapak Sukirman, S.E. 

Berdasarkan data profil keluarahan, luas wilayah Pringsewu Selatan ±166 

ha, terdiri dari 5 lingkungan (RW) dan berjumlah 43 RT.  

 

2. Visi dan Misi 

 

a. Visi 

1. Meningkatkan kualitas untuk pelayanan kepada masyarakat 

Pringsewu Selatan 

2. Menjadikan masyarakat Pringsewu Selatan menjadi makmur, aman, 

dan sejahtera.  
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b. Misi 

1. Mempercepat perbaikan sarana dan prasarana jalan untuk dapat 

menjadikan Pringsewu Selatan menjadi lebih maju, melaksanakan 

seluruh kegiatan-kegiatan dalam pembangunan pada Kelurahan 

Pringsewu Selatan secara efektif dan efisien. 

2. Mengarahkan masyarakat pada pola pemikiran dan mental menuju 

kearah yang lebih baik. 

 

3. Demografi Kelurahan  

 

Letak Geografis dan Batas Wilayah 

Secara geografis, Kelurahan Pringsewu Selatan memiliki luas 200 ha 

dengan suhu udara 30ºC. Batas Kelurahan Pringsewu Selatan yaitu sebelah 

utara berbatasan dengan Kelurahan Pringsewu Barat, sebelah timur 

berbatasan dengan Kelurahan Pringsewu Timur, sebelah barat berbatasan 

dengan Keluarahan Fajaresuk dan sebelah selatan berbatasan dengan Pekon 

Waluyojati.  

 

4. Kondisi Demografi 

 

Kelurahan Pringsewu Selatan, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten 

Pringsewu memiliki jumlah penduduk sebanyak 9.122 Jiwa dengan jumlah 

kepala keluarga sebanyak 2.257 KK. Selanjutnya klasifikasi penduduk akan 

disajikan pada tabel-tabel di bawah ini : 

a. Keadaan penduduk Kelurahan Pringsewu Selatan menurut jenis 

kelamin 
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Tabel 4. Jumlah penduduk menurut jenis kelamin 

No Jenis Kelamin Jumlah (Orang) 

1. Laki-laki 4.628 Orang 

2. Perempuan 4.494 Orang 

Sumber : Monografi Kelurahan Pringsewu Selatan (2015) 

 

b. Keadaan penduduk Kelurahan Pringsewu Selatan mayoritas bergama 

Islam, hal ini dapat dilihat dalam rincian sebagai berikut : 

Tabel 5. Jumlah penduduk menurut agama 

No Agama Jumlah (Orang) 

1. Islam 8.727 Orang 

2. Katolik 208 Orang 

3. Protestan 144 Orang 

4. Hindhu 19 Orang 

5. Budha 29 Orang 

Sumber : Monografi Kelurahan Pringsewu Selatan (2015) 

 

Berdasarkan tabel 2 di atas, dapat diketahui bahwa penduduk Kelurahan 

Pringsewu Selatan mayoritas beragama islam, akan tetapi jika dilihat 

dari komponen agama Kelurahan Pringsewu Selatan memiliki 

keberagaman beragama. 

 

c. Keadaan penduduk Kelurahan Pringsewu Selatan menurut tingkat 

pendidikan. 

Tabel 6. Tingkat pendidikan penduduk Kelurahan 

No Tingkat Pendidikan Penduduk Jumlah 

1. Belum Sekolah 41 Orang 

2. Usia 7-45 tahun tidak pernah sekolah 54 Orang 

3. Pernah sekolah SD tapi tidak tamat 92 Orang 

4. Tamat SD/Sederajat 1.127 Orang 

5. SMP/Sederajat 1.124 Orang 

6.  SMA/Sederajat 1.895 Orang 

 7. Tamat D1, D2,D3 167 Orang 

8. Tamat S1,S2,S3 271 Orang 

Sumber : Monografi Kelurahan Pringsewu Selatan (2015) 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan di 

Kelurahan Pringsewu Selatan cukup tinggi. Hal tersebut terlihat dari 
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setengah penduduknya sudah menyelesaikan pendidikan Sekolah 

Menengah Pertama (SMP, SMA, D1, D2, D3, dan S1, S2, S3) 

 

5. Kondisi Psikografis Kelurahan Pringsewu Selatan  

 

Karakter masyarakat Kelurahan Pringsewu Selatan, sangat cepat sekali 

terpengaruh dari modernisasi melalui media televisi, serta perkembangan 

pendidikan dan teknologi. Mitologi yang tumbuh dan berkembang 

mempengaruhi kepercayaan dan perilaku masyarakat serta nilai-nilai yang 

bersifat merugikan orang lain dan sikap yang bertentangan etika dan agama 

sangat dianggap negatif.  

 

Kehidupan sosial masyarakat Kelurahan Pringsewu Selatan masih 

tergolong cukup tinggi, hal tersebut terlihat dari kegiatan-kegiatan atau 

perkumpulan rutin yang dilakukan masyarakat dari kegiatan-kegiatan atau 

perkumpulan rutin yang dilakukan masyarakat. Media komunikasi yang 

sering digunakan masyarakat dalam melakukan interaksi sosal adalah 

dengan cara komunikasi tatap muka, dan selain itu dalam pertemuan-

pertemuan yang melibatkan orang banyak. 

 

6. Kondisi Infrastruktur 

 

Sistem jaringan jalan pada kawasan atau lingkungan perumahan dan 

permukiman terdiri dari: 

a. Jalan lokal sekunder I (LS-I) yang merupakan jalan poros perumahan 

atau permukiman. 
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b. Jalan lokal sekunder II (LS-II) yang menghubungkan akses menuju 

jalan lokal skunder III dan menghubungkan aktivitas atau menuju jalan 

yang lebih tinggi jangkauanya.  

c. Jalan lokal sekunder III (LS-III) yang memiliki fungsi utama untuk 

menghubungkan lalu-lintas dari dan menuju persil jalan lainnya dalam 

perumahan.  

 

Kelurahan Pringsewu Selatan jaringan jalan lingkungan sepanjang 99.030 

meter, pada lingkungan permukiman juga terdapat jaringan jalan yang 

lebarnya dari 1,5 meter dan sudah diperkeras sepanjang 37.270 meter atau 

sebesar 38% yang berfungsi memberikan pelayanan sebagai jalan pintas.  

 

7. Kondisi Ekonomi Wilayah Kelurahan Pringsewu Selatan 

 

Mata pencaharian utama penduduk di Kelurahan Pringsewu Selatan 

sebagian besar adalah pedagang atau pengusaha dan sebagian kecil 

diantaranya memiliki mata pencaharian sebagai pegawai. Selengkapnya 

sebagai berikut: 

 

Tabel 7. Mata Pencaharian Penduduk Kelurahan Pringsewu Selatan 

No Pekerjaan Jumlah 

1. Buruh Tani 117 Orang 

2. Pegawai Negeri Sipil 207 Orang 

3. Pedagang/Pengusaha 799 Orang 

4. Guru Swasta 29 Orang 

5. Petani 196 Orang 

6. TNI/POLRI 19 Orang 

7. Karyawan Swasta 116 Orang 

8. Wiraswasta 136 Orang 

Sumber: Monografi Kelurahan Pringsewu Selatan (2016) 
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Kondisi sarana dan prasarana umum Kelurahan Pringsewu Selatan secara 

garis besar adalah sebagai berikut:   

Tabel 8. Prasarana yang Dimiliki Kelurahan Pringsewu Selatan 

No Prasarana Jumlah 

1. Masjid 10 Buah 

2. Mushola 17 Buah 

3. Gereja 2 Buah 

4. Pure 1 Buah 

5. Sekolah PAUD/TK 4 Buah 

6. Sekolah SD/MI 4 Buah 

7. Sekolah SLTP/SMP 4 Buah 

8. Sekolah SLTA/MA 1 Buah 

9. Sekolah Tinggi 1 Buah 

10 Posyandu 3 Buah 

11. Klinik 3 Buah 

12. Rumah Sakit 3 Buah 

13. Rumah Bersalin 4 Buah 

14. Balai Pertemuan Warga Belum Ada 

Sumber: Monografi Kelurahan Pringsewu Selatan (2016) 

 

8. Organisasi Sosial   

 

Kelurahan Pringsewu Selatan memiliki aparat kelurahan yang kuat 

pengaruhnya terhadap mobilisasi kehidupan sosial masyarakat. Lembaga-

lembaga sosial yang ada diantaranya: 

1. BHP 

2. Karang Taruna 

3. Forum Peduli Masyarakat 

4. Kelompok Tani 

Lembaga/ Organisasi Perempuan antara lain: 

1. Kelompok Pengajian Muslimat 

2. Kelompok PKK 

3. Kelompok WHDI 

 

 

9.  Struktur Organisasi Pemerintah Kelurahan 

 

Pemerintah Kelurahan Pringsewu Selatan meliputi Lurah, sekretaris lurah, 

kepala-kepala seksi yaitu kepala seksi pemerintahan, kepala seksi 
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pemberdayaan masyarakat, kepala seksi ketentaraman dan ketertiban, dan 

Lima kepala lingkungan, selengkapnya sebagai berikut : 

Lurah      : Sukirman, S.E 

Sekretaris Lurah    : Sutrisno, S.E 

Kepala Seksi Pemerintahan   : Dewi Rosita, S.Kom. MM. 

Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat : Nurdaela, S.E 

Kepala Trantib     : Yuni Kurniahati, S.Kom 

Kepala Lingkungan    : I.   Insani 

  II.  Sudiharjo 

  III. Kasro 

  IV. Hokman 

  V.  Kolyubi 

 

D. Gambaran Umum Desa Bulukarto 

 

1. Deskripsi Wilayah Desa Bulukarto 

 

Dahulu wilayah Desa Bulukarto merupakan areal hutan belantara yang  

banyak ditemukan pohon “Bulu”. Pada tahun 1918 dimulai penebangan 

yang dipimpin oleh bapak Wono Wijoyo. Dan pada tahun 1920 resmi 

dijadikan sebagai Desa yang dipimpin oleh Bapak “Karto” Diharjo. Nama 

Bulukarto diambil dari nama pohon yang banyak tumbuh di daerah ini, 

yaitu pohon “Bulu” dan nama kepala desa pertama, yaitu Bapak “Karto” 

Diharjo. Desa Bulukarto semula memiliki 4 Dusun, yaitu : 

1. Dusun Bulukarto 

2. Dusun Bulusari 

3. Dusun Buluwangi 

4. Dusun Bulumanis 

 

Seiring perkembangan zaman, pada tahun 1989 Dusun Buluwangi dan 

Dusun Bulumanis dimekarkan menjadi desa baru yang bernama Desa 
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Bulurejo. Sehingga kini Desa Bulukarto terdiri dari dua dusun, yaitu 

Dusun Bulukarto (Dusun I) dan Dusun II (Bulusari). 

 

Tabel 9. Daftar nama Kepala Desa Bulukarto dari masa ke masa 

No Nama Kepala Desa Tahun Memerintah 

1. Karto Diharjo 1920 s/d 1923 

2. Kromo Dimejo 1923 s/d 1964 

3. Parto Wijoyo 1964 s/d 1965 

4. Muji Darsono 1965 s/d 1966 

5. S. Namri 1966 s/d 1974 

6. Hadi Mulyono 1974 s/d 1990 

7. Sudarno 1990 s/d 1997 

8. B. Musiman 1990 s/d 1997 

9. A. Haris (Plt) 1997 s/d 2007 

10. Kuncoro Sancoko S..Sos 2007 

11. B. Musiman 2007 s/d 2013 

12. Supomo 2013 s/d sekarang 

Sumber : Monografi Desa Bulukarto (2016) 

 

2. Demografi Desa 

 

a. Letak Geografis dan Batas Wilayah 

 

Desa Bulukarto merupakan salah satu di wilayah Kecamatan Gading 

Rejo yang memiliki luas wilayah 373 ha. Sebelah utara berbatasan 

dengan Desa Bulurejo dan Desa Yogyakarta, sebelah timur berbatasan 

dengan Desa Wates Timur, sebelah barat berbatasan dengan Desa 

Sidoharjo dan Desa Podomoro dan sebelah selatan berbatasan dengan 

Desa Panjerrejo. 

 

b. Iklim 

Iklim Desa Bulukarto sebagaimana desa-desa lain yang ada wilayah 

Indonesia mempunyai iklim kemarau dan penghujan. Curah hujan Desa 

Bulukarto mencapai 2.000 mm, jumlah bulan hujan 7 bulan, suhu rata 

harian 27 °C, dan tinggi tempat 1.500 dpl. 
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3. Keadaan Demografi Desa 

 

a. Jumlah Penduduk  

Desa Bulukarto berdasarkan sensus penduduk tahun 2015 mempunyai 

jumlah penduduk sebesar 3.469 jiwa dan jumlah kepala keluarga 972 

KK.  

b. Tingkat Pendidikan Penduduk  

Tingkat pendidikan masyarakat Desa Bulukarto adalah sebagai berikut: 

Tabel 10. Tingkat pendidikan penduduk Desa Bulukarto  

No Tingkat Pendidikan Penduduk Jumlah 

1. Belum Sekolah 427 Orang 

2. Usia 7-45 tahun tidak pernah sekolah 295 Orang 

3. Pernah sekolah SD tapi tidak tamat 78 Orang 

4. Tamat SD/Sederajat 158 Orang 

5. SMP/Sederajat 342 Orang 

6.  SMA/Sederajat 1. 910 Orang 

 7. D-1 43 Orang 

8. D-2 67 Orang 

9. D-3 392 Orang 

10. S-1 162 Orang 

11. S-2  12 Orang 

Sumber: Monografi Desa Bulukarto (2016) 

 

c. Keadaan penduduk Kelurahan Desa Bulukarto menurut jenis kelamin 

Tabel 11. Jumlah penduduk menurut jenis kelamin 

No Jenis Kelamin Jumlah (Orang) 

1. Laki-laki 1.790 Orang 

2. Perempuan 1.679 Orang 

Sumber : Monografi Desa Bulukarto (2016) 

 

d. Keadaan penduduk Desa Bulukarto mayoritas bergama Islam, hal ini 

dapat dilihat dalam rincian sebagai berikut : 

Tabel 12. Jumlah penduduk menurut agama 

No Agama Jumlah (Orang) 

1. Islam 3.432 Orang 

2. Katolik 14 Orang 

3. Protestan 12 Orang 

4. Hindhu 11 Orang 

5. Budha - 



69 
 

Sumber : Monografi Desa Bulukarto (2016) 

 

4. Kondisi Ekonomi Desa Bulukarto 

 

Mata pencaharian utama penduduk di Desa Bulukarto sebagian besar 

adalah buruh swasta dan sebagai petani. Selengkapnya sebagai berikut: 

Tabel 13. Mata Pencaharian Penduduk Desa Bulukarto 

No Pekerjaan Jumlah 

1. Buruh Tanis 191 Orang 

2. Pegawai Negeri Sipil 56 Orang 

3. Buruh Swasta 977 Orang 

4. Pengrajin 79 Orang 

5. Petani 645 Orang 

6. Pedagang 304 Orang 

7. Peternak 1 Orang 

8. Montir 12 Orang 

Sumber: Monografi Desa Bulukarto (2017) 

 

 

5. Organisasi Sosial   

 

Desa Bulukarto memiliki lembaga-lembaga kemasyarakatan yang 

berpengaruh terhadap mobilisasi kehidupan sosial masyarakat. Lembaga-

lembaga sosial yang ada diantaranya: 

Tabel 14. Jumlah Lembaga Sosial Desa Bulukarto 

No Lembaga Sosial Jumlah 

1. LPM 1 Kelompok 

2. PKK 1 Kelompok 

3. Posyandu 2 Kelompok 

4. Pengajian 6 Kelompok 

5. Arisan 6 Kelompok 

6. Simpanan Pinjam 3 Kelompok 

7. Kelompok Tani 5 Kelompok 

8. Gapoktan 1 Kelompok 

9. Karang Taruna 1 Kelompok 

10. Risma 2 Kelompok 

11. Ormas/LSM 3 Kelompok 

Sumber: Monografi Desa Bulukarto (2016) 
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6. Kondisi Sosial Budaya 

 

Mayoritas penduduk di Desa Bulukarto beragama islam dan dihuni oleh 

sebagian besar suku jawa. Kehidupan sosial masyarakat masih tergolong 

cukup tinggi, hal tersebut terlihat dari kegiatan-kegiatan atau perkumpulan 

rutin yang dilakukan masyarakat dari kegiatan-kegiatan atau perkumpulan 

rutin yang dilakukan masyarakat. Salah satu perkumpulan yang kuat dan 

sangat erat sekali dikehidupan masyarakatnya adalah kegiatan perkumpulan 

yang berkaitan dengan keagamaan.  

 

Jalur yang digunakan masyarakat untuk memberikan informasi yang 

bersifat urgent biasanya menggunakan sarana ibadah yang menjadi media 

membeikan informasi ke masyarakat. Selain itu perkumpulan rutin 

keagamaan atau kelompok pengajian menjadi sarana penyampaian 

informasi kepada kaum perempuan yang lebih efektif. 

 

Dalam konteks lokal di Desa Bulukarto, peran ketokohan seperti peran 

tokoh masyarakat (tokoh agama, adat, dll) dalam masyarakat lokal 

sangatlah penting. Pada berbagai kegiatan baik oleh pemerintah daerah atau 

kegiatan oleh masyarakat lokal sendiri, tokoh masyarakat selalu menjadi 

panutan bagi masyarakat.  

 

7. Kondisi Pemerintah Desa 

 

Pemerintah Desa Bulukarto meliputi kepala desa, sekretaris desa, kepala-

kepala urusan yaitu kepala urusan pemerintahan, kepala urusan umum, 

kepala urusan pembangunan, kepala urusan keuangan, kepala urusan 
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kesejahteraan rakyat dan dua (2) kepala dusun, selengkapnya sebagai 

berikut : 

 

Kepala Desa    :  Supomo 

Sekretaris Desa   :  Agus Hari Subowo 

Kepala Urusan Pemerintahan  :  M. Muhdor Assegaf 

Kepala Urusan Umum   :  Elvi Junimah 

Kepala Urusan Pembangunan  :  Rudiyanto 

Kepala Urusan Kesra   :  Agus Edi Subowo 

Kepala Urusan Keuangan  :  Khosiyah 

Kepala Dusun    : I. Sungkana 

 II . Rudi Handoko 

 

 



 
 

  

 

 

  

 

 

VI. SIMPULAN DAN SARAN 

  

 

 

 

A. Simpulan 

 

 

Berdasarkan hasil dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka peneliti dapat 

menarik simpulan mengenai perilaku pemilih perempuan dalam pemilihan 

kepala daerah Kabupaten Pringsewu tahun 2017 sebagai berikut: 

 

1. Pendekatan sosiologis, perilaku pemilih perempuan Kelurahan Pringewu 

Selatan pada faktor sosiologis memilih hanya karena adanya faktor 

kesamaan agama dalam menentukan pilihan politiknya, sedangkan 

perilaku pemilih perempuan Desa Bulukarto dalam menentukan pilihan 

politiknya masih memperhatikan preferensi politik keluarga, jenis 

kelamin, dan kesamaan agama atau organisasi keagamaan.  

 

2. Pendekatan psikologis, pemilih perempuan Kelurahan Pringsewu Selatan 

menunjukkan perilakunya yang sangat dipengaruhi oleh faktor ikatan 

emosional terhadap figur kandidat petahana yang memiliki faktor 

kebaikan, sikap merakyat, dan tokoh seorang agama dalam menentukan 

pilihan politknya. Sedangkan perilaku pemilih perempuan Desa Bulukarto 

dari sisi psikologis menunjukkan perilakunya yang dipengaruhi oleh 

ikatan emosional pemilih terhadap figur kandidat petahana yang baik, 
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merakyat, dan memiliki hasil bukti kerja yang dinilai telah berhasil 

langsung untuk masyarakat dalam menentukan pilihan politiknya. Selain 

itu faktor tokoh agama masih erat kaitannya dalam memberikan saran 

pada pemilihan kepala daerah Kabupaten Pringsewu tahun 2017 bagi 

pemilih perempuan desa. 

 

3. Pendekatan pilihan rasional, pemilih perempuan Kelurahan Pringsewu 

Selatan kurang menunjukkan model perilaku pilihan rasional. Pemilih 

perempuan dalam menentukan pilihan politiknya cenderung tidak 

memahami Visi dan Misi yang ditawarkan kandidat. Sementara itu, 

pertimabangan kualitas kandidat petahana yang dipilih lebih 

dititikberatkan pada figur kandidat tersebut. Sedangkan pada perilaku 

pemilih perempuan Desa Bulukarto dilihat dari sisi pilihan rasional lebih 

menunjukkan perilaku yang dapat memahami dan merespon akan 

program (Visi dan Misi) yang ditawarkan kandidat yang dipilih. 

Sementara itu, kualitas kandidat dari rekam jejak kandidat petahana juga 

menjadi pertimbangan. Pertimbangan tersebut dititikberatkan pada 

keberhasilan kinerja serta kapasitas kepemimpinan yang dimiliki seorang 

kandidat petahana sebelumnya. 

 

 

 

 

 

 



127 
 

B. Saran 

 

Saran-saran yang dapat peneliti berikan berdasarkan hasil penelitian adalah 

sebagai berikut: 

 

1. Perilaku pemilih perempuan sebaiknya mereformasi diri dengan 

meningkatkan pemahaman terhadap Visi dan Misi yang ditawarkan oleh 

kandidat agar dalam menentukan pilihan politiknya dapat menjadi 

pemilih yang rasional untuk kepentingan bersama. 

 

2. Bagi para kandidat khususnya kandidat perempuan sebaiknya aktif 

menggencarkan sosialisasi dan pendidikan politik yang baik dan terarah 

bagi semua pemilih khususnya pemilih perempuan dari semua kalangan, 

baik yang ada di kota maupun di desa untuk mendorong pemilih 

perempuan dalam menggunakan hak pilihnya. 

 

3. Kepada penyelenggara Pilkada, peneliti mengharapkan kedepannya 

tingkat rasionalitas pemilih perempuan dari berbagai kalangan dan 

lapisan sosial dalam setiap pemilihan umum semakin meningkat, maka 

semua pihak pelaksana Pemilu atau Pilkada seperti KPU dan para 

kandidat perlu membentuk kerjasama dalam menciptakan pendidikan 

politik kepada pemilih perempuan dalam memberikan informasi 

mengenai kesadaran politik yang rasional kepada kaum perempuan 

secara aktif, persuasif, dan menyeluruh. 
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