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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Konsep dalam Negara demokrasi, salah satu penerapannya adalah melalui 

pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah yang merupakan mekanisme untuk 

mencari pemimpin yang sesuai dengan keinginan rakyat melalui pemilukada 

sebagai wujud partisipasi rakyat dalam perpolitikan di daerah. Tujuan dari pilkada 

(pemilukada) yaitu, agar terjadi regenerasi pemimpin dan pembatasan masa 

kekuasaan. Didalamnya juga terdapat harapan besar rakyat, agar kepentingannya 

dapat terakomodir oleh pemimpin yang mereka pilih. Adapun syarat utama bagi 

calon kandidat pada tiap-tiap pemilukada secara ideal yakni, harus memiliki 

kapasitas yang mumpuni, baik dari segi leadership, intelektualitas dan humanis.  

Pelaksanaan pilkada secara langsung diatur dalam UU No. 32 tahun 2004 

tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti UU No. 22 tahun 1999. Selain 

UU No. 32/2004, pemerintah juga menerbitkan Peraturan Pemerintah pengganti 

UU (Perpu) menyusul keluarnya Keputusan Mahkamah Konstitusi atas 

permohonan judicial review sejumlah KPUD atas UU tersebut. Sebagai 

operasionalisasi dari UU No.32/2004 dan Perpu, pemerintah menerbitkan 

Peraturan Pemerintah (PP) No. 6 tahun 2005 yang kemudian diubah menjadi PP 

No. 17 tahun 2005. 

Khusus di Aceh terdapat perbedaan, dimana pilkada dilakukan oleh Komisi 

Independen Pemilihan (KIP). Komisi ini terintegral dengan Komisi Pemilihan 

Umum (KPU). Kewenangan KIP menyelenggarakan pemilihan kepala daerah 



2 

 

sebagai representasi eksekutif di tingkat daerah dan pemilihan eksekutif di tingkat 

pusat maupun legislatif di daerah dan pusat dalam satu paket yaitu, pemilihan 

Presiden/ Wakil presiden, anggota DPR pusat dan daerah serta DPD. Keberadaan 

KIP tertuang dalam UU No.11 tentang Pemerintahan Aceh sebagai bentuk wujud 

dari kekhususan Aceh, sedangkan pelaksana teknisnya tertuang dalam Qanun 

(Perda) Nomor 2,3 dan 7 tahun 2006. Pengurus KIP dilantik oleh gubernur secara 

langsung, setelah menjalankan fit and test oleh anggota legislatif. 

Pemilihan kepala daerah di Aceh pada tahun 2012 lalu, menurut hemat 

penulis mengalami dinamika politik yang sangat berbeda jika dibandingkan 

dengan pemilukada sebelumnya, dimana puncak dinamika ini kian terasa 

menjelang pilkada dan serta setelah pemilukada. Adapun perbedaan yang penulis 

maksud antara lain adalah, karena majunya dua calon kepala daerah yang berasal 

dari mantan petinggi GAM. Hal ini adalah berkaitan dengan adanya perpecahan di 

internal partai Aceh, yang merupakan partai lokal Aceh yang memiliki kursi 

dominan di parlemen Aceh dan kecenderungan perubahan pada mekanisme 

pelaksanaan pilkada Aceh untuk tahun 2011, sebagai akibat dari status 

kekhususan Aceh. 

Perhelatan pemilu dan pemilukada yang berlangsung 5 (tahun) sekali 

membuat partai politik disibukkan dengan konflik internal partai. Pergumulan 

politik di internal partai pada hakikatnya adalah konflik atau situasi antagonis 

minimal dua elemen partai dalam rangka merebut kekuasaan yang lebih besar; 

Simon Fisher dkk (dalam Jainuri; Pergumulan Politik Antar elit partai di aras 

lokal, hal 3), asumsinya dengan berkuasa dan kekuasaan yang semakin besar, elit 
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partai bisa berbuat banyak bagi: kepentingan rakyat, kepentingan partai, 

kepentingan komunitas, dan terutama untuk kepentingan diri sendiri. Namun 

antara satu kepetingan dengan kepentingan yang lainnya tidak kongruen, mana 

yang harus diprioritaskan dan mana yang ditunda.  

Motif mencari kekuasaan, di politik senantiasa ada orang atau sekelompok 

orang yang berkeinginan untuk merengkuh kekuasaan, kareena dengan kekuasaan 

sama dengan memiliki berbagai kemudahan dan kelengkapan hidup: kehormatan, 

pengaruh, menentukan, terpandang, terkemuka, privilage, kekayaan dan lain 

sebagainya. Itulah sebabnya mengapa politik di jadikan sebagai perlombaan untuk 

mendapatkan kekuasaan. Keinginan berebut kekuasaan dan berusaha 

memperbesar kekuasaan itulah yang menyebabkan terjadinya pergumulan politik 

dipartai politik dalam situasi yang antagonistik.1 

Pemilukada merupakan sebuah langkah awal bagi elit politik untuk 

mewujudkan kekuasaannya, karena disinilah publik akan menentukan siapa yang 

akan memimpinnya. Pergumulan politik sebenarnya juga upaya yang dilakukan 

oleh elite partai untuk berusaha menjalin hubungan dengan berbagai pihak 

terutama dengan kelompok-kelompok yang ada dalam partai itu sendiri dalam 

rangka mendapatkan sumber-sumber kekuasaan dan memperbesar kekuasaannya. 

Menurut Jainuri, (dalam buku, Pergumulan politik antar elite partai di Aras lokal, 

penerbit UMM Press, hal 5); Terdapat tiga istilah yang memiliki pengertian 

hampir sama sering digunakan secara bergantian namun memiliki cita rasa bahasa 

berbeda dalam kontek berebut kuasa, yaitu: Pergulatan politik, pergumulan 

                                                           

1 Jainury, 2010, Pergumulan Politik Antar Elit Partai di Aras Lokal, penerbit UMM Press, hal 04 
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politik, dan pergumulan kompetititf. Pergulatan politik mencitrakan politik 

berlangsung dalam arena bebas dan keras-situasi politik ini menghadirkan mereka 

yang bertarung dalam konteks Zero sun game. Dalam kondisi semacam ini segala 

cara bisa dilakukan untuk memenangkan kontestasi termasuk kekerasan dan 

mengabaikan rule of the game. Sementara pergumulan politik, nuansa kontestasi 

berjalan linier dalam situasi politik yang sepertinya tidak terlalu keras. Artinya 

kontestasi berjalan dalam batas-batas yang wajar atau pada posisi pesaing itu 

dalam keadaan seimbang. Sedangkan pergumulan kompetitif bersaingnya elemen-

elemen partai minimal dua kelompok elite yang memiliki posisi hampir seimbang. 

Masing-masing yang berkontestasi berusaha keras memenangkan persaingan 

namun dengan tetap memegang teguh prinsip fair play. 

Persaingan di internal partai antar elite, perlu kontrol yang harus dijaga, 

anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai sebagai the foundation of rule 

yang mempunyai peranan penting yang merupakan media utama pelembagaan 

demokrasi internal, dalam sistem struktur, nilai-nilai dan proses politik, organisasi 

partai diatur, ditata dan dilembagakan. Pada proses pelembagaan demokrasi partai 

menjadi penting untuk diperhatikan.2 

Partai apapun jenis dan bentuknya harus dibingkai memiliki sistem internal 

yang demokratis, karena partai didirikan dalam rangka untuk meraih kekuasaan 

secara demokratis. Disain partai yang demokratis, salah satu karekteristik yang 

harus dimiliki adalah memberi ruang yang memadai guna terjadinya kompetisi 

bagi setiap orang, komunitas, elite, untuk meraih kekuasaan, baik di tingkat pusat 

                                                           

2 Ibid Hal 6. 
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maupun daerah. Salah satu implikasi dari MoU Helsinki 15 Agustus 2005 dan 

direalisasikan melalui UU No 11 tahun 2006 adalah dibentuknya partai lokal di 

Aceh. Dari beberapa partai lokal yang ada di Aceh, salah satu yang lolos verifikasi 

adalah Partai Aceh yang didirikan oleh petinggi gerakan Aceh merdeka (GAM).  

Partai politik lokal ini memiliki tujuan yang berbeda tetapi pada umumnya 

dapat dikatagorikan menjadi tiga. Pertama, hak minoritas partai politik lokal yang 

melindungi dan memajukan hak ekonomi, sosial, budaya, bahasa, dan pendidikan 

dari kelompok minoritas tertentu. Kedua, memperoleh otonomi, partai politik 

yang menginginkan otonomi untuk daerah mereka atau meningkatkan tingkat 

otonomi yang telah dimiliki oleh daerah itu. Ketiga, mencapai kemerdekaan, 

partai politik yang secara eksplisit memperjuangkan kemerdekaan wilayah mereka 

dan pembentukan pemerintahan sendiri (self goverment).  

Dengan terbentuknya Partai Aceh (PA) dengan tujuan; 1. Mewujudkan cita-

cita rakyat Aceh demi menegakkan marwah dan martabat bangsa, agama dan 

negara. 2.  Mewujudkan cita-cita MoU Helsinki yang ditanda tangani oleh GAM 

dan RI pada tanggal 15 Agustus 2005 di Helsinki Finlandia. 3. Mewujudkan 

kesejahteraan yang adil, makmur dan merata materiil dan spiritual bagi seluruh 

rakyat Aceh. 4.  Mewujudkan kedaulatan rakyat dalam rangka mengembangkan 

kehidupan berdemokrasi, yang menjunjung tinggi dan menghormati kebenaran, 

keadilan, hukum dan hak asasi manusia.3 Dilihat dari tujuan dan gagasan para 

pendiri PA adalah “ partai demokratis”, sangat menjungjung tinggi nilai-nilai 

perdamaian, keadilan dan kemakmuran - walau  mengandalkan basis massa 

                                                           

3 Malik Mahmud di angkat jadi Waly Negara sejak meninggalnya Hasan Tiro, 2011 yang lalu. 
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utamanya adalah mantan-mantan kombatan gerakan Aceh Merdeka, dan 

masyarakat daerah pesisir. 

Pimpinan politik tertinggi Gerakan Aceh Merdeka (GAM) Malik Mahmud4. 

Memberikan surat mandat kepada Tgk Yahya Mu’ad, SH atau disebut juga 

Muhammad Yahya Mu’ad, SH untuk membentuk partai politik lokal pada tanggal 

19 Februari 2007. Partai Aceh berdiri dengan akta notaris H. Nasrullah, SH akta 

notaris 07 pada tanggal 07 Juni 2007 dengan pendaftaran Kanwilkum dan HAM 

dengan nomor : WI.UM. 08 06-01.5 Partai Aceh sejak terbentuk pada tahun 2007 

beserta 5 partai lokal lainnya (SIRA, PDA, PAAS, PRA, PBA), mengikuti 

pemilihan legislatif sebagai wujud dari demokrasi dalam pemilihan legislatif 

2009, partai Aceh mampu meraih 33 dari 61 lebih kursi DPRA(52%), dan 40% 

lebih diraih oleh Partai Nasional dan satu kursi di pegang oleh partai lokal yaitu 

partai daulat Aceh (PDA). Sebagai syarat ikut serta dalam pemilihan 

gubernur/wakil gubernur serta bupati/wakil bupati, Walkot/wakil walkot di Aceh, 

tiap-tiap partai harus bisa mendapatkan 11% kursi di DPRA,6 hanya Partai Aceh 

dan Partai Nasional yang bisa ikut konstestan Politik menjelang 2011. 

Pergolakan politik yang terjadi di Aceh pada tahun 2011, tidak terlepas dari 

peran masing-masing elit politik partai untuk mewujudkan kepentingannya, baik 

kepentingan individu ataupun kelompok. Kepentingan-kepentingan inilah yang 

kemudian memunculkan konflik, baik secara internal maupun eksternal partai. 

                                                           

4 Mantan Perdana menteri GAM, sekarang menjabat sebagai Wali Negara, mengantikan Hasan 

Tiro setelah meninggal 2010 yang lalu. 
5 Platform PA dan AD/ART PA. 
6 Dewan Perwakilan Rakyat Aceh 
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Dalam hal ini terjadi pada partai Aceh, dimana konflik mulai mencuat pada 

pemilihan Gubernur tahun 2006, 2009 dan 2012. 

Pemilukada Aceh 2011 berlangsung untuk pemilihan gubernur dan wakil 

gubernur diwarnai dengan konflik horizontal. Pilkada 2011 ada dua kubu yang 

bersebrangan dan keduanya berasal dari mantan anggota GAM yaitu, pertama, 

kubu Irwandi Yusuf yang merupakan mantan Staf Khusus Komando Pusat 

Tentara GAM dan juru bicara GAM (mewakili golongan pemuda GAM), yang 

maju sebagai calon gubernur Aceh melalui jalur independen bersama Muhyan 

Yunan mantan Kadis Bina Marga dan Cipta Karya7. Kedua, kubu Muzakkir8 

Manaf, ketua umum Partai Aceh, dan juga mantan panglima GAM, yang maju 

bersama Zaini Abdullah, merupakan mantan menteri Kesehatan GAM (mewakili 

golongan tua GAM). 

Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pilkada 2012. Petinggi 

Komisi peralihan Aceh (KPA)9/Partai Aceh yang didominasi golongan tua, dalam 

situasi gamang saat mengusung nama Zaini Abdullah-Muzakkir Manaf, petinggi 

                                                           

7 Mantan kepala Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Aceh, masa pemerintahan Irwandi Yususf dan 

Muhammad Nazar, Dia berasal Barat Selatan. Ini strategi Irwandi Yusuf untuk mendapatkan 

dukungan masyarakat pantai Barat selatan; memilih pasangan yang berasal dari daerah pantai 

Barat Selatan Aceh, untuk memenuhi prinsip keadilan. Sebab, selama ini sangat jarang figur dari 

daerah itu muncul di level pimpinan daerah. “Ini saatnya kita naikkan mereka. Kalau sekarang jadi 

wakil, ke depan mungkin bisa jadi orang nomor satu di Aceh, atjehpost.com di Banda Aceh, 

Kamis (24/2/2011). 
8 Pada pemilu 2006, bersama mantan panglima wilayah GAM  se-Aceh mendukung irwandi-nazar 

sebagai gubernur Aceh 2006-2011, dan Irwandi-Nazar memenangkan pemilu yang pertama 

melibatkan calon Independen di Indnesia. Dan dipemilu 2012, golongan muda juga terjadi 

perpecahan.  
9 Usai Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki ditandangani pada 15 Agustus 2005, sayap 

militer GAM dibubarkan, dan kemudian dibentuk KPA (Komite Peralihan Aceh) sebagai wadah 

transisi mantan kombatan GAM ke masyarakat sipil biasa. Sejak pertamakali dibentuk pada 2005 

hingga sekarang, Mualem menjabat sebagai Ketua KPA. Sekaligus juga Ketua Umum Partai Aceh, 

sejak 2007 hingga sekarang. 



8 

 

Komisi peralihan Aceh /Partai Aceh sudah banyak belajar dari kegagalan saat 

mencalonkan Ahmad Humam Hamid-Hasbi Abdullah10 yang maju melalui PPP 

saat pemilukada 2006 lalu, di mana kandidat yang didukung tidak mendapatkan 

dukungan dari mantan kombatan GAM di lapangan yang notabenenya golongan 

muda. bibit konflik di internal Partai Aceh sudah terlihat saat pilkada 2006 yaitu 

ada gesekan antara kelompok tua dan kalangan muda.   

Pemilihan kepala daerah pada tahun 2011 terjadi hal sama dengan 2006, 

dalam menentukan calon yang akan di usung GAM dalam Partai Aceh, dimana 

konfliknya terjadi saat majelis petinggi partai Aceh nyakni Malik Mahmud tampa 

bermusyawarah kepada seluruh anggota Partai Aceh dan Komite Peralihan Aceh, 

langsung menentukan calon yang akan dipertarungkan dalam pemilukada Aceh 

yang mengikutsertakan Partai Aceh. Konfliknya makin meluas saat dari 23 

panglima wilayah GAM se-Aceh, 20 mantan panglima yang menjabat sebagai 

ketua Partai Aceh diwilayah, diantaranya mendukung Irwandi Yusuf untuk maju 

lagi sebagai gubernur. Dan berujung pada pemecatan dan memberhentikan 

anggota yang tidak royalis kepada partai dibawah pimpinan, Malik Mahmud, 

Zakaria Saman, dr.Zaini Abdullah dan Muzakkir Manaf.  

                                                           

10 Humam Hamid-Hasbi Abdullah merupakan salah seorang anggota GAM, yang menghabiskan 

14  tahun hidupnya di dalam penjara Pemerintah Indonesia. Pada 22 Agustus 2006,  Ketua KPA 

Muzakkir Manaf mengatakan dukungannya terhadap pasangan Humam Hamid-Hasbi Abdullah.  

Karena terjadi perpecahan kubu orang tua dan kubu pemuda, maka Dalam Konferensi pers pada 

tanggal 27 Nopember 2006 dihadiri Juru Bicara GAM Swedia Bachtiar Abdullah, Juru Bicara 

KPA Sofyan Dawood, Nur Djuli (petinggi GAM Malaysia), Deputi Jubir GAM Swedia 

Munawarliza, dan sejumlah ketua KPA wilayah dan daerah. Banda Aceh Senin, 27 Nopember 

2006. 
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Irwandi Yususf yang sangat berjasa membesarkan serta memberikan 

dukungan finansial untuk kebutuhan partai, tidak menerima keputusan petinggi 

PA, lalu memilih mencalonkan lewat jalur independen dengan memanfaatkan 

masa-masa terakhir jabatannya sebagai gubernur Aceh. 

Konflik meluas lagi sampai ke lembaga legislatif yaitu konflik regulasi 

dimana Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) membahas rancangan qanun 

tentang pemilihan Gubernur/ Wakil Gubernur/Bupati/Wakil Bupati/Wali 

Kota/Wakil Wali Kota di Aceh, tidak dapat disepakati antara Pemerintah Aceh 

dengan DPR Aceh. Dari 69 anggota DPR Aceh, 40 anggota diantaranya 

(mayoritas Fraksi Partai Aceh) menolak pasal calon perseorangan (independen) 

untuk dimaksukkan ke dalam rancangan qanun Pilkada. Sementara Gubernur 

Aceh Irwandi Yusuf, tetap tak bergeming serta bertahan agar calon perseorangan 

diperbolehkan sebagai peserta (kandidat) untuk pimpinan daerah tersebut. Ini 

sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK), setelah dijudicial review ke 

MK. Bagi DPRA calon independen dimasukan dalam qanun maka pasal itu 

terganggu, maka secara otomatis akan mengganggu eksistensi UUPA itu sendiri. 

Keberadaan calon independen hanya diberlakukan satu kali setelah UUPA 

diundangkan. Pihak legislatif  menilai, pengaturan mengenai batas waktu 

keikutsertaan calon independen dalam pelaksanaan Pemilukada Aceh, melanggar 

hak konstitusionalitas yang telah diatur dalam UUD 1945. Dasar hukum lain yang 

menjadi pertimbangan, terkait dengan adanya amandemen UU No. 32 Tahun 

2004, tentang Pemerintahan Daerah, yang telah diubah dua kali dan terakhir UU 

No. 12 Tahun 2008, tentang Perubahan Kedua UU No. 32 Tahun 2004. Dalam 
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ketentuan undang-undang itu disebutkan, pelaksanaan Pemilukada dengan 

keikutsertaan calon independen telah diakui secara nasional.11 

Dalam MoU Helsinki tidak memuat klausul mengenai calon Independen, 

kecuali bunyi butir 1.2.2 yaitu: “Dengan penandatangan nota kesepahaman ini 

rakyat Aceh akan memiliki hak menentukan calon-calon untuk posisi semua 

pejabat yang dipilih untuk mengikuti pemilihan di Aceh pada April 2006 dan 

selanjutnya.12 

Konflik internal di Partai Aceh akhirnya terjamah keranah regulasi, namun 

MK tetap membolehkan calon Independen dalam pilkada 2012, lalu Partai Aceh 

tetap tidak menerima keputusan tersebut, melalui Ketua Partai Aceh, Muzakir 

Manaf mengeluarkan sebuah keputusan dalam konferensi pers, Jumat, 10 Oktober 

2011 di Banda Aceh, mengatakan bahwa Partai Aceh tidak ikut mendaftarkan 

kadernya baik untuk calon gubernur/wakil gubernur maupun calon 

bupati/walikota dan calon wakil bupati/wakil walikota di seluruh Aceh, bila Calon 

                                                           

11 Modus Aceh, Edisi 3-9 Oktober 2011, hlm.11; Penolakan ini kemudian melahirkan apa yang 

disebut para pimpinan partai politik lokal (parlok) dan partai nasional (parnas) di Aceh sebagai 

konflik regulasi. Namun, berbagai elemen masyarakat sipil di Aceh justeru berpendapat lain. 

Konflik tadi lebih disebabkan, munculnya Irwandi Yusuf (Gubernur Aceh) sebagai kandidat untuk 

kursi Aceh satu keduakalinya. 

 
12 Ketentuan butir 1.2.2 MoU Helsinki ditafsirkan Wakil Presiden RI saat itu Yusuf Kalla sebagai 

pengakuan tersirat mengenai dimungkinkannya pengajuan calon individu oleh masyarakat Aceh. 

Calon independen secara tegas baru muncul dalam draf RUU PA usulan DPRD Aceh pasal 59 ayat 

(1) UU PA ini menyatakan: Pasangan calon Gubernur atau nama lain/Wakil Gubernur atau nama 

lain, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 

ayat (1) diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik atau perorangan sebagai calon 

independen. Sedangkan dalam draf Departemen Dalam Negeri (Depdagri), poin terakhir calon 

independen yang di usulkan masyarakat Aceh dihilangkan, sehingga Pasal 59 ayat 1 dalam draf 

terakhir Depdagri berubah menjadi Pasal 61 ayat 1 yang berbunyi:Pasangan calon Gubernur/ 

Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 59 ayat (1) diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik dan/atau partai 

politik lokal. 
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independen tetap di ikutsertakan dalam pilkada Aceh.13 Penutupan batas akhir 

waktu pendaftaran yang ditetapkan oleh Komisi Independen Pemilihan yaitu 

tanggal 7 Oktober 2011 pukul 00.00 bahwa Partai Aceh memang tidak 

mendaftarkan kadernya baik untuk tingkat provinsi maupun kabupaten,  sebagai 

sebuah sikap yang mengurangi nilai-nilai demokrasi oleh Partai Aceh.14 

Meskipun Partai Aceh tidak ikut serta, akan tetapi tahapan pilkada, tetap 

dilaksanakan oleh Komisi Independen pemilihan (KIP), melalui sidang paripurna 

khusus, pansus IV DPR Aceh tetap bersikukuh, tahapan Pemilukada yang telah 

ditetapkan KIP Aceh, proses dan pelaksanaan pemilukada yang sudah 

dijadwalkan 14 November 2011 melanggar hukum. Namun proses tahapan 

pilkada tetap berlanjut, DPRA akhirnya melakukan gugatan KIP ke MK, tetapi 

putusan MK membenarkan tahapan yang sudah dilakukan KIP Aceh. Konflik 

antara sesama partai Aceh meluas ketingkat nasional. Dimana partai Aceh melalui 

kadernya di DPRA berdalih hak prerogratifnya diintervensi oleh MK, dalam 

undang-undang nomoir 11 tahun 2006, menyatakan bahwa setiap keputusan yang 

berhubungan dengan Aceh, harus ada konsultasi atau persetujuan 

DPRA/Eksekutif. DPRA menganggap hasil keputusan MK yang membolehkan 

calon independen dalam pilkada Aceh dianggap tidak sah. 

 

                                                           

13 Peneliti hadir di konferensi pers, hari Jum’at 10 okteber 2011 pagi di kantor Partai Aceh-di 

Banda Aceh 
14 www.serambinews.com: Pilih Pilkada atau UUPA.  Saya download tanggal 14/11/2011. 

Saat itu massa di Aceh mulai bergerak untuk menyatakan aspirasi menunda Pemilukada dengan 

berbagai alasan yang salah satunya adalah karena pelaksanaan Pemilukada pada Februari 2012 

dianggap melanggar UUPA. Terlebih isu campur tangan Mahkamah Konstitusi untuk yudicial 

review Pasal 256 UUPA. (MODUSACEH, Edisi; EDISI 24-30 OKTOBER 2011) 

http://www.serambinews.com/
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Berdasarkan latar belakang daitas, penulis menganggap perlu untuk 

mengangkat dan menganalisis seputar konflik elit GAM di Partai Aceh: Pertama 

mengapa partai yang diproyeksikan sebagai partai yang demokrasi, inklusif dan 

pluralis untuk menjaga perdamaian di Aceh, munculnya perpecahan?. Kedua apa 

faktor-faktor yang terjadi dalam partai yang dikuasai oleh elite non demokrasi 

dengan apresiasi kekuasaannya yang otoriter dan predatoris dapat 

mengembangkan demokrasi di internal maupun eksternal partai. Ketiga apa akar 

dari masalah yang terjadi di internal elit mereka sendiri.. 

B. RUMUSAN MASALAH 

Berangkat dari gambaran umum di atas maka dapat diketengahkan sejumlah 

permasalahan yang timbul berkaitan dengan hal tersebut, agar penelitian ini lebih 

fokus pada kajiannya, maka dapat dirumuskan Sebagai berikut: 

1. Faktor penyebab terjadinya konflik politik antar elit di Partai Aceh? 

2. Bagaimana bentuk konflik politik antar elit Partai Aceh pada pemilukada 

2012? 

C. TUJUAN PENELITIAN 

Adapun penelitian ini bertujuan untuk : 

1. Untuk mengetahui akar konflik politik antar elit yang terjadi  di Partai 

Aceh 

2. Untuk mengetahui proses konflik politik antar elit partai Aceh terjadi 

pada Pemilukada 2012. 
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D. MANFAAT PENELITIAN 

 Manfaat dari penelitian ini antara lain : 

1)  Secara Teoritis  

 Sebagai pengembangan khazanah ilmu pengetahuan dan Sebagai salah satu 

referensi bagi ilmu politik penulis tentang konflik politik antar elit Partai Aceh 

pada pemilukada 2012, serta diharapkan dapat menjadi bahan untuk memberikan 

saran dan rekomendasi bagi pembangunan demokrasi dalam Partai politik di 

Aceh. 

2) Secara praktis 

 Secara umum untuk dapat memberikan pemahaman mengenai proses 

terjadinya konflit elit di partai lokal dalam pemilukada 2012. 

E. DEFINISI KONSEPTUAL 

Untuk membahas konflik politik antar elit Partai Aceh pada pemilukada 

2012, ada  beberapa defenisi konseptual yang perlu dijelaskan yakni: 

1) Konflik Politik 

Konflik politik adalah pertentangan15 antar penguasa kepentingan dalam 

melihat objek kekuasaan politik. Konflik dapat terjadi karena salah satu pihak 

memiliki aspirasi tinggi atau karena alternatif yang bersifat dinilai sulit didapat. 

Konflik dapat juga didefinisikan sebagai suatu perbedaan persepsi mengenai 

kepentingan bermanfaat untuk meramalkan apa yang di lakukan orang.16 Dan 

                                                           

15 Poerwordaminto, W. J.S Kamus Umum Bahasa Indonesia Jakarta: Balai Pustaka, 2000, hal.461.   
16 Dean Pruitt& G. Jeffrey. Z., Teori Konflik, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, hal. 27   
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menurut Webster (1966) dalam konflik pilkada17, konflik politik adalah perbedaan 

kepentingan (peceivet divergence of interest), atau suatu kepercayaan bahwa 

aspirasi pihak-pihak yang berkonflik tidak dapat dicapai secara stimultan.  

Adapun intrumen dalam penelitian nanti adalah konflik Laten, yaitu 

dominasi satu elit atas elit lainnya dalam mengambil kebijakan partai, tidak 

terlaksananya azaz-azaz demokrasi, adanya elit oligarki. Dan konflik manifes 

yaitu  perilaku konflik nyata, seperti bentrokan antar massa pendukung elit, 

pembunuhan, penganiaan dan acaman. 

2) Elit Partai Aceh 

Elit Partai Aceh adalah sekelompok kecil manusia dalam organisasi politik 

yang mempunyanyi pengaruh, kekuasaan dan peranan penting di Partai Aceh, elit 

politiknya seperti: Pimpinan-pimpinan Partai Aceh. 

3) Pemilukada 2012 

Pemilukada 2012 adalah suatu ajang perebutan kekuasaan kepala daerah 

yang diakui oleh masyarakat dan undang-undang pemerintahan Aceh, yang 

dilaksanakan pada tahun 2012. 

F. Ruang Lingkup Penelitian 

Konflik Politik  Antar  Elit  Partai Aceh Pada Pemilukada 2012 merupakan 

faktor-faktor pertentangan elite antar elite dalam partai Aceh, dan bentuk-bentuk 

konflik yang terjadi serta cara penyelesaian dalam mensukseskan pemilukada 

2012. 

 

                                                           

17 http:/Konflik-pilkada.blogspot.com/ 
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G. Metodelogi  Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif 

kualitatif. West dan Turner mengatakan “penelitian kualitatif merupakan metode 

dimana data diinterpretasikan melalui analisis pemaknaan” (West dan Turner 

2008, h.77). Penelitian kualitatif membantu untuk memahami bagaimana orang 

memaknai pengalamannya. Selain itu, West dan Turner menambahkan jenis 

penelitian ini tidak tergantung pada analisis statistik untuk mendukung sebuah 

interpretasi, tetapi lebih mengarahkan peneliti untuk membuat sebuah argumen 

yang masuk akal mengenai temuannya (West dan Turner 2008, h.77). 

Secara konseptual metode diartikan cara berfikir, yaitu cara-cara 

menetapkan dan mengidentifikasi sesuatu, dan metode penelitian adalah cara 

untuk mencari kebenaran ilmiah yang hakiki untuk mencari kebenaran ilmiah dan 

universal melalui cara berfikir deduktif dan berfikir induktif atau penggabungan 

kedua cara berfikir tersebut (Wisadirana, 2007 : 1-2). Penelitian ini menggunakan 

metode deskriptif kualitatif. Metode ini bertujuan untuk membuat deskripsi secara 

sistematis, faktual dan akurat tentang fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau 

objek tertentu serta menggambarkan realias yang terjadi (Kriyantono, 2008 : 67). 

Selanjutnya menurut Nazir, “penelitian deskriptif adalah suatu metode dalam 

meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem 

penulisan ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang” (Nazir 1988 h.63). 

Menurut Lincoln dan  Guba, “penelitian deskriptif bertujuan untuk membuat 
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deskripsi secara sistematis, faktual dan akurat tentang fakta-fakta dari objek yang 

akan diteliti” (Dikutip dari Moleong, 2009 h.4).  

2. Lokasi Penelitian  

Lokasi atau setting penelitian merupakan tempat dimana dilakukannya 

pengumpulan data. Sutopo menjelaskan, “lokasi penelitian merupakan tempat 

dimana penelitian akan dilaksanakan” (Sutopo, 2002 h.142). Dijelaskan pula oleh 

Bungin bahwa “lokasi penelitian yakni tentang latar ilmiah (tempat, lokasi atau di 

mana) penelitian itu dilakukan. Penentuan lokasi penelitian diperlukan untuk 

memudahkan peneliti melakukan pengambilan data” (Bungin 2010 h.45). 

Penelitian ini dilakukan di DPP Partai Aceh dan DPW yaitu di Banda Aceh, 

alasannya adalah karena sekretariat dan tokoh-tokoh yang akan dijadikan subjek 

peneliti lebih banyak berdomisili di Banda Aceh. Dan warung kopi di Banda 

Aceh, seperti; Nasya Kopi Lampineung, Solong Mini Lampineung, dan Mes Jubir 

Partai Aceh (Fakrurrazi), dikarenakan untuk mempermudah dan memperlancar 

dalam proses wawancara, karena kebiasaan tokoh-tokoh politik Aceh, lebih 

nyaman berbicara di warung kopi. 

3. Ruang Lingkup Penelitian 

Pengertian dari Ruang lingkup adalah Batasan. Ruang lingkup juga dapat 

dikemukakan pada bagian variabel-variabel yang diteliti, populasi atau subjek 

penelitian, dan lokasi penelitian. Penggambaran Ruang lingkup Dapat Kita Nilai 

Dari data karakteristik responden perlu dilakukan untuk memperoleh gambaran 

yang komprehensif tentang bagaimana keadaan responden penelitian , yang boleh 
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jadi diperlukan untuk melihat data hasil pengukuran variabel-variabel yang 

diteliti. 

Batasan masalah dalam penelitian kualitatif disebut fokus, yang berisi 

pokok masalah yang masih bersifat umum. Spradley, menyatakan, “A focused 

refer to a single cultural domain or a view related domains” (Dikutip dari 

Sugiyono, 2004 : 286).  Maksudnya, ruang itu merupakan domain yang terkait 

dari situasi sosial. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa penelitian kualitatif 

hadir berdasarkan atas persepsi peneliti terhadap adanya masalah. Masalah dalam 

penelitian kualitatif bertumpu pada fokus. Terdapat dua manfaat penggunaan 

fokus dalam melakukan penelitian, yaitu untuk membatasi studi dan memenuhi 

kriteria keluar masuk informasi (Moleong, 2009 : 92). 

Selanjutnya, fokus penelitian berdasarkan rumusan permasalahan dapat 

dijabarkan lebih rinci yaitu : Konflik Politik  Antar  Elit  Partai Aceh Pada 

Pemilukada 2012 merupakan pertentangan individu antar individu yang 

berpengaruh dan mempunyanyi peranan penting dalam partai Aceh dalam 

mendapatkan kekuasaan atau perwakilan kekuasaannya demi mendapatkan 

kepentingan sebagai pemegang peranan penting pemerintahan Aceh, yang 

berimplikasi pada perpecahan internal partai dan lahirnya partai baru bagi yang 

tidak bertahan dalam konflik tersebut. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam 

penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa 
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mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data 

yang memenuhi standar data yang ditetapkan (Sugiyono, 2004 : 224). Menurut 

Burhan, “jika dalam proses pengumpulan data sudah tidak lagi ditemukan variasi 

informasi, maka peneliti tidak perlu lagi mencari informasi baru dan proses 

pengumpulan informasi dianggap sudah selesai” (Bungin 2010 h.53),   

Berikut adalah teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti, yaitu : 

a. Wawancara Mendalam (In Depth Interview) 

Wawancara (interview) adalah suatu bentuk komunikasi verbal, semacam 

percakapan yang bertujuan untuk memperoleh informasi (Bungin, 2010 : 144). 

Wawancara dilakukan untuk memperoleh data yang akurat dari informan yang 

akan diolah dan dianalisis oleh peneliti. Menurut Moleong, “wawancara adalah 

percakapan dengan maksud tertentu” (Moleong 2009 h.186). Percakapan 

dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan 

pertanyaan dan pewawancara (interviewe) yang memberikan jawaban atas 

pertanyaan itu. 

Mengacu pada pandangan Kriyantono, bahwa wawancara dalam riset 

kualitatif adalah wawancara mendalam (depth interview) atau wawancara secara 

intens (intensive-interview) dan kebanyakan tak berstruktur Kriyantono (2006 : 

98). Tujuannya adalah untuk mendapatkan data kualitatif yang mendalam. 

Kriyantono menambahkan bahwa wawancara mendalam adalah suatu cara 

mengumpulkan data atau informasi dengan langsung bertatap muka dengan 

informan agar mendapatkan data lengkap dan mendalam Kriyantono (2006 : 98). 
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Sebagaimana pendapat Kriyantono, Peneliti melakukan wawancara 

langsung dengan bertatap muka dengan informan terkait dengan pertanyaan dalam 

wawancara berisi tentang faktor-faktor konflik sesama elite serta implikasi yang 

terjadi akibat konflik serta bagaimana menyelesainya dalam mensukseskan 

pemilukada 2012. 

Peneliti memilih wawancara karena metode ini merupakan alat yang sesuai 

untuk mengungkapkan kenyataan hidup, apa yang dipikirkan atau dirasakan orang 

tentang berbagai aspek kehidupan. Melalui tanya jawab, peneliti dapat memasuki 

alam pikiran orang lain sehingga dapat memperoleh gambaran tentang dunia 

mereka.  

 Peneliti memilih informan yang akan diwawancara, yaitu tokoh-tokoh atau 

elite yang paham tentang partai Aceh sejak berdiri sampai dengan adanya 

perpecehan. Tujuannya adalah agar dapat mengetahui gambaran secara utuh 

tentang persepsi beberapa informan yang berbeda. Ini sesuai dengan pemaparan 

Kriyantono, yang mengatakan “wawancara mendalam digunakan untuk subjek 

yang sedikit dan mengenai banyaknya subjek, tidak ada ukuran pasti” Kriyantono 

(2006: 100). Teknik wawancara dipergunakan untuk menengadahkan  komunikasi 

dengan pihak-pihak terkait atau subjek penelitian (Suharsimi dan Arikunto, 2002 : 

228). 

5. Dokumentasi 

 Menurut Arikunto, “dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau 

variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, 

notulen rapat, agenda, dan sebagainya.” Arikunto (2002 : 231). Dokumentasi 
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dalam penelitian sebagai sumber data karena dalam banyak hal dokumen sebagai 

sumber data dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, bahkan untuk 

meramalkan (Moleong, 2009 : 217). Dalam penelitian ini peneliti menggunakan 

dokumen catatan hasil wawancara, serta dokumen terkait lainya yang nanti akan 

dijadikan bahan dalam mengolah data, selain dokumen catatan hasil wawancara, 

peneliti juga mendokumentasikan hasil wawancara dalam bentuk rekaman dan 

tanpa rekaman karena dengan alasan menjaga privasi.  

 Dokumen digunakan untuk keperluan penelitian menurut Guba dan Lincoln, 

karena alasan  1) dokumen digunakan karena merupakan sumber yang stabil, 

kaya, dan mendorong, 2) berguna sebagai bukti untuk suatu pengujian, 3) berguna 

dan sesuai dengan penelitian kualitatif karena sifat yang alamiah, sesuai dengan 

konteks, lahir, dan berada dalam konteks, 4) dokumen harus dicari dan ditemukan, 

5) hasil pengkajian isi akan membuka kesempatan untuk lebih memperluas tubuh 

pengetahuan terhadap sesuatu yang diselidiki (Dalam Moleong, 2009 : 217). 

Dokumentasi digunakan untuk mengumpulakan data tentang hal-hal yang 

berhubungan dengan penelitian ini. 

6. Sumber Data 

 Menurut Lofland, “sumber data dalam penelitian kualitatif dapat berupa 

kata-kata dan tindakan, sumber data tertulis, foto, dan data statistik” (Dalam 

Moleong, 2009 : 157). Berdasarkan keterangan diatas sumber data dapat dibagi 

menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder, berikut penjelasannya : 
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a. Data Primer 

Data primer merupakan sumber utama penelitian yang langsung berasal dari 

objek dan diolah oleh peneliti. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari 

wawancara mendalam dengan informan yang ditentukan dengan kriteria tertentu. 

Berdasarkan fokus penelitian, maka data-data yang diambil pada penelitian ini, 

antara lain : 

1. Data mengenai karakteristik informan (anggota partai) untuk mengetahui 

faktor struktural dan fungsional yang mereka miliki yang dapat 

mempengaruhi terjadinya konflik (elite), berupa data wawancara yang 

dicatat atau direkam; 

2. Data mengenai faktor awal di partai Aceh sebelum berubah terjadinya 

konflik, berupa data wawancara yang dicatat atau direkam; 

3. Data mengenai persepsi elite terhadap konflik internal partai menjelang 

pemilukada 2012, yang terjadi di partai Aceh, berupa data wawancara 

yang dicatat atau direkam; 

Data mengenai kontribusi elite terhadap eksistensi pantai Aceh, dalam 

perspektif kader partai Aceh di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, serta kader-kader 

intelektual partai Aceh, berupa data wawancara yang dicatat atau direkam. 

b. Data Sekunder 

 Data sekunder merupakan data yang diperoleh peneliti dari pihak lain untuk 

kemudian dapat diolah sesuai instrumen pengumpulan data yang dimiliki 

sehingga hasilnya dapat melengkapi data primer. Pada penelitian ini data sekunder 

yang digunakan adalah melalui studi literatur baik berupa buku, jurnal, artikel, 
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majalah, situs internet serta dokumen-dokumen yang mendukung dan membantu 

peneliti untuk memperoleh informasi berkaitan dengan penelitian ini. 

7. Subjek Penelitian 

Dalam penelitian kualitatif, subjek riset disebut juga dengan informan, yaitu 

orang-orang yang dipilih untuk diwawancarai sesuai dengan tujuan penelitian 

yang telah ditentukan. Menurut Amirin (1986)18 subjek penelitian adalah 

seseorang atau sesuatu yang mengenainya ingin diperoleh keterangan, sedangkan 

Suharsimi Arikunto (1989) memberi batasan subjek penelitian sebagai benda, hal 

atau orang tempat data untuk variabel penelitian melekat, dan yang 

dipermasalahkan. Dalam sebuah penelitian, subjek memiliki peran yang sangat 

strategis karna pada subjek penelitian itulah data tentang variabel penelitian yang 

akan diamati.  

Dalam penelitian kualitatif, pemilihan subjek penelitian dapat menggunakan 

criterion-based selection (Muhajir, 1993), yang didasarkan pada asumsi bahwa 

subjek tersebut sebagai aktor dalam tema penelitian yang diajukan. Dalam 

menentukan informan, dapat digunakan model snow ball sampling. Metode ini 

digunakan untuk memperluas subjek penelitian. 

Dalam penelitian kuantitatif, kegiatan pengumpulan data mutlak dilakukan 

terlebih dahulu dibanding kegiatan analisis data, sedangkan dalam desain 

kuantitatif, kedua kegiatan ini dapat saling mengisi dan sejalan, meski juga dapat 

dilakukan secara terpisah. 

                                                           

18 Rolisa Maharani  BAB 8 Subjek Penelitian Snowbal.htm 
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Istilah lain yang digunakan untuk menyebut subjek penelitian adalah 

responden, yaitu orang yang memberi respon atas suatu perlakuan yang diberikan 

kepadanya. Dikalangan peneliti kualitatif, istilah responden atau subjek penelitian 

disebut dengan istilah informan, yaitu orang yang memberi informasi tentang data 

yang diinginkan peneliti berkaitan dengan penelitian yang berkaitan dengan 

penelitian yang sedang dilaksanakan. 

Pemilihan informan dilakukan dengan teknik snow ball sampling.  Ini 

merupakan teknik informan bertujuan, untuk menentukan jumlah sampel harus 

dapat mempresentasikan populasi yang ada dan syarat ini menjadi lebih utama 

dibanding dengan persoalan jumlah, sebab jumlah besarpun tidak akan 

menjadikan sampel baik jika tidak dapat mempresentasikan populasi yang ada. 

Namun, meskipun jumlah sampel sedikit tetapi dapat mempresentasikan 

keseluruhan subjek yang ada pada populasi dapat menjadi sampel yang tepat. 

 Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling 

tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin ia sebagai penguasa sehingga 

akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek atau situasi sosial yang diteliti. 

Sehingga dalam pemilihan informan dipilih berdasarkan kriteria sebagai berikut : 

1. Anggota partai yang mengerti, memahami serta mengikuti perkembangan 

partai (intelektual partai) 

2. Elite partai yang terlibat langsung dengan konflik internal partai dan ikut 

serta dalam pembentukan partai. 

3. Anggota  partai yang sudah di PAW dari anggota Legislatif akibat 

konflik elite. 
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4. Mengerti dan memahami serta bersedia memberikan informasi terkait 

penelitian ini. 

 Berdasarkan kriteria informan di atas, maka informan di kategorikan dalam 

poin 1, 2 dan 4 yang disebutkan berasal Partai Lokal Aceh yaitu Partai Aceh. 

8. Instrumen Penelitian 

 Instrumen penelitian merupakan alat bantu yang dipilih oleh  peneliti dalam 

kegiatan  mengumpulkan data agar proses pengumpulan data ini  menjadi 

sistematis dan lebih mudah dengan adanya instrumen yang digunakan (Suharsimi 

dan Arikunto, 2002 : 134). Pada riset kualitatif, instrumen adalah peneliti itu 

sendiri. Artinya peneliti harus terjun langsung melaksanakan riset, peneliti 

mengkreasi sendiri instrumen, baik interview maupun observasi, sehingga 

kehadiran peneliti adalah syarat mutlak (Kriyantono, 2008 : 130). 

9. Teknik Keabsahan Data 

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan 

sesuatu yang lain. Diluar data itu  untuk keperluan pengecekan  atau sebagai 

pembanding terhadap data itu. Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan 

adalah pemerikasaan melalui sumber lainnya. Triangulasi yang digunakan adalah 

triangulasi sumber yaitu,  membandingkan dan  mengecek balik derajat 

kepercayaan  suatu  informasi  yang  diperoleh melalui  waktu dan alat yang 

berbeda dalam  penelitian kualitatif (Moleong, 2009 : 330-331). 

 Hal itu  dapat dicapai dengan jalan: (1) membandingkan data hasil 

pengamatan dengan data hasil wawancara; (2) membandingkan  apa yang  terjadi 

dilapangan dengan apa yang dikatakan secara pribadi oleh elite politik; (3) 
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membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian 

dengan  apa yang dikatakannya sepanjang waktu; (4) membandingkan keadaan 

dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti 

anggota biasa partai, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang 

berada dan orang pemerintahan; (5) membandingkan hasil wawancara dengan isi 

suatu dokumen yang berkaitan. 

10. Teknik Analisis Data 

 Terkait dengan analisis data kualitatif, Bogdan menyatakan : 

 “Data analysis is the process of sustematically searching and arranging the 

interview transcripts, fieldnotes, and other materials that you accumulate to increase 

your own understanding of them and to enable you to present what you have discovered 

the others” (Analisis data dalah proses mencari dan menyusun secara sistematis yang 

diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat 

mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain) (Dikutip dari 

Sugiyono, 2010 : 88). 

Pada dasarnya, proses analisis data dalam penelitian deskriptif berjalan 

bersamaan dengan pengumpulan data. Maksudnya, ketika peneliti melengkapi 

catatan lapangan setelah melakukan observasi, pada saat itu sesungguhnya ia telah 

melakukan analisis data. Sehingga dalam penelitian deskriptif, peneliti bisa 

kembali lagi kelapangan untuk mengumpulkan data sekaligus melengkapi 

analisisnya yang dirasa kurang (Kuswarno, 2008 : 67). 

Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

data kualitatif terdiri dari tiga alur kegiatan yaitu, reduksi, penyajian data, menarik 

kesimpulan dan verifikasi. Selain itu analisis data tersebut berlangsung bersamaan 
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dengan proses pengumpulan data, seperti tahapan-tahapan model interaktif dari 

Miles dan Huberman (Dikutip dari Pawito, 2007 : 104) yang disajikan seperti 

gambar berikut ini : 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gambar 1. Teknik Analisis Data Model Interaktif dari Miles dan Huberman 

Penjelasan dari gambar diatas yaitu sebagai berikut : 

1. Reduksi data (data reduction) 

Langkah ini tidak hanya membuang data yang tidak diperlukan begitu saja, 

tetapi melainkan merupakan upaya yang dilakukan oleh peneliti selama analisis 

data dilakukan dan merupakan langkah yang tak terpisahkan dari analisis data. 

Dalam penelitian ini, reduksi data dilakukan pada saat peneliti menyeleksi 

pertanyaan-pertanyaan hasil wawancara dengan informan. Disini peneliti memilih 

dan memilah pertanyaan-pertanyaan mana yang sesuai dengan konteks penelitian. 

Selain itu, peneliti berupaya mengurangi pemborosan kata sejauh tidak tidak 

mengurangi inti atau makna dari pernyataan atas informan. Hal ini dilakukan 

supaya data-data yang disajikan nantinya tetap fokus dalam menjawab 

permasalahan penelitian. 

Pengumpulan 

Data 

Reduksi Data Kesimpulan 

dan Verifikasi 

Penyajian Data 
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2. Penyajian data (data display) 

Komponen ini melibatkan langkah-langah mengkoordinasi data, yakni 

menjalin kelompok data yang satu dengan kelompok data yang lain sehingga 

seluruh data yang dianalisis benar-benar dilibatkan dalam satu kesatuan. Hal ini 

dikarenakan dalam penelitian kualitatif, data biasanya beragam perspektif dan 

terasa bertumpuk, maka penyajian data (data display) pada umumnya diyakini 

sangat membantu proses analisis. Dalam penelitian, proses ini dilakukan peneliti 

saat menyajikan data-data hasil wawancara, observasi, dan sumber tertulis sesuai 

dengan fokus-fokus penelitian. Dengan kata lain, peneliti mengelompokkan itu 

tidak lagi terlihat saling bertumpuk karena telah disesuaikan dengan kategori 

berdasarkan fokus penelitian. Pada tahap ini, gambar atau diagram yang 

menunjukan keterkaitan antara gejala satu dengan gejala yang lain sangat 

diperlukan untuk keperluan analisis data. 

3. Penarikan serta pengujian kesimpulan (drawing and verifying conclusion) 

Pada tahap ini, peneliti pada dasarnya mengimplementasikan prinsip induktif 

dengan mempertimbangkan pola-pola data yang ada dan atau kecenderungan dari 

display data yang telah dibuat. Peneliti dalam kaitan ini masih harus 

mengkorfirmasikan, mempertajam, atau mungkin merevisi kesimpulan-

kesimpulan yang telah dibuat untuk sampai pada kesimpulan final berupa 

proposisi-proposisi ilmiah mengenai gejala atau realitas yang diteliti (Dikutip dari 

Sugiyono, 2010, h.92). 


