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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

 Dalam sebuah negara yang menganut demokrasi, kedaulatan tertinggi 

berada di tangan rakyat. Kedaulatan tersebut dilaksanakan melalui mekanisme 

pemilihan umum untuk menentukan orang-orang yang akan menjadi pemimpin 

dan yang mewakili mereka pada lembaga pemerintahan. Adapun mekanisme 

pemilihan umum di tingkat pusat adalah pemilu presiden dan pemilu legislatif. 

Selain itu, di tingkat daerah juga terdapat pemilukada dan pemilu DPRD. 

 Seluruh model pemilu tersebut menggunakan mekanisme pemilihan 

langsung oleh rakyat. Dengan kata lain, rakyat memiliki ruang untuk 

berpartisipasi langsung yang notabene merupakan bentuk pengejewantahan 

pelaksanaan kedaulatan dalam bentuk hak politik untuk memilih dalam pemilu. 

Hal ini sesuai dengan teori demokrasi yang menjamin setiap individu bebas 

berpartisipasi politik. 

 Tiada demokrasi tanpa partisipasi politik warga, sebab partisipasi 

merupakan esensi dari demokrasi. Partisipasi atau keterlibatan masyarakat dalam 

berpolitik merupakan ukuran demokrasi suatu negara. Dapat dilihat dari 

pengertian demokrasi tersebut secara normatif, yakni pemerintahan dari rakyat, 

oleh rakyat, dan untuk rakyat, (Abraham Lincoln, Presiden AS ke-16)
1
. Hal yang 

mendasari demokrasi dalam hal ini partisipasi adalah pentingnya rakyat untuk 
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dilibatkan dalam penentuan proses pemilu agar membuahkan hasil yang sesuai 

dengan kehendak rakyat, karena keputusan politik tersebut menyangkut dan 

mempengaruhi kepentingan seluruh warga negara. 

 Miriam Budiarjo
2
 mendifinisikan, bahwa Partisipasi politik merupakan 

kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan lingkup yang lebih besar yaitu 

masyarakat yang secara aktif ikut dalam kehidupan politik, antara lain dengan ikut 

memilih pemimpin negara dengan secara langsung atau tidak langsung, serta ikut 

mempengaruhi jika ada kebijakan pemerintah (public policy). Kegiatan ini 

mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilu, menjadi anggota 

partai atau kekompok kepentingan, menghadiri rapat umum, dan mengadakan 

hubungan dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen.   

 Milbrath dalam Maran, R.R.
3
 menyebutkan empat faktor utama yang 

mendorong seseorang untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik. pertama, 

adanya perangsang, maka orang mau berpartisipasi dalam kehidupan politik. 

Dalam hal ini minat untuk berpartisipasi dipengaruhi oleh misalnmya sering 

mengkuti diskusi-diskusi politik melalui media massa atau melalui diskusi 

informal. Kedua, karena faktor karakteristik pribadi seseorang. Orang-orang yang 

berwatak sosial, yang punya kepedulian besar terhadap masalah sosial, politik, 

ekonomi, dan lain-lain, biasanya mau terlibat dalam aktifitas politik. Ketiga, 

faktor karakter sosial seseorang. Karakter sosial, menyangkut status sosial 

ekonomi, kelompok ras, etnis, dan agama seseorang. Bagaimanapun lingkungan 

sosial itu ikut mempengaruhi persepsi, sikap, dan perilaku seseorang dalam 
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bidang politik. Orang yang berasal dari lingkungan sosial yang lebih rasional dan 

menghargai nilai-nilai seperti keterbukaan, kejujuran, keadilan, dan lain-lainnya 

tentu akan mau memperjuangkan tegaknya nilai-nial tersebut dalam bidang 

politik. Untuk itulah mereka mau berpartisipasi dalam kehidupan politik. 

Keempat, faktor situasi atau lingkungan politik itu sendiri. Lingkungan politik 

yang kondusif membuat orang dengan senang hati berpartisipasi dalam kehidupan 

politik. Dalam lingkungan politik yang demokratis, orang merasa lebih bebas dan 

nyaman untuk terlibat dalam aktifitas-aktifitas politik dari pada dalam lingkungan 

politik yang totaliter. Lingkungan politik yang sering diisi dengan aktifitas-

aktifitas brutal dan kekerasan dengan sendirinya menjauhkan masyarakat dari 

wilayah politik.  

 Dalam sistem pemerintahan, yang mempunyai fungsi pemerintahan untuk 

membuat kebijakan yang berkenaan dengan kehidupan warga negara adalah 

eksekutif dan legislatif. Sementara, warga negara atau masyarakat tidak memiliki 

fungsi pemerintahan sebagaimana hal-nya pemerintah, tetapi warga negara 

mempunyai hak politik untuk mempengaruhi pembuatan kebijakan yang dibuat 

oleh pemerintah
4
. Dengan demikian, pihak yang melakukan kegiatan-kegiatan 

politik adalah pemerintah dan masyarakat sebagai warga negara. Karena salah 

satu pihak tersebut adalah masyarakat, maka masyarakat seharusnya mempunyai 

kesadaran untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan politik. Setiap keputusan 

yang diambil oleh pemerintah tidak lepas dari peran partisipatif warga negara. 
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  Terdapat banyak bentuk partisipasi politik itu sendiri sebagaimana yang 

dijelaskan oleh Miriam Budiarjo sebelumnya, diantaranya melalui pemberian 

suara (voting), diskusi politik, kegiatan kampanye, ikut dalam partai politik dan 

lain sebagainya. Pada saat pemilu rakyat dapat memilih figur yang dapat 

dipercaya untuk mengisi jabatan legislatif dan eksekutif. Di dalam pemilu, rakyat 

yang telah memenuhi syarat untuk memilih, secara bebas, dan rahasia, 

menjatuhkan pilihannya pada figur yang dinilai sesuai dengan aspirasinya. 

 Di Indonesia berpartisipasi politik dijamin oleh Negara, tercantum dalam 

UUD 1945 pasal 28 yang berbunyi “kemerdekaan berserikat dan berkumpul, 

mengeluarkan pikiran dengan lisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-

undang”. Diatur secara jelas juga dalam dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

2005 mengenai jaminan hak-hak sipil dan politik, dimana poin-poin hak yang 

harus dilindungi oleh Negara mengenai hak berpendapat, hak berserikat, hak 

memilih dan dipilih, hak sama dihadapan hukum dan pemerintahan, hak 

mendapatkan keadilan, dll. 

 Partisipasi politik dan perilaku memilih (motif memilih) merupakan paket 

dalam pemilu. Partisipasi politik menyoal hubungan antara kesadaran politik dan 

kepercayaan kepada pemerintahan, sedangkan, perilaku memilih merupakan 

wujud realisasi dari partisipasi politik dalam bentuk keikutsertaan warga dalam 

pemilu sebagai rangkaian pembuatan keputusan politik yang disertai dengan 

berbagai alasan atau motif tertentu. Partisipasi warga negara dapat dilihat melalui 

perilaku politiknya, seperti keputusan untuk memilih. Bentuk perilaku memilih 

bisa menjadi alat analisis untuk melihat partisipasi politik masyarakat itu sendiri. 
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Termasuk di dalamnya pada pemilu DPRD tahun 2009 di Kabupaten Sumenep. 

Pada pemilu DPRD tersebut masyarakat Pesisir-Kepulauan Sapeken berpartisipasi 

di dalam pemilihan calon anggota DPRD Kabupaten Sumenep 2009 secara 

langsung untuk memilih siapa yang akan menduduki pemerintahan untuk lima 

tahun ke depan. 

 Penelitian ini mengambil studi kasus pada pemilu DPRD 2009 

dikarenakan pertama kalinya terdapat anggota masyarakat yang berasal dari suku 

Bajo Kecamatan Sapeken yang berhasil menang menjadi anggota DPRD 

Kabupaten Sumenep melalui Pemilu DPRD. Sehingga dengan adanya momen 

tersebut peneliti tertarik untuk mengetahui tingkat partisipasi masyarakat suku 

Bajo sebagai pemilih pada Pemilu DPRD. Masyarakat suku Bajo yang kental 

dengan primordialisme yang kuat dan rasa solidaritas serta rasa kekeluargaan 

yang solid bisa menjadi alasan signifikan mereka berpartisipasi dalam pemilu 

DPRD tersebut. Selain itu, masyarakat suku Bajo kepulauan Sapeken sebagai 

suku minoritas di Kabupaten Sumenep yaitu dengan jumlah penduduk 43.455 ribu 

jiwa dari total jumlah penduduk Kabupaten Sumenep 1.045.915 jiwa yang 

mayoritas suku Madura
5
, akan tetapi dengan jumlah yang minoritas tersebut, suku 

Bajo berhasil mempunyai tiga (3) wakil rakyat di Kabupaten Sumenep pada 

Pemilu DPRD Tahun 2009.  

 Kemenangan calon dari suku Bajo Kepulauan Sapeken tersebut menjadi 

cermin bahwa ketika ada calon yang berasal dari suku bajo akan mendorong 

mereka untuk berpartisipasi dan memilih calon yang berasal dari suku mereka 
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sendiri. Bisa dikatakan dalam konteks partisipasi politik sikap primordial, 

perasaan minoritas, keinginan untuk kehidupan di Kepulauan yang lebih baik dan 

keberadaan geografis yang terpisah jauh dengan pusat pemerintahan (Kabupaten 

Sumenep) menjadi penyokong berpartisipasnya masyarakat suku Bajo dalam 

memilih calon anggota DPRD kabupaten Sumenep pada tahun 2009. 

 Terdapatnya calon anggota DPRD dari suku Bajo yang mencalonkan diri 

menjadi anggota DPRD di Kabupaten Sumenep akan menjadi sesuatu yang aneh, 

karena kabupaten ini dikenal sangat kental dengan nuansa Maduranya. Faktanya 

dibagian paling ujung Kabupaten Sumenep terdapat sebuah kepulauan yang 

bernama Sapeken. Uniknya, penduduk di Kepulauan Sapeken ini berbahasa 

Sulawesi (bahasanya: bahasa Bajo dan sebagian kecil berbahasa Mandar dan 

Bugis) bukan berbahasa Madura, karena dalam sejarahnya orang Sulawesi yang 

menemukan kepulauan ini. Begitu pula dengan kultur budaya dan kebiasaan 

mereka tidak sama dengan budaya Madura.  

 Jarak yang terpisah jauh dari Kabupaten Sumenep ke Kepulauan Sapeken 

harus ditempuh melalaui laut sekitar 15 (lima belas) jam dengan menggunakan 

kapal laut, ditambah dengan perbedaan bahasa, budaya, kepercayaan, dan nilai-

nilai yang berlaku di suku Bajo yang ada di Kepulauan Sapeken ini menjadikan 

mereka sangat kontras atau berbeda dengan masyarakat Madura pada umunya. 

Oleh karenanya partisipasi politik mereka dalam pemilukada maupun pemilu 

DPRD menjadi unik dikarenakan faktor perbedaan-perbedaan  yang disebutkan di 

atas.  
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  Momen pertama kali adanya calon anggota DPRD dari suku Bajo 

Sapeken yang menjadi anggota DPRD di Kabupaten Sumenep melalui pemilu, 

yang notabene juga merupakan masyarakat minoritas yang berada pada daerah 

Pesisir-Kepulauan, serta dengan perbedaan budaya, bahasa, nilai-nilai dan norma, 

serta posisi (orbital) yang jauh dengan pusat pemerintahan (Kabupaten) menjadi 

pendorong peneliti untuk meneliti tentang partisipasi politik masyarakat suku 

Bajo tersebut saat Pemilu DPRD 2009 di Kabupaten Sumenep. Sehingga judul 

penelitian ini adalah: PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT PESISIR-

KEPULAUAN PADA PEMILU DPRD 2009 (Studi pada Pemilih Suku Bajo 

Kepulauan Sapeken Kabupaten Sumenep, Madura). 

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka peneliti 

dapat membuat rumusan masalah sebagai berikut:  

1.  Bagaimana Tipologi dan Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat Pesisir-

Kepulauan Suku Bajo Sapeken sebagai Pemilih pada Pemilu DPRD tahun 

2009 di Kabupaten Sumenep? 

2.  Apa sajakah motif atau faktor-faktor yang memengaruhi masyarakat Pesisir-

Kepulauan Suku Bajo Sapeken dalam Memilih calon anggota DPRD 2009 di 

Kabupaten Sumenep? 
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C. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini sebagai 

berikut:  

1. Mengetahui Tipologi partisipasi politik masyarakat Pesisir-Kepulauan Suku 

Bajo Sapeken sebagai Pemilih dalam Pemilu DPRD 2009 di Kabupaten 

Sumenep. 

2. Mengetahui sejauhmana tingkat partisipasi politik masyarakat Pesisir-

Kepulauan Suku Bajo pada Pemilu DPRD 2009 di Kabupaten Sumenep. 

3. Mengetahui motif atau faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat Pesisir-

Kepulauan Suku Bajo Sapeken dalam memilih calon anggota DPRD 2009 di 

Kabupaten Sumenep. 

D. Manfaat Penelitian 

 Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada 

beberapa individu dan lembaga yang terkait dengan penelitian yang dilakukan 

oleh peneliti: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Sebagai bahan studi ilmiah untuk memperkaya konsep atau teori yang 

mampu menyokong perkembangan wawasan tentang partisipasi politik 

masyarakat pesisir Suku Bajo Kepulauan Sapeken dalam pemilu DPRD 

2009 di Kabupaten Sumenep. 

b. Sebagai bahan studi perbandingan bagi peneliti selanjutnya yang berkaitan 

dengan partisipasi politik masyarakat pesisir Suku Bajo Kepulauan Sapeken 

dalam pemilihan calon anggota DPRD 2009 di Kabupaten Sumenep. 
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c. Diharapkan pula, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan studi pustaka 

di almamater peneliti khususnya program studi Ilmu Pemerintahan 

Universitas Muhammadiyah Malang, utamanya mata kuliah yang 

mempunyai relevansi dengan judul penelitian. 

2. Manfaat Praktis 

a. Mendeskripsikan bagaimana partisipasi politik masyarakat Pesisir-

Kepulauan Suku Bajo Kepualauan Sapeken pada Pemilu DPRD 2009 di 

Kabupaten Sumenep. Partisipasi masyarakat ini ditinjau dari tipologi, dan 

tingkat partisipasi, serta motif dalam memilih yang pada akhirnya dapat 

ditarik kesimpulan agar bisa digunakan untuk memperbaiki partisipasi 

politik masyarakat di Kepulauan Sapeken.     

b. Menjadi acuan strategi bagi calon anggota DPRD yang ingin menjadi 

anggota DPRD Kabupaten Sumenep tahun 2014, agar mengetahui cara-cara 

untuk meraih dukungan dan suara dari masyarakat Suku Bajo Kepulauan 

Sapeken, jika ditinjau dari partisipasi politik dan motif mereka memilih. 

E. Definisi Konsep dan Definisi Operasional 

1. Definisi Konsep 

  Definisi konsep merupakan unsur atau bagian dalam penelitian dan 

merupakan definisi yang dipakai oleh para peneliti untuk menggambarkan 

secara abstrak suatu fenomena
6
. Definisi konseptual ini dimaksudkan untuk 

memberikan penegasan tentang makna arti dari kalimat yang ada dalam 

permasalahan yang disajikan. Dengan adanya penegasan arti tersebut akan 

                                                             
6
Singarimbun, Masri. 1982. Metode Penelitian Survey. Jakarta: LP3ES. Hlm. 17 



10 
 

mempermudah dalam memahami maksud kalimat yang tercantum dalam 

penelitian
7
. 

a. Partisipasi Politik.  

 Diawal kemunculan studi tentang partisipasi politik memfokuskan 

diri pada pelaku utama yaitu partai politik, tetapi dengan sejalannya 

demokrasi yang terus berkembang banyak bermunculan kelompok yang 

ingin mempengaruhi proses pengambilan keputusan mengenai kebijakan 

umum pemerintah. Partisipasi politik dapat dirumuskan sebagai ikut 

andilnya individu atau kelompok dalam kehidupan politik, baik untuk 

memilih pemimpin-pemimpin mereka dan mempengaruhi kebijakan 

pemerintah. Sebagaimana menurut Miriam Budiarjo, partisipasi politik 

adalah kegiatan seseoarang atau sekelompok orang untuk ikut serta 

secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih 

pemimpin negara dan secara langsung atau tidak langsung 

mempengaruhi kebijakan pemerintah (public policy)
8
. Kegiatan 

partisipasi politik dapat diimplementasikan melalui memberikan suara 

pada pemilu, menjadi anggota partai atau kelompok kepentingan, dan 

lain-lain. 

 Secara lebih luas partisipasi politik menurut Samuel P. Huntington 

dan Joan dalam Miriam Budiarjo
9
, dapat didefinisikan sebagai: 

                                                             
7
Hamidi. 2004. Metode Penelitian Kualitatif, Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan Laporan 

Penelitian. Malang: UMM Pres. Hlm. 19 
8
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 “kegiatan warga yang bertindak sebagai pribadi-pribadi, yang dimaksud 

untuk memengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi 

bisa bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap 

atau sporadis, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau ilegal, 

efektif atau tidak efektif”. 

 

 Umumnya Tipologi pastisipasi politik dibedakan menjadi dua yaitu 

partisipasi aktif dan partisipasi pasif
10

. Partisipasi aktif berupa pengajuan 

usul mengenai kebijakan publik, mengajukan alternatif kebijakan publik 

yang berbeda dengan kebijakan yang dibuat pemerintah, memberikan 

kritik dan perbaikan untuk meluruskan kebijakan, membayar pajak dan 

memilih pemimpin pemerintahan, sedangkan contoh dari partisipasi pasif 

berupa menaati, menerima, dan melaksanakan saja keputusan 

pemerintah. Dengan kata lain, partisipasi pasif berorientasi pada proses 

output, sedangkan partisipasi aktif berorientasi pada proses input. 

Terdapat juga masyarakat yang tidak menempati posisi sebagai kategori 

pastisipasi aktif dan tidak juga sebagai masyarakat pasif yang biasa 

disebut dengan golongan putih (golput), karena mereka menganggap 

bahwa masyarakat dan sistem politik yang berjalan telah menyimpang 

dari apa yang dicita-citakan.  

 Partisipasi politik berbeda-beda dari masyarakat yang satu dengan 

masyarakat yang lain. Kadar atau tingkat partisipasi politikpun 

bervariasi. Milbrath dan Goel dalam Ramlan Surbakti
11

 membedakan 

partisipasi politik menjadi beberapa Tingkat atau Kategori yakni: 

 Apatis, adalah orang-orang yang menarik diri dari proses politik. 
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 Spectator, yaitu berupa orang-orang yang setidaknya pernah ikut 

dalam pemilu.  

 Gladiator, yaitu orang-orang yang selalu aktif terlibat dalam proses 

politik.  

 Pengkritik, yaitu orang-orang yang berpartisipasi dalam bentuk tak 

konvensional.  

 Tingkat partisipasi politik masyarakat dipengaruhi oleh dua (2) 

faktor
12

 yaitu: 

1. Faktor kesadaran politik yaitu kesadaran  akan hak dan kewajiban 

politik sebagai warga negara. 

2. Faktor kepercayaan kepada pemerintah yaitu penilaian seseorang 

terhadap pemerintah. Masyarakat dapat menilai pemerintah sebagai 

instansi yang dapat dipercaya atau sebaliknya. 

Max Weber dalam Michael Rush dan Phillip Althof
13

 motif 

masyarakat melakukan aktivitas politik atau pasrtisipasi politik karena,  

pertama, alasan rasional nilai yaitu alasan yang didasarkan atas 

penerimaan secara rasional akan nilai-nilai suatu kelompok. Kedua, 

alasan emosional afektif, yaitu alasan didasarkan atas kebencian atau 

sukarela terhadap suatu ide, organisasi, partai atau individu. Ketiga,  

alasan tradisional, yaitu alasan yang didasarkan atas penerimaan norma 

tingkah laku individu atau tradisi tertentu dari suatu kelompok sosial.  

                                                             
12

 Surbakti, Ramlan. 1992. Memahami Ilmu Politik. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Informasi. 

Hlm. 144 
13

 Rush, Michael dan Phillip Althoff. Pengantar Sosiologi Politik.. Jakarta:PT Raja Grafindo 
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Keempat, alasan rasional instrumental, yaitu alasan yang didasarkan atas 

kalkulasi untung rugi secara ekonomi. 

Selain itu, motif masyarakat berpartisipasi yang pada akhirnya 

berpengaruh terhadap perilaku memilih dalam pemilu bisa dilihat dari 

dua yaitu
14

: pertama, pendekatan sosiologis atau sosial struktural yang 

menekankan pentingnya beberapa hal yang berkaitan dengan instrumen 

kemasyarakatan seseorang dalam berpartisipasi dalam memilih seperti, 

(a) status sosio-ekonomi (seperti pendidikan, jenis pekerjaan, 

pendapatan, dan kelas), (b) agama, (c) etnik, bahkan (e) wilayah tempat 

tinggal (misalnya kota, desa, pesisir, Kepulauan ataupun pedalaman). 

Kedua, pendekatan Psikologis, yaitu partisipasi politik yang didasari oleh 

kekuatan Psikologis yang berkembang dalam diri pemilih (voters).  

b. Masyarakat Pesisir-Kepulauan 

 Masyarakat  pesisir  adalah  sekumpulan  orang  yang  hidup  

bersama-sama mendiami wilayah pesisir membentuk dan memiliki 

kebudayaan  yang khas yang  terkait  dengan  ketergantungannya  pada  

pemanfaatan  sumberdaya  pesisir, sedangkan dalam UU no 27/2007 

wilayah pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut 

yang dipengaruhi oleh perubahan darat dan laut. 

 Kepulauan adalah rantai atau gugus kumpulan dari pulau-pulau15. 

Kata kepulauan berasal dari Yunani arkhi (kepala) dan pelagos (laut) 

                                                             
14

Anwar, M. Khairul dan Vina Slavina. 2006. Perilaku Partai Politik. Malang:UMM Press. Hlm. 

:23 
15

 Illouz, Charles. & Grange Philippe. 2013. Kepulauan Kangean. Jakarta: Kepustakaan Populer 

Gramedia. Hlm. 11 
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yang berasal dari rekonstruksi linguistik bahasa Yunani abad pertengahan 

tepatnya nama untuk Laut Aegea, kemudian dalam penggunaan bergeser 

untuk merujuk pada Kepulauan Aegean atau merujuk pada jumlah 

kumpulan yang besar pulau-pulau. Sekarang digunakan secara umum 

yang mengacu pada setiap kelompok besar pulau seperti yang tersebar 

pada Laut Aegea
16

. Masyarakat pesisir belum tentu disebut dengan 

masyarakat kepulauan, akan tetapi masyarakat kepulauan sudah pasti 

menjadi masyarakat pesisir.  

 Berdasarkan UU percepatan pembangunan daerah kepulauan Pasal 

5 Daerah Kepulauan memiliki kriteria: 

1. sebagian besar wilayahnya merupakan kepulauan; 

2. wilayah laut lebih luas dari wilayah darat; dan 

3. pulau-pulau dan/atau bagian pulau yang membentuk gugusan pulau 

dan menjadi satu kesatuan geografi, ekonomi, politik, dan sosial 

budaya.  

c. Suku Bajo  

 Suku Bajo adalah satu dari sekian banyak suku di Nusantara 

dengan kearifan lokal yang mengagumkan untuk hidup berdampingan 

dengan laut. Suku Bajo dikenal sebagai suku yang lahir dan hidup di laut. 

Mereka memiliki ketangguhan untuk mengarungi lautan sebagai bagian 

dari sejarah dan jati dirinya. Meski saat ini banyak yang tinggal di darat 

tetapi ketergantungan suku ini terhadap laut belumlah hilang. Anak-anak 

                                                             
16

http://id.wikipedia.org/wiki/Kepulauan(diakses 20 september). Diakses 20 September 2013 

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Rekonstruksi_linguistik&action=edit&redlink=1
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http://id.wikipedia.org/wiki/Laut_Aegea
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kepulauan_Aegean&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Pulau
Laut%20Aegea
http://id.wikipedia.org/wiki/Kepulauan
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mereka berteman dan bermain dengan laut, mereka hidup dan dihidupi  

dengan lingkungan laut. Meresap dan melekat dalam keseharian mereka 

tentang adat-tradisi serta kearifan lokal untuk mengelola ekosistem laut 

di bagian manapun di Nusantara ini.  

 Suku Bajo yang mendapat sebutan sea nomads atau manusia 

perahu17, karena sejak zaman dahulu mereka adalah petualang laut sejati 

yang hidup sepenuhnya di atas perahu sederhana. Mereka berlayar 

berpindah-pindah dari wilayah perairan yang satu dan lainnya. Perahu 

adalah rumah sekaligus sarana mereka mencari ikan di luas lautan yang 

ibaratnya adalah ladang bagi mereka. Ikan-ikan yang mereka tangkap 

akan dijual kepada penduduk di sekitar pesisir pantai atau pulau. Inilah 

asal mula mereka disebut sebagai manusia perahu atau sea nomads. Kini 

mereka banyak bermukim di pulau-pulau sekitar Pulau Sulawesi, 

Kalimantan Timur, Nusa Tenggara, Maluku, hingga Papua.  

 Persebaran suku Bajo di beberapa daerah di Nusantara tentunya 

terjadi karena cara hidup mereka yang berpindah-pindah dan berlayar 

dengan perahu. Suku bajo tersebar dibanyak tempat di Nusantara bahkan 

hingga ke negara tetangga termasuk Filipina dan Thailand. Orang Bajo 

tersebar sangat luas membentang dari selatan Filipina ke utara wilayah 

Malaysia di Kalimantan (Sabah) dan dari utara ke selatan di seluruh 

wilayah Timur Indonesia sampai ke Weigeo, di ujung barat Papua
18

.  

                                                             
17

http://www.indonesia.travel/id/destination/321/taman-nasional-kepulauan-togean/article/159/. 

Diakses 25 September 2013 
18

Illouz, Charles. & Grange Philippe. 2013. Kepulauan Kangean. Jakarta: Kepustakaan Populer 

Gramedia. Hlm. 7 

http://www.indonesia.travel/id/destination/321/taman-nasional-kepulauan-togean/article/159/
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 Di Pulau Madura, Jawa Timur, tepatnya di Kepulauan Kecamatan 

Sapeken Kabupaten Sumenep berdiam juga suku Bajo, tepatnya Pulau 

Sapeken, Pagerungan Besar, Pagerungan Kecil, Paliat, dan pulau-pulau 

sekitarnya. Mereka tinggal bersama dengan suku Madura, Mandar dan 

Bugis. Satu kesamaan darinya adalah di tempat berbeda tersebut mereka 

menggunakan bahasa yang sama, yaitu bahasa bajo atau baung same. 

d. Pemilu DPRD  

 Konsep pemilu legislatif digunakan karena adanya demokrasi 

pewakilan (representative democracy) yang dianut oleh negara kita. 

Pemilu Legislatif dalah Pemilu untuk memilih wakil-wakil rakyat di  

DPR, DPD dan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Sedangkan, 

pemilu DPRD adalah pemilu untuk memilih wakil-wakil rakyat yang 

akan duduk di DPRD Provnsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Pemilu 

legislatif di Indonesia telah berlangsung mulai tahun 1955, 1971, 1977, 

1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, dan 2009
19

. Rata-rata 5 (lima) tahun 

sekali, kecuali tahun 1955-1971 karena ada model demokrasi terpimpin 

di zaman Presiden Soekarno, dan tahun 1997-1999, ketika presiden 

Soeharto mengumumkan mengundurkan diri dan berhenti menjadi 

presiden.   

 Sumenep sebagai daerah otonom yang harus mampu mengatur dan 

mengurus rumah tangganya sendiri. Salah satu bentuk bahwa Kabupaten 

Sumenep sudah mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri, maka 

                                                             
19

 Hidajat, Imam, dkk. 2009. Mengenal Tugas, Fungsi, dan Kewenangan DPRD. Malang:Aditya 

Media Publishing. Hlm. 45 

http://www.indonesia.travel/id/discover-indonesia/region-detail/34/jawa-timur
http://www.indonesia.travel/id/destination/512/sumenep
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pemerintah Kabupaten Sumenep harus mempunyai lembaga Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah yang dipilih melalui Pemilu DPRD. Sebagai 

Kabupaten yang terdiri dari banyak pulau yaitu terdiri dari 126 pulau
20

. 

Sumenep berhasil menjadi kabupaten yang tidak menutup kesempatan 

bagi siapapun yang ingin menjadi anggota DPRD, termasuk masyarakat 

Suku Bajo Kepulauan Sapeken yang ingin menjadi wakil rakyat di 

gedung DPRD asalkan sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat calon 

anggota DPRD.  

2. Definisi Operasional 

 Definisi operasional adalah petunjuk tentang bagaimana suatu 

variabel diobservasi atau diukur
21

. Indikator dari penelitian Partisipasi 

Politik Masyarakat Pesisir-Kepulauan Pada Pemilu DPRD 2009 (Studi 

Pada Pemilih Suku Bajo Kepulauan Sapeken Kabupaten Sumenep, 

Madura), sebagai berikut: 

a. Partisipasi Politik Masyarakat Pesisir-Kepulauan Suku Bajo sebagai 

pemilih dalam pemilu DPRD 2009: 

1. Tipologi Partisipasi Politik Masyarakat Pesisir-Kepulauan Suku Bajo  

2. Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat Pesisir-Kepulauan Suku Bajo 

b. Motif Memilih Masyarakat Pesisir-Kepulauan Suku Bajo pada Pemilu 

DPRD 2009  

1. Motif Primordial: 

                                                             
20

http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2009/08/04/33777/Jumlah-Pulau-di-

Sumenep-Tetap-126. Diakses 29 September 2013 
21

Wisadirman, Darsono, 2005, Metode Penelitian dan Penulisan Skripsi untuk Ilmu Sosial. 

Malang:UMM Press. Hlm. 45 
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- Ikatan Kedaerahan/Geografi/Wilayah 

- Ikatan Kesukuan atau Etnis 

- Ikatan bahasa 

- Ikatan kekerabatan (quasi-kinship) 

2. Motif Kesadaran Diri sebagai Penduduk Minoritas di Kabupaten 

Sumenep 

3. Motif untuk Mendapatkan Kehidupan yang Lebih Baik 

4. Motif untuk Mendapatkan Keuntungan Finansial  

F. Metode Penelitian 

 Metode penelitian merupakan seragkaian prosedur berupa cara yang 

digunakan untuk memecahkan masalah dalam penelitian ini. Sehingga diharapkan 

selanjutnya akan menjadi satu kesatuan yang utuh dan konsisten antara metode 

yang digunakan dengan teknik-teknik dalam pengumpulan data. 

1. Jenis Penelitian 

Adapun dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian 

deskriptif. Jenis penelitian deskriptif yaitu suatu bentuk penelitian yang 

ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik 

fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia. Fenomena itu bisa 

berupa bentuk aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, dan 

perbedaan antara fenomena yang satu dengan fenomena lainnya. 

2. Sumber data  

 Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan peneliti adalah: 
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a. Data primer merupakan sumber data yang diperoleh peneliti  langsung dari 

sumber asli (tidak melalui media perantara) yaitu dengan turun langsung 

mencari informasi kepada masyarakat pesisir-Kepulauan Suku Bajo 

Sapeken, tokoh masyarakat dan lembaga-lembaga yang terkait seperti 

KPU Kabupaten Sumenep. 

b. Data sekunder diperoleh dengan cara melakukan studi kepustakaan, serta 

mengumpulkan beberapa keterangan yang berhubungan dengan objek 

penelitian, seperti melalui refrensi buku-buku, perundang-undangan, surat 

kabar, hasil penelitian, jurnal-jurnal, artikel dan bahan-bahan lainnya.  

3. Teknik Pengumpulan Data  

Pengumpulan data digunakan untuk memeperoleh informasi yang 

dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian
22

. Adapun teknik 

pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Angket (Kuesioner) 

 Angket atau Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang 

dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan 

tertulis kepada responden untuk dijawabnya
23

. Penelitian ini menggunakan 

teknik angket karena jumlah responden atau subjek penelitian cukup 

banyak dan tersebar di beberapa pulau. Peneliti menggunakan tipe 

pertanyaan terbuka dan tertutup yaitu pertanyaan yang mengharapkan 

jawaban singkat atau mengharapkan responden untuk memilih salah satu 

alternatif jawaban dari setiap pertanyaan yang telah tersedia sekaligus 

                                                             
22

Gulo, W. 2002. Metode Penelitian. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia. Hlm. 115 
23

 Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Pendidikan (Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D ). 

Bandung:Alfabeta. Hlm. 199 
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memberikan uraian tentang sesuatu hal
24

. Peneliti menggunakan angket 

atau kuesioner kepada subjek penelitian yaitu Masyarakat suku Bajo. 

b. Observasi 

 Teknik observasi adalah teknik pengumpulan data dengan menggunakan 

pengamatan indra seperti penglihatan, pendengaran, penciuaman, peraba 

dan pengecap
25

. Dalam penelitian ini, observasi dilakukan dengan 

melakukan pengamatan terhadap Masyarakat Pesisir Suku Bajo Kepulauan 

Sapeken sebagai pemilih pada pemilu DPRD 2009 di Kabupaten Sumenep. 

c. Dokumentasi  

 Teknik dokumentasi ini digunakan untuk mendapatkan data-data yang 

sudah jadi dan yang sudah diolah oleh orang lain. Peneliti hanya tinggal 

memanfaatkan data tersebut. Adapun dalam penelitian ini dokumentasi 

dilakukan dengan cara melakukan penelusuran terhadap dokumen-

dokumen dari lembaga yang terkait seperti KPUD Kabupaten Sumenep. 

Dokumen-dokumen tersebut seperti jumlah suara dari suku Bajo Kepulauan 

Sapeken dalam pemilu DPRD 2009 tersebut dan data-data yang terkait 

dengan partisipasi politik masyarakat suku Bajo. 

d. Wawancara atau Interview 

 Teknik wawancara atau interview yaitu teknik mengumpulkan data 

dengan cara melakukan tanya jawab langsung kepada subjek penelitian, 

dalam hal ini yaitu masyarakat suku Bajo Kepulauan Sapeken sebagai 

pemilih. Tujuan dari wawancara adalah untuk menemukan permasalahan 
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 Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Pendidikan (Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D ). 

Bandung:Alfabeta. Hlm. 200 
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secara lebih terbuka dengan meminta pihak yang diwawancara menjawab 

sesuai pendapat dan ide-idenya
26

. Peneliti menggunakan teknik wawancara 

atau interview kepada subjek penelitian yaitu tokoh masyarakat Suku Bajo 

dan Kepala KPU Kabupaten Sumenep.  

4. Subjek Penelitian  

 Subjek penelitian merupakan hal yang sangat penting di dalam penelitian 

deskriptif. Peneliti menggunakan Sampling Purposive (teknik penentuan 

sampel dengan pertimbangan tertentu)
27

 untuk mendapatkan informasi dari 

subjek penelitian. Subjek dalam penelitian ini adalah orang-orang (informan) 

yang dianggap dapat memberikan informasi tentang Partisipasi Politik 

masyarakat pesisir Suku Bajo Kepulauan Sapeken dalam pemilu DPRD tahun 

2009 di Kabupaten Sumenep. 

a. Tokoh Masyarakat Pesisir-Kepulauan Suku Bajo Kepulauan Sapeken tiga 

(3) orang.  

- Desa Sapeken 1 orang. Penentuan didasarkan dari Desa Sapeken 

terdapat 2 anggota DPRD Kabupaten Sumenep 2009-2014 

- Desa Pagerungan Kecil 1 orang. Penentuan ini didasarkan 1 anggota 

DPRD Kabupaten Sumenep 2009-2014 yang berasal dari Desa ini. 

- Desa Pagerungan Besar 1 orang, meskipun di Desa/pulau ini tidak 

memiliki perwakilan anggota DPRD Kabupaten Sumenep 2009-2014. 

b.  Masyarakat Pesisir-Kepulaun Suku Bajo Kepulauan Sapeken sebagai 

Pemilih 100 orang 
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- Desa Sapeken 40 orang. Penentuan didasarkan dari Desa Sapeken 

terdapat 2 anggota DPRD Kabupaten Sumenep 2009-2014 

- Desa Pagerungan Kecil 30 orang. Penentuan didasarkan dari Desa ini 1 

orang menjadi anggota DPRD 

- Desa Pagerungan Besar 30 orang. Meskipun di Desa ini tidak memiliki 

anggoa DPRD tetapi Desa ini memiliki jumlah (Daftar Pemilih Tetap) 

DPT terbesar ke-dua setelah Sapeken, sehingga perlu diketahui 

partisipasi masyarakatnya dalam Pemilu DPRD Kabupaten Sumenep 

2009.  

c. Kepala atau Staf KPUD Kabupaten Sumenep 1 orang. Didasarkan atas 

penelitian di KPUD membutuhkan data-data yang terkait dengan judul 

penelitian. 

5. Lokasi Penelitian  

 Penelitian ini dilakukan di Kepulauan Sapeken, Sumenep, Madura, 

Jawa Timur. Penelitian di Kepulauan Sapeken didasarkan atas pertimbangan 

bahwa Kepulauan Sapeken ini merupakan bagian dari Kabupaten Sumenep 

yang notabene adalah masyarakat Madura tetapi uniknya terdapat banyak 

masyarakat Suku Bajo yang mendiami kepulauan ini, bahkan mayoritas 

penduduknya adalah masyarakat Suku Bajo Keturunan Sulawesi. Diantara 

sembilan (9) desa) yang ada di Kepulauan Sapeken, peneliti akan melakukan 

penelitian di tiga Desa sebagai sampel yaitu: 

a. Sapeken 

b. Pagerungan Kecil 
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c. Pagerungan Besar 

 Penelitian di Pagerungan Kecil dan Sapeken didasarkan kerena dari 3 

Pulau inilah Caleg dari Suku Bajo yang berhasil menjadi anggota DPRD di 

Kabupaten Sumenep periode 2009-2014. Sementara, penelitian di Pulau 

Pagerungan Besar sebagai lokasi tambahan penelitian untuk megetahui 

tingkat partisipasi warganya, meskipun tidak ada anggota DPRD Kabupaten 

Sumenep 2009-2014 yang berasal dari pulau ini, tetapi mereka merupakan 

mayoritas orang Bajo. 

6. Analisis Data  

 Untuk menganalisis data-data yang telah diperoleh peneliti menggunakan 

teknik analisis data Perpaduan kualitatif dan Kuantitatif (mixed 

method)
28. Penelitian yang melibatkan penggunaan dua metode, yaitu 

kuantitatif dan kualitatif dalam studi tunggal (satu penelitian)
29

.  

 Setiap metode penelitian memiliki keunggulan dan kekurangan. Oleh 

karena itu metode kualitatif dan kuantitatif keberadaannya tidak perlu 

dipertentangkan karena keduanya justru saling melengkapi (complement 

                                                             
28 Suharsaputra, Uhar. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan.Bandung:PT. 

Rafika Aditama. Hlm.  45   
29 Penelitian metode campuran sudah dikenal sejak tahun 1950-an  ketika Campbell dan Fiske 

menggunakan metode multimethods dalam kebenaran watak-watak psikologis. Mereka 

menggunakan multiapproach dalam pengumpulan data penelitian. Berawal dari sinilah banyak 

peneliti yang menggunakan metode ini 

Adapun alasan secara umum, mengapa melakukan penelitian metode campuran ialah: 

a. Untuk lebih memahami masalah penelitian dengan mentriangulasi data kuantitatif yang berupa 

angka-angka dan data kualitatif yang berupa perincian-perincian deskriptif. 

b.  Untuk mengeksplorasi pandangan partisipan (kualitatif) untuk kemudian dianalisis 

berdasarkan sampel yang luas (kuantitatif). 

c.   Untuk memperoleh hasil-hasil statistik kuantitatif  dari suatu sampel, kemudian 

menindaklanjutinya dengan mewawancarai atau mengobservasi sejumlah individu untuk 

membantu menjelaskan lebih jauh hasil statistik yang sudah diperoleh. 
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each other)
30

. Penggunaan dua metode ini dipandang lebih memberikan 

pemahaman yang lebih lengkap tentang masalah penelitian daripada 

penggunaan salah satu diantaranya.  

 Dalam penelitian ini, pengumpulan data yang utama menggunakan 

kuisioner, selanjutnya untuk memperkuat dan mengecek validitas data hasil 

kuisioner tersebut, maka dilengkapi dengan observasi, dokumentasi dan 

wawancara terhadap orang yang memahami terhadap permasalahan yang 

diteliti. 
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