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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Pendidikan Politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman 

tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam 

kehidupan berbangsa dan bernegara.  Jika dikaitkan dengan partai politik 

(parpol), pendidikan politik bisa diartikan sebagai usaha sadar dan 

tersistematis dalam mentransformasikan segala sesuatu yang berkenaan 

dengan perjuangan parpol tersebut kepada massanya agar mereka sadar akan 

peran dan fungsi, serta hak dan kewajibannya sebagai manusia atau warga 

Negara.1 

Pendidikan politik dapat dipahami sebagai perbuatan memberi latihan, 

ajaran, serta bimbingan untuk mengembangkan kapasitas dan potensi diri 

manusia, melalui proses dialogik yang dilakukan dengan suka rela antara 

pemberi dan penerima pesan secara rutin, sehingga para penerima pesan dapat 

memiliki kesadaran berdemokrasi dalam kehidupan bernegara. Kita ketahui 

bersama bahwa Negara Indonesia sendiri yakni  Negara yang menganut 

system demokrasi dalam memilih para pemimpin baik di pusat maupun di 

daerah. Oleh karena itu, dari sisi lokasi (Negara Indonesia) dituntut 

kemampuan sistem politik yang ideal untuk dapat manjaga, mengatur dan 

mengelolah baik masalah integrasi nasional.2 

                                                            
1http://www.psb-psma.org/blog/pendekatan-pendekatan-dalam-teori-pendidikan, 16 Oktober 2010. 
2 Ibid. 
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Dalam sistem perpolitikan  di Indonesia adalah budaya politik 

masyarakat, dapat diketahui bahwah secara esensial salah satu ciri penting dari 

masyarakat adalah keadaan transisi dari masyarakat tradisional menuju 

masyarakat modern.  Dengan begitu masih terdapat sejumlah nilai atau tradisi 

yang tetap dipegang masyarakat terhadap pemimpinnya. Berdasarkan tradisi, 

posisi pemimpin adalah sentral di dalam kehidupan masyarakat apa lagi 

seperti Negara Indonesia yang menganut sistem demokrasi murni.3 

Jika melihat mulanya perkembangan politik di Indonesia yang mana 

terjadi dimasa yang cukup lama, yang mana masyarakat masih dalam tahap 

transis politik tradisional ke masyarakat modern. Dan dengan semakin 

berkembangnya Negara Indonesia pada saat ini semakin berkembang pula 

perpolitikan di masa sekarang secara tujuan utama dari pada perpolitikan 

Indonesia adalah mengembalikan kedaulatan ketangan rakyat.  Salah satu 

tujuan reformasi adalah untuk mewujudkan suatu Indonesia baru, yaitu 

Indonesia yang lebih demokratis. Hal ini bisa dicapai dengan mengembalikan 

kedaulatan ketangan rakyat. Selama ini baik masa Orde Baru maupun di era 

reformasi, kedaulatan sepenuhnya berada ditangan lembaga-lembaga 

eksekutif, dan di tangan lembaga legislatif.  Bahkan di Era Reformasi ini, 

kedaulatan seolah-olah berada di tangan partai politik. Partai politik, melalui 

fraksi-fraksinya di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Dewan 

Perwakilan Rakyat (DPR), dapat melakukan apa pun, yang berkaitan dengan 

kepentingan bangsa dan Negara, bahkan dapat memberhentikan Presiden dan / 

                                                            
3 W. Padmo dan Nazaruddin Syamsuddin, 2006, Pengantar Ilmu Politik, edisi ketiga, PT. Raja 
Grafindo Persada, Jakarta, hal 476. 
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atau Wakil Presiden4 sebelum berakhir masa jabatannya, seperti layaknya 

pada Negara dengan sistem parlementer padahal nengara kita menganut sistem 

Presidentil. Di daerah-daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) 

melalui pemungutan suara, dapat menjatuhkan kepala daerah sebelum berakhir 

masa jabatanya.5 

Kekuasaan yang dimiliki partai politk ini, antara lain disebabkan oleh 

sistem pemilu yang dianut dimasa lalu, yaitu sistem proporsioanal. Dalam 

sistem ini para pemilih hanya memilih tanda gambar partai politik tertentu. 

Selanjutnya partai politiklah yang bahkan menentukan siapa-siapa yang akan 

duduk sebagai wakil rakyat (wakil partai politik) di DPR dan atau DPRD 

Kabupaten Kota. Akibatnya anggota dewan lebih merasakan dirinya sebagai 

wakil partai politik, dari pada sebagai wakil rakyat sehingga mereka lebih 

banyak berbuat untuk kepentingan partai dari pada kepentingan rakyat. Dalam 

sistem ini seseorang yang tidak disukai dan tidak didukung oleh rakyat 

pemilih, sepanjang yang bersangkutan masih disukai oleh partainya, 

keberadaannya di dewan akan selalu terjamin dapat dinyatakan aman. 

Satu-satunya hak politik yang masih dimiliki rakyat adalah hak 

memberikan suara pada saat pemilu berlangasung. Sesudah itu semua hak 

politik yang dimiliki rakyat beralih kepada partai politik  sehingga rakyat tidak 

memiliki apa-apa lagi, bahkan sudah dilupakan sama sekali. Untuk 

mengembalikan kedaulatan ketangan rakyat, sistem pemilu harus diubah, 

                                                            
4 Lihat Pasal 7A Undang-Undang Dasar Republik Indonesai Tahun 1945. 
 
5 A. Rozali, 2007, Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara 
Langsung,edisi kedua, PT. Grafindo Persada, Jakarta, hal 51. 
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dengan sistem yang memberi peluang kepada rakyat pemilih. Untuk dapat 

menggunakan hak pilihnya secara langsung. Melalui amandemen Undang-

Undang Dasar Negara Republik  Indonesia Tahun 1945 dengan menambahkan 

pasal 6A dan pasal 22E, sistem pemilu diubah menjadi pemilu secara 

langsung, baik untuk pemilu legislatif maupun untuk pemilu Presiden dan/atau  

Wakil Presiden sebagai kepala Negara dan sekaligus sebagai kepala 

pemerintahan. Untuk pemilu legislatif yang diatur dalam Undang-undang 

Nomor 12 Tahun 2003 yang mana diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 

10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, 

sedangkan untuk pemilu Presiden Dan/Atau Wakil Presiden diatur dalam pasal 

6A yang selanjutnya dijabarkan Dalam Undang-undang No.23 Tahun 2003 

Tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden. 

Pemilu legislatif  berdasarkan Undang-undang No.12 Tahun 2003 yang 

mana telah diperbarui dengan Undang Nomor 10 Tahun 2008, dengan 

menggunakan sistem proporsional dengan daftar calon terbuka telah 

dilaksanakan pada 5 April 2004. Sementara itu, pemilu Priseden dan/atau 

Wakil Presiden secara langsung berdasarkan UU No.23 Tahun 2003, untuk 

putaran pertama dilakukan pada 5 Juli 2004, lalu untuk putaran kedua 

dilaksanakan pada 20 September 2004, hal ini semua dilakukan mengenai 

tuntutan reformasi guna mengembalikan kedaulatan ketangan rakyat.6 

                                                            
6 Ibid.hal. 52.  
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Sebagai sebuah Negara, Indonesia masih belum bisa dikatakan Negara 

yang berdemokrasi secara utuh  dibandingkan dengan sejumlah Negara Eropa 

dan Amerika Serikat. Meskipun telah berusia lebih dari 60 tahunan sejak 

kemerdekaan pada tahun 1945. Indonesia masih harus belajar banyak untuk 

menjadi Negara yang dewasa. berbagai coreng-moreng masih saja mewarnai 

kehidupan bangsa ini. Dapat dilihat dari pada pemilu yang baru saja terjadi 

yang mana pesta demokrasi pemilu 2009 bukan ajang pendidikan politik 

cerdas bagi rakyat.  Dalam konteks politik publik, pemilu 2009 hanya sekedar 

ajang transaksi dan kontrak nasional yang timpang dan tidak adil antara rakyat 

dan politisi. Rakyat menawarkan suaranya, sedangkan para politisi 

memberikan janji-janji abstrak (tidak pasti). Aksi saling tipu diantara dua kubu 

yang bertransaksi tidak bisa dihindarkan,  akibatnya rakyat yang memiliki hak 

suara menjadi pragmatis serta apatis dalam pesta demokrasi tersebut. 

Berdasarkan pantauan UPC di 15 Kota di Indonesia selama masa kampanye 

berlangsung telah terjadi transaksi politik yang timpang antara politisi dan 

rakyat. Untuk mendapat suara rakyat seringkali partai politik memberikan 

barang kepada rakyat seperti sembako, minyak, kaos dan sebagainya. Padahal 

dalam proses transaksi, imbuhnya, partai politik perlu menjabarkan kebijakan-

kebijakan dan platform partai yang lebih rinci, bukan janji-janji yang abstrak. 

”Jadi pemilu legislatif  2009 bukan sarana pendidikan politik mencerdaskan 

bagi rakyat yang terjadi justru pembodohan. 

Dalam kondisi seperti ini, rakyat perlu menyikapinya secara serius 

terutama bagi kelompok rentan rakyat miskin kota dengan melakukan tawar-
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menawar yang seimbang dengan elit politik. Tawar-menawar politik itu dapat 

dilakukan melalui deklarasi publik sebagai kontrak politik. Hal mendasar yang 

perlu didesakkan bersama yakni, pertama, adanya jaminan hak atas pekerjaan 

dan pembukaan lapangan pekerjaan. Kedua,  kebijakan pembangunan tanpa 

penggusuran. Sebab, penggusuran hanya mengakibatkan kemiskinan semakin 

parah. Ketiga, pelayanan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau. Dan 

keempat, pelayanan kesehatan universal yang diperlakukan sama dan adil, 

sebab kelompok rentan miskin kota sering tidak diuntungkan dalam 

mendapatkan pelayanan kesehatan.7 

Kenyataan demokrasi di Negara Indonesia pada saat sekarang ini 

belum bisa menunjukan demokrasi yang menuju kesuksesan, dengan realitas 

yang terjadi dapat kita lihat pada pemilu-pemilu pemilu eksekutif khusunya 

yakni pemilihan umum Bupati Nunukan yang mana tercatat angka golput yang 

diperoleh oleh Kabupaten Nunukan dalam ajang pemilihan Presiden dan 

Wakil Presiden tercatat angka golput yang dipeoleh yakni kurang lebih 20% 

(dua puluh persen). Yang mana dalam hal ini tercatat salah satu kabupaten 

yang berada di Kalimantan Timur yang memperoleh angka golput tinggi. 

Dengan semakin meningkatnya angka golput dibeberapa daerah dalam 

pemilu baik pemilu eksekutif maupun pada pemilu legislatif, hal ini 

menunjukkan bahwa partai politik dan lembaga-lembaga yang berperan dalam 

pemilu dewasa ini tidak memberikan secara sepenuh pendidikan politik  

kepada  masyarakat dalam pemilu, seharusnya partai politik pada khususnya 
                                                            
7 Wardah Hafidz, “Pemilu 2009 Bukan Pendidikan Politik Cerdas”. 
http://www.salafy.or.id/print.php. id_artike pendidikan politik/html, 1 Oktober 2009. 
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memberikan pengertian yang berupa pendekatan terhadap masyarakat untuk 

memberikan pendidikan politik terhadap masyarakat yang mana telah 

dikemukan dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik 

yang mana sudah jelas tertera dalam Pasal 11 huruf a Partai Politik berfungsi 

sebagai sarana: a. pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar 

menjadi warga Indonesia yang sadar akan  hak dan kewajibannya dalam 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.8  

Dalam Negara demokrasi modern, fungsi parpol secara umum9 adalah: 

a. Sebagai sarana komunikasi politik, yaitu satu pihak merumuskan 

kepentingan (interest articulation) dan menggabungkan atau 

menyalurkan kepentingan (interest aggregation) masyarakat untuk 

disampaikan dan diperjuangkan kepada pemerintah, sedangkan pihak 

lain juga berfungsi menjelaskan dan menyebarluaskan kebijaksanaan 

pemerintah kepada masyarakat (khususnya anggota parpol yang 

bersangkutan);10 

b. Sebagai sarana sosialisasi politik, yaitu proses di mana seseorang 

memperoleh pandangan orientasi, dan nilai-nilai dari masyarakat 

dimana dia berada. Proses tersebut juga mencangkup proses dimana 

masyarakat mewariskan norma-norma dan nilai-niai suatu generasi 

kegenerasi berikutnya. Melalui kursus-kursus pendidikan, partai politik 

                                                            
8 Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, Pasal 11 huruf  a, 2008, Pustaka 
Timur , Yogyakarta.  
 
9 Mukthie Fadjar, 2008, Partai Politik Dalam Perkembangan Sistem Ketatanegaraan Indonesia, 
Institute for Sterengthening Transition Societi Studies, Malang (Jatim), Hal, 22  
10Ibid  
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menanamkan nilai-nilai ideologi dan loyalitas kepada Negara dan 

partai. seperti  Indonesia, yang bangsanya pada umumnya 

masyarakatnya sangat plural. Partai politik dapat membantu 

peningkatan indentitas nasional dan pemupukan integrasi nasional. 

Istilah sosialisasi politik (political socialization) merupakan istilah 

longgar pengertiannya adalah pendidikan politik (political education), 

sedangkan yang paling ketat disebut indoktrinasi politik (political 

indoctrination);11 

c. Sebagai sarana rekrutmen politik (instrument of political tecruitment) 

yakni melalui mana proses partai politik mencari anggota baru dan 

mengajak orang-orang yang berbakat untuk  berpartisipasi dalam 

proses politik. Rekrutmen politik akan menjamin kontinuitas dan 

kelestarian partai, dan sekaligus merupakan salah satu cara untuk 

menyeleksi para calon pemimpin partai atau pemimpin bangsa;12 

d. Sebagai sarana pengatur konflik, yakni bahwa dalam Negara 

demokratis yang masyarakatnya terbuka dan plural, perbedaan dan 

persaingan pendapat sangatlah wajar, akan tetapi sering menimbulkan 

konflik sosial yang sangat luas. Oleh karena itu, konflik harus bisa 

dikendalikan atau dijinakkan agar tidak berlarut-larut yang bisa 

mengoyahkan dan membahayakan eksitensi bangsa. Dalam hal ini, 

                                                            
11 Ibid  
12 Ibid  
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Partai Politik (Parpol) dapat berperan menekan konflik seminimal 

mungkin.13 

Secara esensial melihat dari pemaparan yang telah terterah di atas yang 

dapat dilihat dari hal yang riil yang terjadi di Kabupaten Nunukan yang mana 

tergolong salah satu daerah yang mempunyai angka golput tertinggi dapat kita 

lihat pada pemilihan umum  (pemilu) Presiden pada tahun 2009 yang  mana 

tercatat Kab.Nunukan memperoleh angka golput mencapai 20,4%14 dengan 

jumlah total suara golput mencapai 24,057, dengan jumlah Daftar Pemilih 

Tetap (DPT) berjumlah 84.851 dan yang memilih 60.794 orang dan tercatat 

suara yang sah yakni 59.377 suara dan suara yang tidak sal mencai 1.417 

suara. 

Sehingga peneliti berasumsi dalam penelitian ini pemilihan umum 

yang terjadi di Kabupaten Nunukan KAL-TIM khususnya  yang masih tercatat 

cukup tingginya angka golput, adanya suatu tanggung jawab yang hilang dari 

para pemberi pendidikan politik terhadap masyarakat Kabupaten Nunukan 

(warga Kabupaten Nunukan) “khusunya” dalam menjalankan suatu sistem 

demokrasi yang seutuhnya sehingga terdorong keinginan dari peneliti untuk 

meneliti dengan judul PELAKSANAAN FUNGSI PARTAI POLITIK  

SEBAGAI SARANA PENDIDIKAN POLITIK (STUDI DI KANTOR 

PARTAI GOLKAR DAN PARTAI PDI KABUPATEN NUNUKAN). 

 

                                                            
13 Ibid  
14 Data diperoleh dari Kantor KPUD Kab.Nunukan tahun 2010. 
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B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, peneliti 

merumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pelaksanaan fungsi pendidikan politik kepada masyarakat 

Kabupaten Nunukan oleh DPC Partai Golkar dan DPC PDIP di 

Kabupaten Nunukan? 

2. Apakah pendidikan politik yang diberikan DPC Partai Golkar dan DPC 

PDIP mengarah pada kesadaran politik masyarakat Kabupaten 

Nunukan? 

 

C. Maksud dan Tujuan Penelitian  

a) Maksud Penelitian  

Bedasarkan paparan dalam latar belakang yang terterah di atas adapun 

maksud dalam penelitian ini yakni adalah untuk menggambarkan peran 

dan fungsi PDC Partai Golkar dan DPC PDIP Kab.Nunukan dalam 

memberikan pendidikan politik kepada masyarakat Kabupaten 

Nunukan pada khusunya dalam ajang pemilihan umum.   

b) Tujuan Penelitian  

1) Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan fungsi pendidikan 

politik kepada masyarakat oleh DPC Partai Golkar dan DPC Partai 

PDI di Kabupaten Nunukan.  
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2) Untuk mengetahui pendidikan politik yang diberikan DPC Partai 

Golkar dan DPC PDIP mengarah pada kesadaran politik 

masyarakat Kabupaten Nunukan. 

 

D. Manfaat Penelitian  

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaaat 

kepada beberapa lembaga, masyarakat dan diri penulis pada khusunya 

yakni:  

a. Keguanaan Teoritis 

1. Bagi Organisasi Partai Politik  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada 

seluruh partai politik yang berada di Kabupaten Nunukan  pada 

khususnya dalam memberikan pendidikan politik terhadap 

masyarakat yang ideal dan baik serta dapat membangun partisipasi 

aktif. 

2. Bagi Masyarakat  

Agar masyarakat dapat mengetahui secara jelas, fungsi partai 

politik dalam memberikan pendidikan politik masyarakat yang 

baik, dan agar masyarakat menyadari pentingnya menggunakan 

hak suara dalam pemilu khusunya pemilihan umum Bupati 

Kabupaten Nunukan. 
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3. Bagi Penulis 

Agar dapat mengetahui lebih mendalam mekanisme dari pada 

fungsi partai politik dalam memberikan pendidikan politik 

masyarakat dalam ajang pemilu. 

b. Kegunaan Praktis  

1. Dalam penelitian ini diharapkan agar dapat dijadikan sebagai 

bahan acuan dalam upaya mengambil langkah-langkah perbaikan 

dan peningkatan kualitas dan kuantitas kenerja kedua partai politik 

khusunya DPC PDIP dan DPC Partai Golkar Kabupaten Nunukan 

untuk mencapai kesempurnaan dalam pemilihan umum. 

2. Dalam penelitian ini diharapkan untuk dapat digunakan dalam 

perkembangan ilmu sosial kemasyarakat dan ilmu pemerintahan 

khususnya yang mempunyai relevansi dengan peran dan fungsi 

partai politik dalam memberikan pendidikan politik kepada 

masyarakat dalam ajang pemilihan umum. 

 

E. Definisi Konseptual  

1. Pengertian Politik 

Politik adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan 

dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan, 

khususnya dalam negara. Pengertian ini merupakan upaya penggabungan 

antara berbagai definisi yang berbeda mengenai hakikat politik yang 

dikenal dalam ilmu politik. 
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Politik adalah seni dan ilmu untuk meraih kekuasaan secara 

konstitusional maupun nonkonstitusional. 

Di samping itu politik juga dapat ditilik dari sudut pandang 

berbeda, yaitu antara lain: 

a. Politik adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk 

mewujudkan kebaikan bersama (teori klasik Aristoteles); 

b. Politik adalah hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan 

pemerintahan dan Negara; 

c. Politik merupakan kegiatan yang diarahkan untuk mendapatkan 

dan mempertahankan kekuasaan di masyarakat; 

d. Politik adalah segala sesuatu tentang proses perumusan dan 

pelaksanaan kebijakan publik.15 

2. Pengertian Partai Politik 

Partai politik, per definisi, merupakan sekumpulan orang yang 

secara terorganisir mem-bentuk sebuah lembaga yang bertujuan merebut 

kekuasaan politik secara sah untuk bisa menjalankan program-

programnya. Parpol biasanya mempunyai asas, tujuan, ideolog, dan misi 

tertentu yang diterjemahkan ke dalam program-programnya. Parpol juga 

mempunyai pengurus dan massa.16 

Ada pula Roger F Saltou yang mendefinisikan partai politik 

sebagai kelompok warga negara yang sedikit banyak terorganisasikan, 
                                                            
15 http://id.wikipedia indonesia.org/wiki/Politik. (Akses 11 Februari 2011). 
 
16 Sofyardi Rahmat, “Mengenal Partai Politik”, http://gagasanardi.wordpress.com//mengenal-
partai-politik/, 2008. (11 Februari 2011). 
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yang bertindak sebagai suatu kesatuan politik dan dengan memanfaatkan 

kekuasaannya untuk memilih, bertujuan untuk menguasai pemerintahan 

dan menjalankan kebijakan umum yang mereka buat. Mengacu pada dua 

definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa partai politik merupakan 

hasil pengorganisasian dari sekelompok orang agar memperoleh 

kekuasaan untuk menjalankan program yang telah direncanakan.17 

3. Pengertian Pendidikan Politik 

Pendidikan politik adalah bukan proses sepihak ketika partai 

politik memobolisasi dan memanipulasi warga/masyarakat untuk 

menerima nilai, norma, maupun simbol yang dianggapnya ideal dan baik, 

seperti yang terjadi di negara-negara yang menganut sistem politik 

totaliter.18  

Pendidikan politik dalam dipahami sebagai perbuatan memberi 

latihan, ajaran, serta bimbingan untuk mengembangkan kapasitas dan 

potensi diri manusia, melalui proses dialogik yang dilakukan dengan suka 

rela antara pemberi dan penerima pesan secara rutin, sehingga para 

penerima pesan dapat memiliki kesadaran berdemokrasi dalam kehidupan 

bernegara.19 

Definisi pendidikan politik ini mengandung tiga anasir penting, 

yakni: Pertama, adanya perbuatan memberi latihan, ajaran, serta 

bimbingan untuk mengembangkan kapasitas dan potensi diri manusia. 

                                                            
17 ibid 
18Paul Sinla Eloe, “Parpol Dan Pelaksanaan Pendidikan Politik” 
http://www.sumbawanews.com/berita/opini/parpol-dan-pelaksanaan-pendidikan-politik.html, 
2008.(11 Februari 2011). 
19 Ibid  
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Kedua, perbuatan di maksud harus melalui proses dialogik yang dilakukan 

dengan suka rela antara pemberi dan penerima pesan secara rutin. Ketiga, 

perbuatan tersebut ditujukan untuk para penerima pesan dapat memiliki 

kesadaran berdemokrasi dalam kehidupan bernegara.20 

 

F. Definisi Oprasional  

Definisi oprasional adalah suatu definisi yang diberikan kepada 

suatu variabel atau konstrak dengan cara memberikan arti, menspesifikasi 

kegiatan, ataupun memberikan suatu oprasioanal yang diperlukan untuk 

mengukur konstrak atau variabel tersebut.21 

Dalam hal ini penelitian dilakukan pada kantor  DPC Golkar dan 

PDC PDIP Kabupaten Nunukan yang mengacu pada beberapa 

indikatornya  sebagai berikut: 

1. Bagaimana pelaksanaan fungsi pendidikan politik yang dilakukan 

oleh DPC Golkar dan PDC PDIP Kabupaten Nunukan. 

a. Internal partai; 

b. Eksternal partai; 

c. Terus menerus dalam setiap tahun; 

d. Hanya menejelang pemilu. 

2. Pengaruh pendidikan politik yang mengarah pada kesadaran politik 

masyarakat Kabupaten Nunukan; 

a. Meningkatnya jumlah pemili dalam ajang pemilihan umum; 
                                                            
20 Ibid. 
21 Nazir Moh, 2005,“Metode Penelitian”, Ghalia Indonesia Hal,2. 
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b. Berkurangnya peserta pemilu (golput); 

 

G. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian  

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data 

dengan tujuan dan kegunaan tertentu.  

Adapun dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian 

deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Mendifinisikan bahwa 

“penelitian” kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial 

yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik 

dalam kawasan maupun dalam peristilahannya.”22 

Pendekatan Induktif: 

“Metode Deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status 
kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu system pemikiran, 
ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang dengan tujuan untuk 
membuat deskripsi gambaran atu lukisan secR sistematis, factual dan akurat 
mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang 
diselidiki”.23 

Dari pengertian diatas maka dapat dipahami bahwa metode 

deskriptif menuju kepada suatu pemecahyan masalah atau gejala yang akan 

dihadapi maupun berlangsung tetapi masih dirasakan atau masih dapat terjadi 

dimasa yang akan dating. 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

induktif yakni berangkat dari fakta-fakta dalam menemukan kebenaran.  

Analisi induktif digunakan karena beberapa alas an, yaitu: 
                                                            
22 Sugiono, 2009, “Motode Penelitian Kualitatif dan R&D, hal.2. 
 
23 Nazir, Moh, 2005, “Metode Penelitian,hal.63. 
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1. Proses induktif lebih dapat menemukan kenyataan-kenyataan ganda 

sebagaimana terdapat dalam data: 

2. Analisis induktif lebih dapat membuat hubungan peneliti-responden 

menjadi eksplisit: 

3. Analisis demikian lebih dapat menguraikan latar secara penuh dan 

dapat membuat keputusan-keputusan tentang dapat tidaknya 

pengalihan kepada suatu latar yang lain: 

4. Analisis induktif lebih dapat menemukan pengaruh bersama yang 

mempertajam hubungan-hubungan: 

5. Analisis demi8kian dapat memperhitungkan nilai-nilai secara 

eksplisit sebagai bagian dari struktur analitik. 

Berdasarkan pernyataan-pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa 

metodde penelitian dskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif merupakan 

suatu metode dengan menggambarkan dan melukiskan keadaaan obyek 

penelitian yang ada dilapangan pada saat ini secara nyata dan sistematis 

terhadap fakta-fakta yang tampak secara khusus sehingga dapat ditarik 

gambaran secara umum tanpa membandingkannya dengan variable lainnya.24 

 

 

 

 

 

                                                            
24 Moloeng, Lexy J, 2005, “Metode Kualititif”, Bandung, hal.10. 
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2. Sumber  Data 

Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan adalah: 

1.3 Data Primer  

Data primer diperoleh secara langsung dari lapangan dan penelitian hasil 

wawancara yang dilakukan  peneliti yaitu  dengan cara bertanya secara 

langsung kepada subyek yakni fungsionaris partai PDIP dan Golkar dan 

warga Kabupaten Nunukan.  

2.3 Data Sekunder  

Data sekunder diperoleh dengan cara melakukan study kepustakaan 

serta mengumpulkan beberapa keterangan atau fakta secara langsung 

melalui referensi buku-buku, perundang-undangan, surat kabar, hasil 

penelitian, jurnal-jurnal, artikel, internet dan bahan-bahan lainnya yang 

mempunyai relevansi dengan objek penelitian. 

3. Teknik Pengumpulan Data  

Dalam penelitian adapun teknik pengumpulan data yang digunak 

peneliti adalah sebagai berikut:   

a. Observasi  

Yaitu suatu usaha untuk memperoleh data dengan cara melakukan 

pengamatan terhadap partai politk (PDIP dan Partai Golkar) Kabupaten 

Nunukan  dalam proses pemberian pendidikan politik terhadap 

masyarakat Kabupaten Nunukan. 
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b. Wawancara atau Interview 

Yaitu melakukan wawancara langsung kepada responden yang mana 

dalam hal ini anggota partai politik (anggota PDIP dan Golkar 

Kabupaten Nunukan), masyarakat Kota Nunukan dan instansi terkait 

(KPUD Kabupaten Nunukan). Antara lain: dengan fungsionaris partai 

(anggota partai), dari masyarakat sendiri. Antra lain: pegawai swasta, 

pedagang dan diantaranya: 

c. Studi dokumentasi 

Studi dokumentasi dilakukan dengan cara melakukan penelusuran 

terhadap dokumen berupa arsip dari partai politik  (PDIP dan Partai 

Golkar) Kabupaten Nunukan yang mempunyai relevansi dengan obyek 

penelitian. 

4. Lokasi Penelitian  

Penelitian dilakukan pada kantor PDIP dan Golkar Kabupaten 

Nunukan, penelitian di lokasi ini didasarkan atas pertimbangan bahwa dalam 

ajang pemilihan umum yang beberapa kali berlangsung di Kabupaten 

Nunukan, Kabupaten Nunukan terhitung salah satu kabupaten yang 

memperoleh tingginya angka Golongan Putih (Golput), dengan kisaran lebih 

dari 20% (dua puluh persen). 

5. Teknik Analisa Data 

Pada tahapan ini data dan dokumen-dokumen yang berhasil didapatkan yang 

kemudian akan dianalisis serta disusun secara berurutan (sistematis) 

sehingga dari data yang diperoleh dan akan dianalisis dengan menggunakan 
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metode deskriptif analisis, dengan cara menggambarkan hasil dari pada studi 

lapangan, hasil dokumentasi dan hasil pustaka, kemudian dari data yang 

diperoleh akan dianalisa untuk menjawab dari permasalahan. Penelitian 

deskriptif berkaitan dengan pengumpulan data untuk memberikan penegasan 

suatu konsep serta gejala-gejala dengan menjawab pertanyaan yang 

berkenaan dengan subjek dari penielitian.   

 

 

  


