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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR  BELAKANG  MASALAH 

 Semenjak rezim Orde Baru (Orba) berakhir, dinamika politik terus 

berkembang ke arah demokratis. Hal itu ditandai dengan terjadinya perluasan 

serta kebebasan hak pilih rakyat. Kemudian digulirkannya serangkaian deregulasi 

politik yang menjadi landasan Pemilu (Pemilihan Umum – baik legislatif maupun 

pasangan presiden wakil presiden; kepala daerah dan wakilnya). Juga terjadi 

kebebasan untuk mendirikan partai politik sebagai kontestan pemilu – sehingga 

menimbulkan rivalitas antarkontestan. Disamping itu, juga terjadi revolusi 

informasi dan komunikasi seiring dengan kemajuan di bidang teknologi informasi. 

 Salah satu kontestan pemilu pasca reformasi adalah Partai Demokrasi 

Indonesia Perjuangan (PDI P) yang dideklarasikan pada 14 Februari 1999. 

Menurut Prof. Ichlasul Amal, partai ini terlahir sebagai respons politis1.  Idiologi 

yang diusung : Pancasila, pluralisme, gagasan kerakyatan dan nasionalisme 

Soekarno2.  

Pasca reformasi, sudah tiga kali diselenggarakan pemilihan umum  

legislatif.  Kali pertama tahun 1999,  pemilu diikuti 48 partai politik (Parpol).  

                                                        
1 www.geogle.com/tipologi berdasarkan tingkat komitmen partai terhadap idiologi dan 
kepentingan/diakses 6 November 2011. 
2 Harian KOMPAS, 2009 : Mandat Rakyat (Satu Idiologi Beda Wajah) Jakarta, 2 April 2009, Hlm. 
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PDI P  keluar sebagai pemenang dengan raihan suara terbanyak (± 34 juta suara 

pemilih sah = 34 % dan berhak atas 153 kursi DPR RI).3 Salah satu lumbung 

suara partai berlogo kepala banteng moncong putih dalam lingkaran ini di Pulau 

Jawa, adalah Jawa Timur. Dari 37 kota/kabupaten yang menjadi wilayah Jawa 

Timur, PDI P memenangkan pemilu di 23 kota/kabupaten termasuk wilayah 

Kabupaten Malang.4  

Saat itu, wilayah Kabupaten Malang masih mencakup Kota Batu yang 

berstatus sebagai kota administrasi.  Sehingga dinamika politik yang muncul di 

kota wisata ini lebih pada scope daerah induknya. Sebanyak 45 kursi DPRD 

Kabupaten Malang yang diperebutkan, PDI P berhasil merengkuh 16 kursi, dua 

diantaranya disumbang dari daerah pemilihan (Dapil) Batu.5   

Tanggal 18 Oktober 2001, Batu ditetapkan sebagai daerah otonom lepas 

dari Kabupaten Malang berdasarkan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2001 

tentang pembentukan Kota Batu. Wilayahnya terdiri atas 3 kecamatan 23 

desa/kelurahan. Ketiga kecamatan itu : Kecamatan Junrejo yang meliputi 7 desa. 

Diantaranya Desa Dadaprejo, Desa Pendem, Desa Torongrejo, Desa Mojorejo,  

Desa Beji, Desa Tlekung dan Desa Junrejo. Kemudian Kecamatan Batu terdiri 

atas Desa Oro oro Ombo, Kelurahan Temas, Kelurahan Sisir, Kelurahan Ngaglik, 

Desa Pesanggrahan, Kelurahan Songgokerto, Desa Sumberejo dan Desa 

Sidomulyo. Selanjutnya Kecamatan Bumiaji yang meliputi Desa Giripurno, 

                                                        
3  http://id.wikipedia.org/wiki/Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Diakses 8 Januari 2012 
4 Arti Pemilu.09/06/2010. http://Suarapartai.com/2010/06/arti-pemilu/. Diakses 10 Maret 2012. 
5 Ibid. Diakses 10 Maret 2012 
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Desa Pandanrejo, Desa Bumiaji, Desa Bulukerto, Desa Sumbergondo, Desa 

Tulungrejo, Desa Punten dan Desa Gunungsari. 

Untuk kelengkapan pemerintah di daerah, maka Tahun 2002 dibentuklah 

DPRD Kota Batu6. Dari kuota 25 kursi legislatif, PDI P sebagai pemenang Pemilu 

1999 bersama Partai Golkar di kota ini,  maka masing-masing berhak atas 7 kursi. 

PKB : 5 kursi dan masing masing satu (1) kursi untuk Partai Persatuan 

Pembangunan (PPP), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Amanat Nasional (PAN) 

dan 3 kursi untuk TNI/Polri. 

Pada Pemilu 2004, hasil perolehan suara PDI P secara nasional menurun 

menjadi ±24 juta suara sah. Raihan kursi di DPR RI sebanyak  97 kursi. Posisinya 

turun dari pemenang pemilu sebelumnya menjadi nomer dua7. Kondisi serupa 

juga terjadi di Jawa Timur. Jika sebelumnya mampu memenangkan pemilu di 23 

kota/kabupaten, maka pada Pemilu 2004 hanya menang di 13 dari 38 

kota/kabupaten.8 Satu dari 13 kota /kabupaten yang dimenangkan oleh PDI P 

adalah Kota Batu yang untuk kali pertama ikut pemilu lepas dari wilayah 

Kabupaten Malang. Dari 25 kursi DPRD Kota Batu yang diperebutkan 24 

kotestan Pemilu 2004 itu, PDI Perjuangan mampu merebut 5 kursi yang diperoleh 

dari Dapil Junrejo (1), Dapil Batu (2) dan Dapil Bumiaji (2). Perolehan kursi 

                                                        
6 Sekretariat Pemerintah Kota Batu, 2005 : UU No.11 Tahun 2001 (Pemerintah Daerah : (bagian 
pertama) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Batu, Hlm. 16 
7 http://id.wikipedia.org/wiki/Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Diakses 8 Januari 2012 
8 http://www.geogle.co.id//perolehan _suara_tingkat_lokal//  Diakses 8 Januari 2012 
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legislatif di tingkat lokal tersebut sama jumlahnya seperti yang berhasil diraih 

oleh Partai Golkar. Sehingga keduanya menyandang predikat pemenang kembar.9  

Pemilu  2009  yang baru lalu diikuti 38 parpol dan 6 partai lokal. 

Perolehan suara PDI P secara nasional tidak jauh berbeda dengan hasil perolehan 

suara pada Pemilu 2004.  Namun, lantaran sistem yang sudah diundangkan, 

jumlah perolehan kursi partai ini merosot menjadi 94 kursi DPR RI, dan posisinya 

melorot dari pemenang nomor 2 menjadi nomor 3 di bawah Partai Demokrat dan 

Partai Golkar.10  Kondisi tragis terjadi pada PDI P di Jawa Timur. Pada pemilu 

kali ini hanya mampu memenangkan pertarungan di 9 kota/kabupaten dari 38 

kota/kabupaten. 

Satu dari sembilan kota/kabupaten yang berhasil sebagai pemenang 

Pemilu 2009 di Jawa Timur adalah DPC PDI P Kota Batu.  Meskipun raihan suara 

yang berhasil didulang jumlahnya menurun dibandingkan dengan jumlah 

perolehan suara pada Pemilu 2004 lalu, namun kursi DPRD Kota Batu yang 

berhasil direngkuh jumlahnya sama seperti pemilu sebelumnya : 5 kursi. 

Sementara Partai Golkar yang pada pemilu sebelumnya menjadi pesaing terdekat, 

memperoleh 3 kursi sama seperti yang didulang Partai Demokrat , Partai Hanura 

dan PAN. Sedangkan PKB yang pada Pemilu 1999 dan 2004 tergolong partai 

besar, pada Pemilu 2009 sama sekali tidak memiliki kursi,  sementara (2) kursi 

                                                        
9 Ibid. Diakses 8 Januari 2012 
10 http://id.wikipedia.org/wiki/Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Diakses 8 Januari 2012 
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diperoleh oleh PPIB  dan masing masing satu (1) kursi diperoleh oleh Partai 

Barnas, Partai Pelopor, PNI Marhaenisme dan PKPB.11  

Lima kursi legislatif lokal Kota Batu yang berhasil diraih DPC PDI 

Perjuangan Kota Batu tersebut disumbang dari Dapil Junrejo (1), Dapil Batu (2) 

dan Dapil Bumiaji (2). Satu kesamaan jumlah raihan seperti yang dihasilkan pada 

pemilu sebelumnya (lihat tabel 1di bawah). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dalam pelaksanaan 2 kali pemilu di Kota Batu, perolehan Kursi yang 

diperoleh Partai PDI-Perjuangan di DPRD relatif stabil, sejumlah 5 kursi. 

Sementara partai-partai besar lainnya cendrung mengalami penurunan. Secara 

umum dapat dikatakan bahwa strategi Partai PDI-Perjuangan dalam menarik 

simpati masyarakat Kota Batu cukup berhasil. Banyak pemilih yang masih tetap 

mempercayai kader-kader PDI-P untuk menjadi wakil aspirasi rakyat Kota Batu. 

Dimana  sebagian besar mata pencaharian masyarakat Kota Batu adalah  sebagai 

petani karena letak Kota Batu yang berada di daerah pegunungan. Dimana 

                                                        
11KPUD Kota Batu  

PEROLEHAN SUARA PDI PERJUANGAN 
DALAM  PEMILU  DPRD  KOTA BATU 

 

DAPIL 
PEMILU 2004 PEMILU 2009 KETERANGAN 

SUARA KURSI SUARA  KURSI 

JUNREJO 4.858 1 2.468 1 (-) 1.390 

BATU 11.043 2 7.981 2 (-) 3.062 

BUMIAJI 5.299 2 6.120 2 (+)   821 

Sumber : KPUD Kota Batu 
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toleransi antar warga sangat besar. Mereka hidup berdampingan dengan 

kesederhanaan seorang petani. 

Perbedaan agama bukan menjadi masalah. Mereka hidup berdampingan 

dengan baik walaupun berbeda agama. Budaya kejawen masih sangat kental 

kental di masyarakat Kota Batu. Budaya kejawen ini juga masih terus dilestarikan 

oleh sebagian besar masyarakat setempat. Terutama pada hari – hari besar mereka 

biasanya memperingatinya dengan adat kejawen. Dengan berbagai perbedaan 

mulai dari masyarakatnya yang berbeda agamanya, berbeda latar belakang 

pendidikannya sampai pada perbedaan kelas masyarakatny, PDI P mampu 

bertahan menjadi pemenang dalam pemilu legislatif dari tahun 2004 – 2009. Hal 

ini bisa terjadi karena jargon yang di dengung – dengungkan oleh para kader PDI 

P ini adalah PDI P partainya wong cilik. Jargon ini mampu menarik perhatian dan 

simpati masyarakat Kota Batu. Jargon ini mampu menarik simpati masyarakat 

kelas menengah kebawah seperti buruh pabrik, sopir angot, tukang bangunan, 

pedagang kaki lima, padagang di pasar, dan sebagainya. Dengan jargon 

keterikatan emosional dengan PDI – P menjadi sangat kuat, dengan bukti juga 

bahwa katerikatan emosional mereka sangat kuat adalah mereka memanggil Ibu 

kepada Megawati Soekarno Putri sebagai pimpinan PDI P. Panggilan ibu biasa 

mereka tujukan kepada Megawati Soekarno putri saat membicarakan tentang PDI-

P. Mereka menyebut ibu karen di ibaratkan masyarakat kalangan menengah 

kebawah ini adala anak tiri yang terlantar akibat kekejaman Orde Baru yang 

kemudian pada saat reformasi mereka bisa bebas dan menemukan sebuah tempat 

untuk bernaung dan mendapatkan ibu baru yang mampu merangkul mereka.  
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Selain jargon partainya wong cilik, faham “ Marhein” juga mampu 

mendompleng keterikatan secara emosional masyarakat Kota Batu. Marhein 

adalah seorang petani sederhana yang sangat bersahaja. Seperti itulah gambran 

petani kota batu yaitu sederhana dan bersahaja. Merasa sama dengan faham yang 

diusung oleh PDI P ini sebagian besar masyarakat Batu yang bekerja sebagai 

petani merasa terwakilkan suara mereka. Para petani ini juga masih banyak yang 

menganut budaya kejawen juga. Biasanya mereka memeperingati panen dengan 

adat kejawen dicampur dengan islam atau yang biasa di sebut Islam Abangan. 

Mereka merayakan panen ini dengan selametan mengundang tetangga – tetangga 

mereka. kebanyakan masyarakat yang tinggal di desa – desa masih menganut 

islam abangan ini. Karena itulah masyarakat Kota Batu sangat kental dengan 

pruralisme. Walaupun sarat dengan perbedaan namun PDI P mampu merangkul 

semua kalangan terutama masyarakat menengah kebawah tersebut.  

Dengan memperhatikan latarbelakang diatas maka peneliti tertarik untuk 

mengangkat judul Profil Pemilih Loyal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 

pada Pemilu Legislatif  pada tahu 2004 – 2009 (Studi di Kota Batu)   

B. RUMUSAN  MASALAH 

Berpijak atas data serta uraian seperti yang dipaparkan dalam latar 

belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah di dalam peneltiian ini 

menyangkut : 

Bagaimana profil pemilih loyal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 

Pada Pemilu legislatif  2004 - 2009 di Kota Batu? 
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C. TUJUAN  PENELITIAN 

Setelah mengetahui dan memahami dari latarbelakang masalah serta rumusan 

masalah, maka penelitian ini ditujukan untuk mengetahui bagaimana profil 

pemilih Loyal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Pada Pemilu Legislatif 

tahun 2004 – 2009 di Kota Batu  

D. MANFAAT  PENELITIAN 

1. Secara Akademis 

Dari hasil penelitian ini diharapkan cukup berguna dan bermanfaat untuk 

bahan pengembangan Ilmu Politik terutama pada aspek yang berkaitan. Kemudian 

juga bisa dijadikan bahan pertimbangan serta orientasi oleh mahasiswa  -- 

khususnya jurusan atau bidang Ilmu politik  -- dalam melakukan penelitian 

dengan obyek yang sama. 

2. Secara Praktis 

Data hasil penelitian yang nantinya tersaji diharapkan bisa dijadikan masukan 

untuk parpol dalam mengelola loyalitas pemilih pada khususnya di tengah 

rivalitas antarparpol maupun antarkandidat. Dan secara umum dapat dijadikan 

pembelajaran politik oleh masyarakat.      

E. DEFINISI KONSEPTUAL 

Hal yang dimaksud dengan definisi konseptual adalah : abstraksi 

mengenal suatu fenomena yang dirumuskan atas dasar generalisasi dari sejumlah 
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karakteristik kejadian, keadaan, kelompok atau individu tertentu12. Definisi 

mengenai konseptual yang ada dengan memperhatikan tema (objek) penelitian, 

maka dapat di temukan beberapa konsep yang perlu didefinikan dengan tujuan 

agar peneliti dan pembaca memiliki persepsi atau pemahaman yang sama. Maka 

penulis menyajikan definisi konseptual sebagai berikut: 

1. Pemilu 

Sebuah Prosedur yang mengatur proses pemberian mandat Rakyat kepada 

wakil – wakilnya unutk duduk di legislatif maupun eksekutif dalam rangka 

mengendalikan jalannya roda pemerintahan13 

2. Partai Politik 

Sekelompok warganegara yang terorganisasi atau tergabung dalam satu 

organisasi yang memiliki identitas ideologi tertentu, yang dalam 

aktivitasnya selalu berusaha unutk memperoleh jabatan publik14  

3. Pemilih Loyal 

Pemilih adalah semua pihak yang menjadi tujuan utama para kontestan 

untuk mereka pengaruhi dan yakinkan agar mendukung dan kemudian 

memberikan suara pada kontestan yang bersangkutan. Pemilih dalam hal ini dapat 

berupa konstituen atau masyarakat pada umumnya. 

Loyal menurut saiful mujani adalah suatu hubungan yang bersandarkan 

pada hubungan emosional, Dimensi rasionalitas atau intermediasi-nya lemah atau 

tidak ada. Sehingga Kemungkinan akan membantu stabilitas dukungan pada partai 

                                                        
12 Singarimbun, Masri dan Soyan Efendi . Metode Penelitian Survei.  Jakarta LP3ES, 1998. Hal 34 
13 Zamroni. Memetakan Tipologi Pemilih PPP Kabupaten Jepara, Yogyakarta 
14 Deden Fturohman, Pengantar Ilmu Politik, Malang. Umm Press. Hal 273 
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.meskipun partai tidak berfungsi bagi kepentingan pemilih. Dalam tipe ini elite 

partai punya pengaruh sangat kuat tanpa kontrol berarti dari pemilih15. 

Pemilih loyal adalah pemilih yang memiliki keterikakan emosional, 

kultural, histori dan ideologi dengan partai paolitik. Pemilih loyal ini tidak akan 

mudah berpindah partai. Kesetiaan mereka sangat tinggi, karena merasa adanya 

keterikatan emosional yang sangat tinggi dengan partai tersebut. 

F. DEFINISI OPERASIONAL 

Penelitian ini bersifat studi empiris. Oleh karenanya memerlukan data  yang 

akurat, obyektif sesuai dengan kondisi sebenarnya. Dalam menentukan idikator-

indikator terhadap data yang diperoleh ditetapkan melalui batasan batasan  yang 

nantinya dianalisa. Sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas mecakup hal-

hal sebagai berikut :  

PROFIL Pemilih loyal Partai Demokrasi Indonesia Indonesia di kota Batu: 

a. Latar belakang sosial 

b. Latar belakang organisasi 

c. Tingkat pendidikan 

d. Status sosial 

 

 

 

                                                        
15 Saiful Mujani . Hubungan Partai Dan Massa Pemilih. Direktur Eksekutif Lembaga Survei 
Indonesia (LSI).Mei .2005. 
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G. METODOLOGI PENELITIAN 

Dalam peneitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif. Kirk 

dan Miller mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu 

dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada 

pengamatan pada manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan 

orang orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya.16 

Metode kualitatif ini digunakan karena beberapa pertimbangan. Pertama, 

menyelesaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan 

kenyataan ganda ; kedua, metode ini menyajikan secara langsung hakikat 

hubungan antara  peneliti dan responden; ketiga, metode ini lebih peka dan lebih 

dapat menyeleseikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan 

terhadap pola-pola nilai yang di hadapi.  

1. Jenis penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif. Menurut bogdan dan 

tailor dalam Moloeng, penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif berupa kata - kata tertulis atau lisan dari orang – 

orang dan perilaku yang dapat diamati. Dalam penelitian ini juga menjabarkan 

secara terperinci mengenai fenomena sosial tertentu di dalam masyarakat. 

Metodologi penelitian ini dalam rangka memperoleh informasi yang sesuai 

dengan permasalahan dan tujuan yang diteliti, maka hal ini diarahkan untuk 

menjawab permasalahan maupun tujuan penelitian ini. Mengkaji dan 

mendeskripsikan terhadap Profil Pemilih PDI-Perjuangan di Kota Batu. 
                                                        
16 Lexy J. Moeloeng. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung : Remaja Rosdakarya. 2005 
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Jenis penelitian profil pemilih loyal PDI-Perjuangan di Kota Batu adalah 

penelitian jenis kualitatif. Penelitian jenis kualitatif adalah penelitian yang tidak 

menggunakan model-model matematik, statistik atau komputer. Proses penelitian 

dimulai dengan menyusun asumsi dasar dan aturan berpikir yang akan digunakan 

dalam penelitian. Pada penelitian profil pemilih loyal PDI-Perjuangan Kota Batu 

ini maka proses penelitian akan dimulai dengan menyusun asumsi dasar mengenai 

loyalitas pemilih PDI-Perjuangan yang ada di Kota Batu. Hal ini akan dijadikan 

dasar dalam pengumpulan data dan pengolahan data. Sehingga argumentasi 

mengenai skripsi ini dapat terjabarkan ke dalam fenomena yang ada di dalam 

masyarakat. 

Pendekatan deskriptif ini akan didapat melalui  data-data deksriptif berupa 

kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang pemilih PDI-Perjuangan di Kota 

Batu. Sehingga fenomena sosial perilaku politik pemilih PDI-Perjuangan di Kota 

Batu dapat terjabarkan secara terperinci. 

2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Kota Batu. Penentuan lokasi penelitian 

didasarkan atas Kota Batu merupakan Kota yang baru berstatus Kota pasca 

reformasi dan baru 2 kali menyelenggarakan Pemilu Legislatif secara langsung 

dan baru sekali menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah secara langsung. 

Dalam pelaksanaan hajatan demokrasi tersebut posisi PDI-Perjuangan selalu 

menjadi partai yang menjadi pemenang, baik dalam pelaksanaan pemilu legislatif 

dan Pilkada Kota Batu. Dalam dua kali Pemilu Legislatif yang dilaksanakan di 
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Kota Batu perolehan Kursi di DPRD Kota Batu relatif stabil dengan 5 kursi, 

sementara itu partai-partai besar lainnya mengalami penurunan. Demikian juga 

dalam pemyelenggaraan Pilkada PDI-Perjuangan berhasil mengantar calonnya 

menjadi Walikota Batu. Hal ini menjadikan sesuatu yang unik dalam memetakan 

perilaku politik pemilih yang ada di Kota Batu. Sehingga hal ini menjadikan 

pemilihan yang tepat untuk lokasi penelitian ini. 

3. Subyek Penelitian 

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini digunakan teknik 

purposive sampling. Hal ini didasarkan atas data yang diketahui selama 

melakukan penelitian, jumlah informan yang akan dijadikan sebagai informan 

penelitian merupakan obyek penelitian yang memiliki karakteristik yang beragam. 

Dalam hal ini pemilih PDI-Perjuangan tentunya tidak hanya yang terlibat dalam 

kepengurusan PDI-Perjuangan Kota Batu saja. Bisa saja warga masyarakat biasa 

yang selalu memilih PDI-Perjuangan tetapi mungkin ada juga kepengurusan PDI- 

Perjuangan yang tidak mendukung partainya sendiri. Sulitnya identifikasi 

informan menjadikan teknik purposive sampling dengan berbagai kriteri dalam 

menentukan informan akan sangat efektif untuk digunakan dalam mendapatkan 

data. Dengan demikian ditentukan adanya kriteria-kriteria dalam menentukan 

informan sebagai berikut: 

 Ketua DPC PDIP Kota Batu 

Pemilihan ketua PDIP Kota Batu ini didasarkan atas kapabilitasnya 

sebagai pimpinan tertinggi PDIP di Kota Batu yang mengetahui 
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PDIP baik intern maupun ekstern sehingga dapat yang didapatkan 

dapat berupa data primer dan data sekunder. 

 Pengurus DPC PDIP Kota Batu 

Pemilihan pengurus PDIP Kota Batu ini diharapkan akan 

mendapatkan PDIP secara detail sehingga akan memudahkan 

dalam menganalisis perilaku pemilih PDIP di Kota Batu 

 Simpatisan PDIP Kota Batu 

Masing –masing Dapil akan di ambil sampel 3 orang simpatisan 

dengan kriteria; 

 Usia 40 tahun keatas 

 Orang yang memilih PDI – P pada pemilu tahun 2004 - 

2009 

4. Teknik Pengumpulan data 

Teknik pengumpulan data merupakan proses untuk menghimpun data 

yang diperhatikan serta dapat memberikan gambaran aspek yang akan diteliti. 

Dalam penelitian ini jenis pengumpulan data yang digunakan adalah sebgai 

berikut: 

1. Observasi 

Observasi adalah suatu teknik pengumpulan data dengan cara 

melakukan pengamatan dan pencatatan terhadap obyek penelitian.   

2. Dokumentasi 

Teknik ini dilaksanakan dengan melakukan pencatatan erhadap 

berbagai dokumen – dokumen resmi, laporam, peraturan, maupun 
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arsip-arsip yang tersedia dengan tujuan mendapatkan bahan yang 

menunjang secara teoritis terhadap topik penelitian17. 

3. Wawancara  

Wawancara (interview) adalah suatu proses tanpa tanya jawab lisan 

dimana dua orang atau lebih berhadap – hadapan sehingga alat 

pengumpul data yang langsung tentang beberapa jenis data sosial, baik 

yang terpendam maupun manifest. Dengan adanya wawancara ini 

sehingga tidak terjadi perbedaan pengertian antara peneliti dengan 

responden18. 

5. Teknik Analisa Data 

Teknik analisa data yang digunakan adalah analisis kualitatif, merupakan 

teknik analisis data yang digunakan untuk menafsirkan dan mengintepretasikan 

data yang didapat dari wawancara dan sejumlah dokumen. Data yang didapat, 

dibuat dalam bentuk laporan deskripsi yang berisi narasi kualitatif, dengan tujuan 

mendeskripsikan  profil pemilih loyal partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 

kota Batu dalam pemilu legislatif 2004 dan pemilu legislatif tahun 2009, 

biasanya analisa kualitatif ini meliputi tahapan sebagai berikut :  

a) Pengumpulan data 

Kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan data yang diperoleh dari 

subyek penelitian yang ada relevansinya dengan perumusan masalah dan 

tujuan penelitian. 

                                                        
17 M. Natsir, 1998, Metode Penelitian. Ghalian Indonesia, Jakarta. Hal:64 
18 Ibid. Hal: 71 
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b) Reduksi data: merupakan bentuk analisis yang menajamkan, menggolong 

kan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan 

data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan kesimpulan 

finalnya dapat ditarik dan diverifikasi.  

c) Penyajian data : sebagai  sekumpulan  informasi tersusun  yang  

memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan 

pengambilan tindakan. Penyajian data biasanya berupa kata-kata, grafik, 

tabel dan sebagainya. 

d) Penarikan kesimpulan : menganalis dan menguji  kebenaran  atas  

validitas data yang disajikan. 

H. KEABSAHAN DATA 

Penelitian ini menggunakan teknik keabsahan data berupa triangulasi. 

Menurut Lexy J. Moloeng  triangulasi adalah teknik pemeriksaaan keabsahan data 

yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan 

atau sebagai pembanding terhadap data itu19 Sedangkan teknik triangulasi yang 

digunakan yaitu jenis triangulasi peneliti. Hal ini dilakukan dengan jalan 

memanfaatkan peneliti atau pengamat lainnnya untuk keperluan pengecekan 

kembali derajat kepercayaan data. Pemanfaatan pengamat lainnya membantu 

mengurangi kemencengan dalam pengumpulan data. Dalam penelitian ini maka 

ketika data sudah didapatkan dari informan, maka peneliti akan memanfaatkan 

peneliti lain / orang lain untuk menanyakan kembali pertanyaan-pertanyaan 

                                                        
19 Lexy J. Moeloeng. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung : Remaja Rosdakarya. 2005 
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kepada informan yang telah diteliti. Sehingga data yang diperoleh merupakan data 

yang valid dan relevan. 

 

 

   


