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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 Reformasi pada tahun 1998 telah membuat keadaan perpolitikan Indonesia 

berubah seratus delapan puluh derajat, dimana suara rakyat yang selama 32 tahun 

terkekang oleh rezim otoriter Presiden ke dua Soeharto, akhirnya melebur menjadi 

sebuah sistem politik demokrasi yang sangat menghormati akan kebebasan 

berpendapat, kebebasan berserikan, serta ikut berperan aktif dalam kehidupan 

politik. Episode baru perpolitikan Indonesia memberikan harapan baru bagi rakyat 

Indonesia untuk turut berpartisipasi dalam perpolitikan negeri ini, artinya bahwa 

masyarakat Indonesia mendapat angin segar pasca reformasi bahwa rakyat 

merupakan pemegang kedaulatan yang sah, rakyatlah yang mempunyai kekuasaan 

untuk menentukan siapa yang akan menjadi pemimpin mereka. 

 Di negara-negara demokrasi konsep partisipasi politik bertolak dari paham 

bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat, yang dilaksanakan melalui kegiatan 

bersama untuk menetapkan tujuan-tujuan serta masa depan masyarakat itu dan 

untuk menentukan orang-orang yang akan memegang tampuk pimpinan . Jadi, 

partisipasi politik merupakan manifestasi dari penyelenggaraan kekuasaan politik 

yang absah oleh rakyat
1
.  

Asumsi yang mendasari demokrasi (partisipasi) adalah orang yang paling 

mengetahui tentang apa yang baik bagi dirinya sendiri adalah orang itu sendiri. 

                                                             
1 Budiarjo, Miriam. Dasar-dasar ilmu politik, jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2005, hal:368 
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Karena keputusan politik yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah 

menyangkut dan mempengaruhi kehidupan warga negara, maka warga negara 

berhak ikut serta menentukan isi keputusan yang mempengaruhi hidupnya dalam 

mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik. Dalam hal 

ini masyarakat ikut berpartisipasi, baik ketika dia memilih calon pemimpin atau 

ikut di dalam kampanye maupun partai politik.  

Pengalaman pahit Orde Baru telah mengajarkan bangsa Indonesia bahwa 

pelanggaran terhadap demokrasi telah membawa kehancuran bagi negara dan 

penderitaan rakyat. Pasca runtuhnya rezim Soeharto bangsa Indonesia mulai 

melakukan langkah penting dalam demokratisasi, beberapa terobosan yang 

dilakukan dalam proses demokratisasi adalah Amandemen UUD 45  agar mampu 

menghasilkan pemerintah yang demokratis, peranan DPR sebagai lembaga 

legislatif diperkuat, semua anggota DPR diplih dalam Pemilu, Pengawasan 

terhadap Presiden diperketat, dan Hak Asasi Manusia memperoleh jaminan yang 

semakin kuat. Amandemen UUD 1945 juga memperkenalkan pemilihan umum 

untuk memilih presiden dan Wakil Presiden secara langsung (Pilpres). Pemilihan 

Umun secara langsung merupakan sebuah komitmen bangsa Indonesia untuk 

menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, kerena Pemilu merupakan salah satu 

sarana kedaulatan rakyat dimana rakyat dapat memilih secara langsung pemimpin 

mereka untuk menjalankan roda pemerintahan.  

Pada dasarnya setiap rakyat Indonesia berhak untuk menentukan siapa 

pemimpinnya dengan catatan sudah memenuhi syarat-syarat sesuai dengan yang 

dicantumkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang 
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Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Daerah dan 

Wakil Kepala Daerah, dalam pasal 15 dinyatakan bahwa warga negara yang pada 

hari pemungutan suara telah berusia 17 tahun atau sudah/pernah kawin 

mempunyai hak suara, dan untuk bisa menggunakan hak suara tersebut maka 

warga negara tersebut harus terdaftar sebagai pemilih seperti yang di tuliskan 

dalam pasal 16 ayat 1
2
.  

 Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan sebuah perhelatan akbar 

yang harus dilalui oleh  rakyat Indonesia yang merupakan sebuah perwujudan dari 

amanah demokratisasi selanjutnya yang termaktup dalam Undang – Undang 

Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, yang mana Kepala Daerah 

dan Wakil Kepala Daerah dipilih secara langsung oleh rakyat melalui suatu 

pemilihan. Jabatan Bupati, Wlikota, Gubernur dan Wakil-Wakilnya tidak Lagi 

berdasar mekanisme pemilihan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) seperti 

zaman orde baru. Dengan demikian pemilihan langsung selanjutnya akan 

menghindarkan kepala daerah dari dominasi legislatif, dan bahkan kedudukan 

kepala daerah akan benar-benar sederajat dan bekerja sebagai mitra dengan 

DPRD. Penguasa daerah bukan seorang mandataris palemen lokal, melainkan 

pemegang jabatan publik yang mendapatkan legistimasi langsung dari rakyat di 

suatu daerah
3
. 

                                                             
2
 Tim redaksi penerbit pustaka pergaulan, Perpu No.6 Tahun 2005: Tentang Pemilihan, 

Pengesahan Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, 

Jakarta, Pustaka Pergaulan, 2005,hal. 14 
3 wibawanto, syamsul. Syamsudin. Hilal, eko, Strategi Menang Dalam Pilkada: Teknik Memandu 

Kemenangan Politik Calon Kepala Daerah,Yogyakarta, Pembaharuan, 2005, Hal.1 
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Salah satu instrumen terpenting dalam penyelenggaraan pilkada adalah 

infrastruktur politik partai, dikarenakan untuk mencalonkan diri sebagai kandidat 

kepala daerah para calon kandidat harus bergabung dengan partai politik atau 

gabungan partai politik untuk bisa mendaftarkan dan mengajukan diri sebagai 

peserta pilkada. 

Dalam pasal 59  ayat 2 menjelaskan tentang, Partai politik atau gabungan 

partai politik mengajukan dan mendaftarkan usulan pasangan calon kepada 

Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) selaku penyelenggara pemilihan. Partai 

politik atau koalisi partai dapat mendaftarkan pasangan kandidat tersebut bila 

memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya 15% dari jumlah kursi DPRD atau 

15% dari akumulasi perolehan suara yang sah dalam pemilu legislatif di daerah 

bersangkutan. Masa pendaftaran kandidat ini paling lama tujuh hari terhitung 

sejak penguguman pendaftaran bursa pemilihan kepala daerah
4
. 

Pada tanggal 1 Mei 2012 Kota Kupang yang merupakan ibu kota Provinsi 

Nusa Tenggara Timur (NTT) akan melaksanakan pesta demokrasi daerah untuk 

memilih Walikota dan Wakil Walikota. Ini merupakan perhelatan akbar kedua 

yang akan dilalui oleh masyarakat yang saat ini dipimpin oleh pasangan Daniel 

Adoe dan Danie Hurek. Perhelatan ini memiliki posisi yang sangat penting kerena 

dari hasil tersebut akan sangat berdampak pada perkembangan Kota Kupang di 

masa depan. Terlebih dalam era otonomi daerah dimana peran pemerintah daerah 

akan sangat menentukan maju mundurnya pembangunan di daerah.  

                                                             
4 wibawanto, syamsul. syamsudin. hilal, eko, Strategi Menang Dalam Pilkada: Teknik Memandu 

Kemenangan Politik Calon Kepala Daerah,Yogyakarta, Pembaharuan, 2005, Hal.2 
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Masyarakat Kota Kupang sangat mendambakan suatu Pemilu yang lebih 

berkualitas, yaitu suatu Pemilu yang berlangsung secara demokratis dan dapat 

menghasilkan pemimpin daerah yang mampu meningkatkan kesejahteraan dan 

meningkatkan pembangunan yang lebih baik di salah satu daerah yang paling 

terbelakang perkembanganya ini. Salah satu kunci sukses agar Pilkada di Kota 

Kupang dapat berjalan dengan baik dan bersih adalah  adanya  pemilih yang 

mempunyai pengetahuan, kesadaran dan bebas dari intimidasi berbagai pihak, 

dalam rangka itulah pemilu kepala daerah di Kota Kupang harus ditanggapi kritis 

oleh masyarakat, khususnya pemilih pemula.  

Pemilih pemula merupakan salah satu kategori pemilih yang memiliki 

pengaruh besar terhadap demokrasi di Kota Kupang kedepanya, selain karena 

jumlahnya yang terus bertambah, potensi daya kritis mereka dapat menentukan 

kualitas sebuah Pemilu. 
5
Pengenalan proses pemilu sangat penting untuk 

dilakukan kepada pemilih pemula terutama mereka yang baru berusia 17 tahun. 

KPU dibantu dengan pihak terkait lainnya harus mampu memberikan kesan awal 

yang baik tentang pentingnya suara mereka dalam pemilu, bahwa suara mereka 

dapat menentukan pemerintahan selanjutnya dan meningkatkan kesejahteraan 

hidup bangsa. Pemahaman yang baik itu diharapkan dapat menjadi motivasi untuk 

terus menjadi pemilih yang cerdas. 

Artinya bahwa KPU sebagai lembaga resmi penyelenggara pemilu serta 

partai politik dan media massa harus bisa memaksimalkan perananya untuk 

memberikan sosialisasi serta pendidikan politik (political education) kepada 

                                                             
5 Sekretariat jendral KPU, Modul 1: Pemilu Untuk Pemula, Jakarta, KPU, hal. 48 
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pemilih pemula, mengingat salah satu fakta yang masih bisa di temui pada 

pelaksanaan Pilkada selama ini, dimana masih didapatinya pemilih yang sekedar 

memilih atau hanya ikut-ikutan tanpa didasari dengan kepahaman dan kesadaran. 

Penggunaan hak politik nampaknya tidak diiringi dengan pendidikan politik yang 

memadai. Selama sudut pandang mereka ini tidak mengalami perubahan, sudah 

dipastikan pemilih pemula ini hanya akan menjadi korban “eksploitasi politik” 

pihak-pihak yang berkepentingan untuk meraih dukungan suara pemilih yang 

sebagian besar  duduk di bangku SMA dan mahasiswa tingkat bawah ini pada hari 

pemilihan. 

Pemilih pemula sebagai pemilih yang baru pertama kali menggunakan hak 

pilihnya, harus diberikan bekal berupa pendidikan politik yang memadai, 

sehingga nantinya pemilih pemula lebih kritis dalam menyeleksi calon pemimpin 

politik pilihanya. Jangan sampai partisipasinya dalam politik hanya sebagai ajang 

ikut-ikutan, apalagi sampai pemilih pemula melakukan aksi apatis akibat  

kejenuhan emosional, yang berakibat pemilih pemula ini akan memilih “golongan 

putih” sebagai ekspresi ketidakfahaman akan makna Pemilu. 

 Pada Penelitian ini penyusun sangat tertarik untuk menganalisis tentang 

partisipasi politik pemilih pemula di Kota Kupang, Penelitian difokuskan pada 

pemilih pemula yang berusia diatara 17-21 tahun yang memiliki hak suara pada 

Pilkada Kota Kupang tahun 2012. Judul yang penyusun angkat adalah “ 

Partisipasi Politik Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota 

Kupang tahun 2012 (Penelitian pada Organisasi Kepemudaan di Kelurahan 

Oebufu, Kecamatan Oebobo Kota Kupang)” 
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B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan pada latar belakang diatas maka rumusan permasalahannya 

adalah sebagai berikut “Bagaimanakah Partisipasi Politik Pemilih Pemula 

Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Kupang tahun 2012?” 

C. Tujutan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk Mengetahui “Bagaimanakah 

Partisipasi Politik Pemilih Pemula  Pada Pemilihan Kepala Daerah Kota 

Kupang tahun 2012?” 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Akademis 

Penelitian diharapkan akan memberi sumbangan penelitian tentang 

Partisipasi Politik Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Kupang 

tahun 2012. 

2. Manfaat Praktis 

 Penyusun berharap penelitian ini berguna sebagai rekomendasi kepada 

instansi, politisi yang ada dalam lembaga pemerintahan atau non pemerintah serta 

masyarakat luas untuk menggelola dengan baik pemilih pemula. 
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E. Definisi Konseptual 

Definisi konsep adalah unsur penelitian yang terpenting dan merupakan 

definisi yang dipakai oleh para peneliti untuk menggambarkan secara abstrak 

suatu fenomena sosial atau fenomena yang alami.  

 Sesuai dengan judul yang penyusun ajukan, yaitu “Partisipasi Politik 

Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Kupang tahun 2012 

(penelitian pada Organisasi Kepemudaan di Kelurahan Oebufu, Kecamatan 

Oebobo Kota Kupang)” dan dalam upaya agar tidak terjadi penyimpangan yang 

signifikan, penyusun memaparkan secara konseptual definisi ”Partisipasi Politik”, 

”Pilkada” dan ”Pemilih Pemula” dari beberapa literatur. 

1. Partisipasi Politik 

Partisipasi Politik adalah
6
 kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk 

ikut serta secara aktif dalam kehidupan politk, antara lain dengan jalan memilih 

pimpinan Negara dan, secara langsung atau tidak langsung, memengaruhi 

kebijakan pemerintah (public police). Kegiatan seperti ini mencakup tindakan 

seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, 

mengadakan hubungan, (contacting) atau lobbying dengan pejabat pemerintah 

atau anggota parlemen, menjadi anggota partai atau salah satu gerakan sosial 

dengan direct actionya. 

Adapun definisi lain menurut Harbert McClosky dalam Miriam Budiarjo 

yang berpendapat bahwa: 

Partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga 

masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses 

                                                             
6 Budiarjo, Miriam. Dasar-dasar ilmu politik, jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2005, hal:367 
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pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung, dalam 

proses pembentukan kebijakan umum. (The term political participation 

will refer to those voluntary activities by which members of a society 

share in selection of rules and, directly or  indirectly, in the formation 

of public policy)
7
. 

 Dalam hubunganya dengan negara-negara baru Samuel P.Hungtington dan 

Joan M. Nelson dalam Miriam budiarjo memberi tafsiran yang lebih luas dengan 

memasukkan secara eksplisit tindakan ilegal dan kekerasan. 

Partisipasi politik adalah kegiatan warga yang bertindak sebagai pribadi-

pribadi, yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh 

pemerintah. Partisipasi bisa bersifat individual atau kolektif, terorganisir 

atau spontan, mantap atau sporadis, secara damai atau dengan kekerasan, 

legal atau illegal efektif atau tidak efektif.(by political participation we 

mean activity by private citizen desingned to influence government 

decision making. Participation may be individual or collective, 

organized or spontaneous, sustained or sporadic, peaceful or violent, 

legal or illegal, effective or ineffective)
8
. 

Adapun pendapat lain tentang partisipasi politik dari sarjana dalam negeri  

Ramlan Subakti yang menyatakan bahwa: 

Partisipasi politik ialah keikutsertaan  warga negara biasa dalam 

menentukan segala keputusan menyangkut atau mempengaruhi 

hidupnya. Sesuai dengan istilah partisipasi, (politik) berarti keikutsertaan 

warga negara biasa (yang tidak mempunyai kewenangan)  dalam 

mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik
9
. 

Berdasarkan beberapa definisi partisipasi politik yang dikemukakan 

sarjana ilmu politik baik dari dalam negeri maupun luar negeri diatas, dapat 

ditarik kesimpulan bahwa partisipasi politik adalah keikutsertaan masyarakat baik 

secara pribadi maupun kelompok dalam kehidupan politik. Kegiatan-kegiatan 

                                                             
7
 Ibid, Hlm.367 

8 Ibid, Hlm.368 
9
 Subakti, Ramlan, Memahami ilmu politik, Jakarta, PT Gramedia Widia Sarana Indonesia, 1992, 

Hal. 140 
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tersebut mencakup keikutsertaan dalam menentukan pimpinan politik maupun 

dalam hal mempengaruhi keputusan pemerintah dalam menentukan kebijakan 

publik.   

2. Pemilih Pemula 

Pemilih pemula adalah pemilih yang baru pertama kali melakukan 

penggunaan hak pilihnya, pemilih pemula terdiri dari masyarakat yang telah 

memenuhi syarat untuk memilih. Adapun syarat-syarat yang harus dimiliki 

untuk menjadikan seseorang dapat memilih adalah
10

 : 

1. Umur telah mencapai 17 tahun,  

2. Sudah/ Pernah kawin 

3. Purnawirawan TNI/Polri. 

Untuk lebih fokus  peneliti memperjelas dan membatasi konsep pemilih 

pemula dalam penelitian ini, dimana konsep pemilih pemula yang ingin diteliti 

difokuskan pada pemilih pemula yang berumur 17 – 21 tahun, yang memiliki hak 

suara dalam Pilkada Kota Kupang tahun 2012. 

3. PemilihanKepala Daerah 

Pemilukada adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat pemilu untuk 

memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dalam negara 

kesatuan republik Indonesia berdasarkan undang-undang dasar 1945 

Pemilukada meliputi: 

1.) Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur 

2.) Pemilu Bupati dan Wakil Bupati 

                                                             
10 Sekretariat Jendral KPU, Modul 1: Pemilu Untuk Pemula, Jakarta, KPU, hal. 48 
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3.) Pemilu Walikota dan Wakil Walikota  

Ataupun  Pengertian lain berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 

Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan Dan Pemberhentian 

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah  Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 

yang berbunyi  Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang 

selanjutnya disebut Pemilukada adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat 

di wilayah Provinsi dan/atau kabupaten/kota berdasarkan Pancasila dan 

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

Daerah
11

. 

F. Definisi Operasional 

Definisi operasional dalam penelitian ini adalah penjelasan tentang 

variabel, yang dengan penjelasan tersebut diketahui unsur-unsur atau indikator-

indikator dari variabel tersebut. Dengan demikian definisi operasional berfungsi 

untuk data yang dikumpulkan agar penelitian ini berfokus tetapi mendalam. 

Artinya juga untuk memudahkan penyusun dalam meneliti, juga dalam 

memudahkan untuk menguraikan dan menganalisis variabel yang diambil. 

- Bentuk Partisipasi Politik Pemilih Pemula 

a. Mengikuti Kampanye 

b. Pemberian Suara 

c. Bergabung dengan Partai Politik 

  

                                                             
11 Nurpati, Andi, Buku panduan KPPS: Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah, Jakarta, KPU dan Australian Electoral Commission 2010,Hal:2 
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G. Metodelogi Penelitian 

Dalam penelitian, metodologi adalah penting, untuk itu diperlukan suatu 

metode yang tepat dan benar dalam rangka menjawab rumusan-rumusan 

permasalahan secara tepat dan akurat, peneliti akan menentukan metodologinya 

sebagai berikut : 

1. Jenis Penelitian 

Jenis  penelitian yang digunakan oleh penyusun adalah  penelitian 

deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara tepat 

sifat-sifat suatu individu, keadaan gejala atau kelompok tertentu atau untuk 

menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala atau frekuensi hubungan 

tertentu antara suatu gejala dan gejala lain dalam masyarakat. Sehingga peneliti 

mencoba untuk mendeskripsikan partisipasi politik pemilih pemula dalam Pilkada 

Kota Kupang tahun 2012. 

2. Teknik Pengumpulan Data 

Adapun metode pengumpulan data yang penyusun gunakan untuk 

memperoleh data yang sesuai dengan pokok masalah yang sedang di bahas yaitu 

sebagai berikut :  
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a.) Metode wawancara 

Metode wawancara merupakan metode yang digunakan untuk 

mengumpulkan data atau keterangan lisan dari seseorang yang disebut responden 

melalui suatu percakapan yang sistematis dan terorganisasi
12

. Kontjaraningrat 

mengatakan bahwa : 

“  Metode wawancara atau interview, mencakup cara yang 

dipergunakan oleh seseorang, untuk tujuan atau tugas tertentu, 

mencoba mendapatkan suatu keterangan atau pendidikan secara lisan 

dari seorang responden dengan bercakap-cakap berhadapan muka 

dengan yang lain
13

.” 

Dalam pelaksanaanya penyusun melakukan wawancara secara mendalam 

(in-depth interviews) dan dilakukan dalam wawancara tatap muka (face to face 

interview) dengan obyek yang diteliti, yakni pemilih pemula, dalam hal ini 

pemilih pemula yang sesuai dengan kategorisasi yang telah dibuat oleh peneliti. 

Wawancara mendalam dalam penelitian ini digunakan untuk mendapatkan 

data sedalam-dalamnya mengenai partisipasi politik pemilih pemula. Untuk 

memproleh informasi yang sangat mendalam, menyeluruh dan seobjektif mungkin 

maka wawancara ini dilakukan dengan sebebas-bebasnya dan tidak formal tetapi 

tetap mengacu pada pedoman wawancara yang bersifat terbuka. Peneliti memberi 

keleluasaan pada subyek penelitian untuk mengungkapkan pandangan, perasaan, 

pengetahuan dan pengalamannya. 

 

                                                             
12 Silalahi, Ulber, Metode Penelitian Sosial, Bandung, Refika Aditama, 2009, hal.312 
13 Koentjaraningrat, Metode-metode Penelitian Masyarakat, Jakarta, Gramedia,1987, Hal. 129 
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b.) Metode Observasi 

Observasi dilakukan untuk memperlukan informasi tantang kelakuan 

manusia seperti terjadi dalam kenyataan. Metode observasi yang digunakan oleh 

peneliti dalam penelitian ini adalah melakukan pengamatan secara langsung 

terhadap informan penelitian, yakni peneliti langsung mendatangi informan yang 

diteliti. 

c.) Metode Dokumentasi 

Metode dokumentasi merupakan Suatu teknik pengumpulan data dengan 

menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, 

peraturan-peraturan dan notulen rapat. 

Dalam hal ini, peneliti mencari dan mengumpulkan data dengan melihat 

catatan sebagai bahan bukti, maupun segala informasi yang berhubungan dengan 

partisipasi politik pemilih pemula dalam Pilkada Kota Kupang Tahun 2012. 

3. Subyek Penelitian 

Subjek penelitian yaitu orang yang bermanfaat untuk memberikan 

informasi tentang situasi dan kondisi latar sebuah penelitian. Subyek penelitian  

dalam penelitian ini ialah pemilih pemula dalam Pilkada Kota Kupang. Dalam 

penelitian ini penyusun membatasi pemilih pemula yang dijadikan subyek 

penelitian adalah pemilih pemula yang berumur 17-21 tahun. Adapun 

pengambilan sampel dalam penelitian ini ditetapkan secara purposive sampling 

yakni pemilihan sekelompok subyek didasarkan atas ciri-ciri atau sifat tertentu 

yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat 
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populasi yang sudah diketahui sebelumnya
14

. Purposive menunjukkan bahwa 

teknik ini digunakan atas dasar tujuan tertentu sehingga memenuhi keinginan dan 

kepentingan peneliti
15

 dalam metode purposive sample mengungkapkan bahwa 

unit-unit populasi yang dianggap kunci diambil sebagai sampel penelitian
16

. Maka 

penyusun mengambil sampel dengan kriteria pemilih pemula yang aktif dalam 

Organisasi Kepemudaan yang berada di Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo 

Kota Kupang. 

4. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penyusun mendapatkan data-data 

dan informasi dari yang diteliti. Adapun lokasi yang dimaksud dalam penelitian 

ini adalah Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo Kota Kupang.  

5. Analisis Data 

Setelah data di kumpulkan, maka langkah-langkah selanjutnya adalah 

analisis data. Analisis data menunjukan pada kegiatan mengorganisasikan data 

kedalam susunan-susunan tertentu dalam rangka penginterpretasian data, sesuai 

dengan susunan sajian data yang di butuhkan untuk menjawab masing-masing 

masalah penelitian. 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

kualitatif, merupakan teknik analisis data yang digunakan untuk menafsirkan data 

dan menginterpretasikan data yang didapat dari wawancara, dokumentasi dan 

                                                             
      14

Silalahi, Ulber, Metode Penelitian Sosial, Bandung, Refika Aditama, 2009, Hal. 272 
      15 Sudjana, Nana, Tuntutan Penyusunan Karya Ilmiah. Bandung ,Sinar Baru, 1991 Hal.71 

      16 Bungin, Burhan ,  Metodologi Penelitian Sosial, Format-format penelitian Kuantitatif dan 

Kualitatif, Surabaya, Airlangga University press, 2001,  Hal.103 
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observasi. Data yang didapat, dibuat dalam bentuk laporan deskripsi yang berisi 

narasi kualitatif, dengan tujuan untuk mendeskripsikan partisipasi politik pemilih 

pemula dalam Pilkada Kota Kupang tahun2012.  

Menurut Miles dan Huberman, kegiatan analisis terdiri dari tiga alur 

kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan 

penarikan kesimpulan
17

.  

a. Tahap Pengumpulan Data 

Pada tahap ini penyusun melakukan proses pengumpulan data dengan 

mengunakan teknik pengumpulan data yang telah ditentukan. Proses 

pengumpulan data harus melibatkan sisi aktor (informan), aktivitas, atau 

konteks terjadinya peristiwa. Data penelitian kualitatif bukan hanya sekedar 

terkait dengan kata, tetapi sesungguhnya yang dimaksud dengan data dalam 

penelitian kualitatif adalah segala msesuatu yang diperoleh dari yang dilihat, 

didengar dan diamati. 

b. Reduksi Data 

Dalam tahap ini penyusun melakukan pemilihan, dan pemusatan 

perhatian untuk penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data kasar yang 

diperoleh.  Data yang diperoleh di lapangan ditulis dalam bentuk uraian yang 

sangat lengkap dan banyak. Data tersebut direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal 

yang pokok, difokuskan kepada hal-hal yang penting dan berkaitan dengan 

                                                             
17 Silalahi, Ulber, Metode Penelitian Sosial, Bandung, Refika Aditama, 2009, hal. 339 
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masalah, yang telah direduksi memberi gambaran yang lebih tajam tentang 

hasil pengamatan dan wawancara. 

c. Penyajian data  

Langkah berikutnya  setelah proses reduksi data berlangsung  adalah 

penyajian data, yang dimaknai sebagai sekumpulan informasi tersusun yang 

memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan 

tindakan. Dengan mencermati penyajian data ini , penyusun akan lebih mudah 

memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan.   

d. Verifikasi dan penarikan kesimpulan 

Pada tahap ini penyusun berusaha  menarik kesimpulan dan melakukan 

verifikasi dengan mencari makna setiap gejala yang diperolehnya dari 

lapangan, mencatat keteraturan dan konfigurasi yang mungkin ada, alur 

kausalitas dari fenomena, dan proposisi. 

 


