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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di awal implementasi kebijakan otonomi daerah, pemilihan kepala daerah

dilaksanakan dengan mekanisme pemilihan melalui Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah (DPRD). Namun demikian, terkait mekanisme pemilihan melalui DPRD

tersebut, setidaknya telah menghadirkan berbagai kompleksitas. Sebab, dengan

mekanisme pemilihan tidak langsung melalui DPRD terjadi kecenderungan bahwa

kepala daerah yang terpilih tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat. Maka, tidak

heran jika kemudian muncul tuntutan guna mengimplementasikan gagasan sistem

pilkada langsung.

Pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Indonesia,

mempunyai tujuan untuk mewujudkan pemilihan yang lebih demokratis dengan

memberikan peluang kepada massa rakyat untuk bermain di publik politik lokal.

Pemilukada tidak hanya memungkinkan terjadinya seleksi kepemimpinan dan

sirkulasi elit politik, lebih dari itu juga dapat berfungsi sebagai alat bagi warga

negara untuk melakukan kontrol terhadap kelompok penguasa, memperluas

partisipasi politik, melegitimasi elit politik terpilih, mengartikulasi aspirasi dan

kepentingan rakyat, serta menjadi alat melakukan pendidikan politik masyarakat

sehingga mereka memahami hak dan kewajibannya, memperkuat checks and

balances antara lembaga legislatif dan eksekutif serta memberi pengalaman bagi
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rakyat untuk berkiprah dalam sistem politik demokrasi supaya mereka dapat mengerti

posisinya sebagai pemegang kedaulatan yang akan menentukan arah perjalanan bangsa

dan negara. Dengan pemilihan langsung kemungkinan kolusi antar anggota DPRD

untuk meloloskan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tertentu yang tidak

sesuai dengan kehendak rakyat dapat dieliminasi1. Dalam logika ini, rakyat berhak

dan berpeluang penuh menentukan perjalanan daerahnya, termasuk menentukan

pemimpin daerah.

Oleh karena itu pilkada langsung merupakan sebuah harapan baru bagi

masyarakat akan terakomodasinya kepentingan rakyat dalam setiap kebijakan yang

dikeluarkan oleh eksekutif di daerah, karena kepala daerah yang dipilih secara

langsung akan memiliki beban moril untuk mengakomodasi kepentingan

konstituennya. Secara legal-formal, institusionalisasi politik ini tertuang pada Undang-

undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan

Pemerintah No. 6 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan,

Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah Wakil Kepala Daerah beserta

perubahannya dan UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan

Umun

Dalam pelaksanaan pilkada di beberapa daerah masih banyak ditemukan

permasalahan-permasalahan yang mengemuka sehingga memunculkan konflik politik

dan berujung pada lahirnya kekerasan dan tindakan anarkis. Masalah- masalah yang

1 M. Ryaas Rasyid, 9 Kunci Sukses Tim Sukses dalam PILKADA Langsung, Galang Press, Yogyakarta,
2005, hal. 9
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muncul biasanya dalam pelaksanaan pilkada mulai dari permasalahan teknis seperti

misalnya ditemukan pemakaian ijasah palsu oleh bakal calon. Seandainya calon

tersebut dapat lolos bagaimana nantinya daerah tersebut karena telah dipimpin oleh

orang yang bermental korup, karena mulai dari awal saja sudah menggunakan cara

yang tidak benar. Dan juga biaya untuk menjadi calon yang tidak sedikit, jika tidak

iklas ingin memimpin maka tindakan yang pertama adalah mencari cara bagaimana

supaya uangnya dapat segera kembali atau “balik modal”, hal ini sangat berbahaya

sekali. Dalam pelaksanaan pilkada ini pasti ada yang menang dan ada yang kalah.

Seringkali bagi pihak yang kalah tidak dapat menerima kekalahannya dengan lapang

dada. Sehingga dia akan mengerahkan massanya untuk mendatangi KPUD setempat.

Kemudian masalah-masalah lain yang sering muncul dalam pelaksanaan

pilkada adalah kacaunya data pemilih sehingga masyrakat tidak masuk DPT sampai

adanya pemilih ganda. Dalam pemilihan Kepala Daerah secara langsung rakyat

dituntut untuk mampu berpikir kritis, arif, cerdas terhadap tawaran yang diberikan

oleh para calon Kepala Daerah, serta menentukan siapakah yang pantas dan layak

mejadi pemimpinnya. Dari kondisi ini maka perekrutan bagi para calon Kepala

daerah dirasakan sebagai sebuah proses yang penting karena turut pula menentukan

apakah calon yang direkrut ini memiliki posisi tawar yang tinggi dan mendapat

dukungan luas dari masyarakat.. Mengingat partai politik yang mengusung calon

tidak hanya satu partai. Maka dibutuhkan aturan main yang jelas, adil dan tidak

memihak. Oleh karena itu lembaga atau komisi penyelenggaraan pemilu dituntut
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untuk mampu bersikap netral dan bertanggungjawab dalam penyelenggaraan

pemilihan Kepala Daerah langsung. Melihat kenyataan yang demikian maka peran

lembaga atau komisi pemilihan umum (KPU) cukup vital dalam mengawal jalannya

demokrasi yang ingin diwujudkan oleh Indonesia, apakah ia akan melemahkannya

atau bahkan menguatkan jalan untuk demorasi yang sedang dibangun.

Seiring dengan munculnya berbagai persoalan di atas, pokok kajian dan

penelitian yang patut dicermati dan menjadi menarik adalah peranan KPUD  dalam

pemilihan kepala daerah secara langsung apakah mampu menciptakan iklim

demokrasi di aras local atau malah sebaliknya mengancurkan sendi-sendi demokrasi

di daerah dengan bersikap tidak independen atau partisan.

Pilkada Kota Probolinggo (pilwali), yang digelar pada tahun 2008,

merupakan pilkada langsung pertama yang melibatkan 156.366 pemilih di kota kecil

di Jawa Timur itu yang diikuti oleh calon perseorangan dan merupakan pengalaman

baru dalam proses politik di kota Probolinggo. Proses penyelenggaraanya yang

berdekataan dengan pemilu gubernur dan pemilu legislatif serta pemilu presiden

dan wakil presiden yang rawan terjadi kesalahan cukup membuat banyak kalangan

pesimis pilkada kota Probolinggo mampu berjalan dengan kondusif dan demokratis.

Sebagaimana daerah-daerah lain di provinsi Jawa Timur yang telah

melaksanakan pilkada pada tahun-tahun sebelumnya, sejak Juni 2005, Kota

Probolinggo telah usai menggelar hajat akbar yang dipercaya sebagai instrument

pengaturan kontestasi dan sirkulasi elit itu. Ada pelajaran berharga dalam
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pemilihan kepala daerah di kota Probolinggo yang berjalan relatif demokratis,

yaitu tingkat partisipasi masyrakat cukup tinggi yang mencapai 81% dengan

angka golput hanya 19%.2 Artinya bahwa kualitas demokrasi di kota Probolinggo

cukup baik dengan tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi.

Berangkat dari argumen diatas bahwa pemilihan kepala daerah secara

langsung di kota Probolinggo akan membawa iklim demokrasi yang lebih baik

tetapi jika mampu dikelola dengan baik, karena berlangsung secara demokratis

atau tidaknya proses pilkada tidak lepas dari penyeleggara dan proses

penyelenggaraanya. Oleh sebab itu, guna mengkaji dan membahas lebih dalam

peran penyelenggara pemilu dalam menciptakan iklim pemilu yang demokratis,

maka peneliti mengambil judul :

Peran KPUD Dalam Menciptakan Iklim Pilkada Langsung Yang Demokratis Di

Kota Probolinggo (Studi Di KPUD Kota Probolinggo)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis memberikan batasan

permasalahan agar penelitian terarah secara sistematis dan memperoleh gambaran

yang jelas. Oleh sebab itu, dari berbagai persoalan yang diuraikan dalam latar

belakang dispesifikkan dalam rumusan masalah: Bagaimana peran KPUD dalam

menciptakan iklim Pemilihan kepala daerah secara langsung yang demokratis di

Kota Probolinggo ?

2 Data KPUD Kota Probolinggo
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C. Tujuan Penelitian

Relevan dengan rumusan masalah yang diambil di atas, secara khusus dalam

kajian tentang peran KPUD dalam menciptakan iklim Pemilihan kepala daerah secara

langsung yang demokratis di Kota Probolinggo, maka tujuan yang ingin dicapai

yaitu:

Untuk mengetahui peran KPUD dalam menciptakan iklim Pemilihan kepala

daerah secara langsung yang demokratis di Kota Probolinggo

D.1 Kegunaan Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap studi

tentang sistem demokrasi, sistem politik di Indonesia, dan kajian Ilmu Pemerintahan

yang telah ada, utamanya yang berkaitan dengan pilkada langsung, dan dinamika

politik lokal di era otonomi daerah serta pembangunan demokrasi diaras lokal.

D.2 Kegunaan Praktis

Secara praktis, dengan penelitian ini diharapkan mampu memberikan

sumbangan dan berguna bagi instansi baik yang berada di dalam pemerintahan

khususnya KPUD maupun di luar pemerintahan birokrat, politisi, dalam mewujudkan

demokratisasi di Indonesia. Dan diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran

kepada stakeholder pilkada pemerintah daerah kota Probolinggo, agar pelaksanaan

PILKADA bisa berjalan secara SAE (Sukses, Aman dan Efisien), demokratis, Free

and Fair. Sehingga, proses pilkada tidak hanya dipahami sebagai ritual rotasi

kepemimpinan, tetapi juga diharapkan untuk penguatan peran masyarakat demi
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terciptanya iklim demokrasi di aras local yang pada akhirnya mengejawantahkan tata

pemerintahan yang mengartikulasikan kepentingan masyarakat.

E. Defenisi Konseptual

E.1 Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung

Dalam negara yang menganut demokrasi sebagai sistem politiknya, ada

beberapa pilar penting yang harus ditegakkan, diantaranya adalah adanya

pelembagaan politik yang terwujud dalam partai politik dan adanya mekanisme

rekrutmen politik yang terwujud dalam pemilihan umum (Pemilu). Pemilu

dibutuhkan sebagai media untuk melakukan rotasi kekuasaan di pemerintahan, media

pelembagaan konflik, sarana untuk menyalurkan aspirasi rakyat, dan juga sebagai

sarana untuk menyeleksi orang-orang yang akan duduk di lembaga-lembaga

pemerintahan.3

Jika Pemilu lazimnya digunakan sebagai proses politik untuk memilih

pemimpin nasional pada tataran negara, maka pemilihan kepala daerah merupakan

upaya untuk mewujudkan demokrasi di tingkat lokal melalui pemilihan pemimpin-

pemimpin daerah secara langsung oleh masyarakat. Mekanisme pemilihan kepala

daerah secara langsung adalah sebuah media untuk melakukan rekruitmen politik

terhadap orang-orang yang dianggap mempunyai kompetensi, konstituensi, dan

integritas guna memimpin daerah. Pemilihan kepala daerah secara langsung

merupakan cerminan sistem demokrasi langsung dimana masyarakat diberikan

3Asfar, Muhammad. 2006. Pemilu dan Perilaku Memilih  1955-2004. Surabaya: Pustaka Eureka  dan
PusDeHAM, halaman: 3
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kesempatan untuk menyalurkan aspirasinya melalui pemberian suara dalam

menentukan pilihan terhadap orang-orang yang dipercaya sebagai pemimpin di

daerah.4

Sedangkan berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan

Daerah yang dimaksud Pemilihan Kepala Daerah secara langsung adalah pemilihan

kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang

dilaksanakan secara demokratis berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia,

jujur, dan adil.

E.2 Iklim Demokrasi di Aras Local

Iklim yang dimaksud di sini adalah suasana, kondisi, atau situasi yang tercipta

oleh suatu kegiatan. Sedangkan Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem

pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan

warga negara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintahan negara tersebut5, atau

dapat diartikan secara sederhana sebagai suatu pemerintahan yang berasal dari rakyat,

oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Dengan demikian yang dimaksud dengan iklim demokrasi, yaitu suatu

suasana yang diwujudkan oleh rakyat dalam suatu upaya mewujudkan kedaulatan

rakyat atas negara untuk dijalankan oleh pemerintahan negara tersebut.

Salah satu pilar penting dari demokrasi adalah partisipasi. Jika demokrasi

diartikan secara sederhana sebagai statu pemerntahan yang berasal dari dan untuk

4 Karim, Abdul Gaffar. (ed). Loc.cit, halaman: 234
5 http://id.wikipedia.org/wiki/Demokrasi
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rakyat, maka partisipasi merupakan sarana dalam mana rakyat dapat menentukan

siapa yang memimpin melalui pemilihan umum dan apa yang dikerjakan oleh

pemimpin(pemerintah) melalui kertlibatan dalam proses pembuatan keputusan politik

yang mengikat rakyat banyak. Dalam hubungan pengembangan demokrasi,

partisipasi masyarakat sebenarnya tidak hanya sebatas dalam proses menentukan

pemimpin dan apa yang harus dilakukan oleh pemimpin, tetapi juga menentukan

proses demokrasi itu sendiri. Dalam proses transisi dan konsolidasi demokrasi

misalnya, masyarakat mempunyai peran sangat signifikan dalam menentukan

berbagai bentuk partisipasi dan gerakan social lainya (Hollifield and Jillson, 2000:3-

20).

E.3 Pengaruh Pilkada Terhadap Pembangunan Iklim demokrasi di Aras

Lokal

Pilkada langsung erat kaitanya dengan demokrsi karena pilkada merupakan

bagian fundamental dari sebuah proses pendalaman demokrasi di daerah. Pilkada

langsung sebagai bagian mendasar dari proses pelaman demokrasi dapat dimaknai

sebagai proses ganda yang berlangsung di sisi negara dan di sisi masyarakat. Dari sisi

negara, deepening democracy adalah pengembangan tiga hal, pertama, pelembagaan

mekanisme (institutional design) (Fung and Wright, 2003). Penciptaan

kepercayaan semua aktor politik di daerah yakni masyarakat sipil, masyarakat

politik (partai politik), termasuk state apparatuses (birokrasi, alat keamanan Negara).

Kedua, penguatan kapasitas administratif-tekrokratik pemerintah daerah yang

http://id.wikipedia.org/wiki/Demokrasi
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mengiringi pelembagaan yang telah diciptakan. Ketiga, Pilkada langsung telah

memaksa terjadinya pelunakan watak koersi (yang diungkapkan melalui penekanan

pada fungsi pengaturan dan pengendalian) negara di tingkat lokal ke arah watak

lebih lunak (melalui penekanan baru pada fungsi distributif dan pelayanan publik

negara). Hal ini tidak dapat dihindari, terutama jika pilkada langsung dipahami

dalam kerangka ekonomi sebagai proses transaksional yang mengharuskan terjadinya

negosiasi berkelanjutan, bukan saja atas kebijakan, program dan proyek, serta

prosedur-prosedur yang melekat di dalamnya, tetapi bahkan atas arah dan tujuan-

tujuan utama yang ingin diraih bersama di aras politik lokal.

Jadi disini dapat disimpulkan bahwa peran KPUD dalam menciptakan iklim

Pemilihan kepala daerah secara langsung yang demokratis di Kota Probolinggo

adalah kontribusi KPUD untuk menciptakan suatu kondisi pemilihan kepala daerah

yang dilakukan oleh masyarakat Kota Probolinggo secara langsung yang melibatkan

masyarakat sebagai pihak pemilih.

F. Defenisi Operasional

Defenisi operasional adalah suatu unsur yang membantu komunikasi antara

peneliti sebagai kerangka acuan teknis menjawab rumusan masalah dan merupakan

petunjuk tentang bagaimana suatu variabel dapat diukur.6 Dalam penelitian ini,

variabel operasional yang berkaitan dengan bagaimana peran KPUD dalam

6 Mulyawan, Budi. 2002. Proses Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan UU. No. 22 th 1999 (Studi di
Kabupaten Pati). Sekripsi tidak Diterbitkan. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang. Halaman:
14.
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menciptakan pemilihan kepala daerah yang demokratis di kota probolinggo. Sesuai

dengan rumusan masalah di atas, maka indikatornya adalah :

1. Profesionalitas KPUD dalam pelaksanaan Pilkada

a. Penyelenggaran pilkada sesuai dengan regulasi yang ada

2. Peran KPUD dalam Menciptakan Iklim pemilu yang demokratis

a. Sikap Netralitas KPUD dalam Pelaksanaan Pilkada

b. Adanya Transparansi kebijakan KPUD

c. Hubungan KPUD dengan Elemen Masyarakat

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah serangkaian prosedur berupa cara yang digunakan

untuk memecahkan masalah dalam penelitian ini. Sehingga, dalam keberlanjutanya

menjadi satu kesatuan yang utuh dan konsisten antara metode yang digunakan dengan

tekhnik-tehknik operasional dalam pengumpulan data, instrument penelitian, dan

dalam hal analisis data.

Untuk itu, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode

kualititatif. Utamanya adalah metode diskriptif, yang bisa dipahami sebagai

serangkaian prosedur yang digunakan dalam upaya pemecahan masalah yang

diselidiki dengan menggambarkan/melukiskan obyek penelitian/ atau subyek

penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat, nilai-nilai, dan lain-lain) pada saat

sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.7

7 Syafri’e YH, Yana. 2002. Proses Politik Terbentuknya Propinsi Banten. Skripsi tidak Diterbitkan.
Malang: Universitas Muhammadiyah Malang. Halaman: 32
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G.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang bertujuan memberikan

gambaran secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan gejala, atau kelompok

tertentu, atau penyebaran suatu gejala dengan gejala lain di masyarakat8.

Dalam penelitian deskriptif dimaksudkan untuk mengeksplorasi dan

klasifikasi mengenai suatu fenomena sosial dengan jalan mendeskripsikan sejumlah

variable yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti.

Dengan kata lain penelitian yang bersifat deskriptif bertujuan untuk

menggambarkan suatu fenomena. Peneliti menggunakan metode ini adalah untuk

mempermudah dalam menjelaskan dan menjabarkan mengenai obyek yang diteliti.

G.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat pelaksanaan penelitian. Adapun lokasi

penelitian yang dimaksud dalam penelitian ini adalah di wilayah Kota Probolinggo

dengan pertimbangan bahwa pelaksanaan Pemilihan kepala Daerah Secara Langsung

yang diteliti adalah Kota Probolinggo.

G.3 Populasi dan Sampel

Populasi penelitian merupakan keseluruhan dari obyek penelitian yang dapat

berupa manusia, hewan, tumbuhan, udara, gejala, nilai peristiwa, sikap hidup sebagai

8 Muslimin, metode penelitian di Bidang Sosial, Malang, UMM Press, 2002
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sumber yang memiliki karakteristk tertentu dalam suatu penelitian, sehingga obyek-

obyek ini dapat menjadi sumber data penelitian.9

Dilihat dari jumlahnya maka populasi dapat berjumlah tak terhingga atau

terdiri dari elemen yang sukar dicari batasannya. Dari pengertian tersebut maka yang

menjadi populasi dalam penelitian ini adalah elemen yang terlibat dalam Pemilihan

kepala daerah secara langsung Kota Probolinggo.

Sampel adalah bagian dari populasi yang menjadi sumber data sesungguhnya

dalam suatu penelitian. Dengan kata lain sampel adalah sebagian dari populasi untuk

mewakili seluruh populasi. Adapun teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini

akan digunakan metode Purposive sampling atau Sampel bertujuan. Dalam teknik ini

pengambilan sampel disesuaikan dengan tujuan penelitian

G.4 Sumber Data

Dalam hal ini, peneliti menggunakan sumber data atau informasi yang

menjadi perhatian untuk memperoleh data-data yang diperlukan, maka sumber data

yang digunakan untuk menyediakan informasi ada dua, yaitu:

a.Sumber data primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari nara

sumber penelitian. Dalam penelitian ini sumber data primernya adalah orang-orang

yang dianggap tahu dan dapat dipercaya untuk menjadi sumber data yang ada

kaitanya dengan masalah dalam penelitian yang mengenai peran KPUD dalam

9 Burhan Bungin, Metode Peneitian Sosial, Format-format penelitian kuantitatif dan kualitatif,
Airlangga University Perss, Surabaya, 2001, hal: 13
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menciptakan pemilihan kepala daerah secara langsung yang demokratis di Kota

Probolinggo, yang antara lain:

1. KPUD : 10  orang

2. Panitia Pengawas dan Pemantau : 163  orang

3. Masyarakat (DPT) :  156.614 orang

4. Peserta Pilkada (calon Bupati dan Wakil Bupati) :  6  orang (4 orang

diusung koalisi partai politik,dan 2 orang lainnya berangkat dari calon

independent).

5. Perss : 2 orang

Dalam memperoleh data primer ini penulis sengaja menentukan orang-orang

yang memberikan informasi dengan pertimbangan narasumber yang dipilih tersebut

dapat memberikan informasi yang dibutuhkan. Untuk mendapatkan hasil yang

optimal dan kompeten serta informasi yang dapat dipertanggungjawabkan, maka

peneliti mempersempit cakupan narasumber dari Elemen-elemen yang terlibat dalam

pelaksanaan pilkada menjadi  20 orang yang terdiri dari:

1. KPUD : 4 orang

2. Panitia Pengawas dan Pemantau : 2 orang

3. Masyarakat (DPT)

• Tokoh Agama : 2 orang

• Tokoh Organisasi masyarakat : 2 orang

• Tokoh Pendidikan : 2 orang
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• Tokoh Pemuda : 2 orang

4. Perss

• Jawa Pos Radar Bromo : 1 Orang

• Radio Suara Kota : 1 Orang

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang dipergunakan dalam penelitian

untuk melengkapi informasi yang diperoleh dari data primer. Data sekunder dalam

penelitian ini diperoleh dari dokumen yang berupa literature, jurnal, buku-buku dan

data-data lain yang terkait dengan permasalahan serta tujuan penelitian.

G.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan dipakai dalam penelitian ini adalah:

a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan menggunakan kegiatan

pengamatan dan pencatatan secara sistematis yang langsung terhadap gejala-gejala

dan peristiwa yang diteliti10. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode

observasi partisipatoris yaitu peneliti ikut berpartisipasi atau terlibat langsung dalam

faktor-faktor yang di teliti.

10 Singarimbun, Masri, Metode Penelitian Survey, Jakarta, LP3ES, 1998, Hal: 34
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b. Interview atau Wawancara

Interview atau wawancara dapat diartikan sebagai tanya jawab lisan antara

dua orang atau lebih secara langsung. Menurut Muslimin (2002: 52) wawancara

berfungsi sebagai:

- Deskripsi: informasi yang diperoleh dari wawancara bermanfaat dalam

menetapkan pemahaman ke dalam lingkungan terbatas dan realitas

sosial.

- Eksplorasi: adalah memberikan pemahaman dalam dimensi-dimensi

yang belum tergali dari suatu topik.

Dalam penelitian ini saya menggunakan teknik wawancara tak berstruktur

sehingga dapat berkembang di lapangan untuk mendapatkan data yang mendalam

dari responden mengenai  Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah secara Langsung.

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi merupakan pengumpulan data yang tertulis atau yang

diolah oleh orang lain (sekunder) yang berupa surat-surat, catatan, dan literature yang

diperlukan dan semua yang berhubungan dengan penelitian. Jadi dokumentasi bisa

berupa gambar dan tabel yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilihan kepala daerah

secara langsung terhadap pembangunan demokrasi di aras local studi KPUD Kota

Probolinggo. Dokumentasi dapat peneliti kategorikan sebagai sumber data sekunder

atau pendukung.
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G.6 Analisis Data

Teknik analisa data yang dilakukan peneliti menggunakan analisa kualitatif,

teknik analisa yang digunakan peneliti berguna sebagai alat untuk menafsirkan dan

menginterpretasikan data yang didapat dari wawancara dengan responden. Dengan

tujuan mendeskripsikan pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung

terhadap pembangunan demokrasi di aras lokal. Adapun tahapan dalam menganalisis

data ini adalah:

a. Reduksi Data

Adalah suatu bentuk analisis yang mempertegas, memperpendek, membuat

focus, membuang hal yang tidak penting dan mengatur data sedemikian rupa

sehingga kesimpulan akhir dapat  dilakukan. Dengan demikian penulis menggunakan

data reduction bertujuan untuk mempertegas, memperpendek, membuat focus dan

mengatur data yang diperoleh dari hasil wawancara.

b. Display Data

Adalah rakitan organisasi informasi yang memungkinkan kesimpulan dapat

dilakukan yang meliputi gambar atau skema, jaringan kerja keberkaitan dengan

kegiatan kedalam table. Dengan demikian maksud peneliti melakukan display data

bertujuan untuk menyajikan data yang berkaitan dengan kegiatan kedalaman table

sesuai dengan data yang diperoleh melalui dokumentasi.
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c. Pengambilan Keputusan

Akhir dari seluruh kegiatan analisis data kualitatif terletak pada pemahaman

atau penuturan tentang apa yang berhasil kita mengerti berkenaan dengar suatu

masalah yang bobotnya tergolong komprehensif dan mendalam.


