
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang Masalah 

Dunia politik di Indonesia telah mengalami perubahan yang signifikan 

setelah era reformasi. Semangat untuk menenggelamkan praktik-praktik berpolitik 

yang dianggap penuh dengan rekayasa, manipulatif, tidak adil dan represif 

memberikan energi besar kepada semua komponen bangsa untuk menciptakan 

suasana politik yang lebih terbuka, transaparan, jujur dan adil. Persaingan politik 

baik horizontal maupun vertikal kini telah terbuka lebar, sehingga akses politik 

untuk memasuki ranah kekuasaan baik dalam tingkatan legislatif maupun 

eksekutif relatif lebih mudah apabila dibandingkan dengan masa Orde Baru yang 

hanya melahirkan Demokrasi prosedural dan tidak pernah menyentuh sistem 

demokrasi yang bercorak subtantif. 

Era transisi politik menuju pemerintahan yang demokratis di Indonesia 

telah terjadi pada pertengahan tahun 1998. Akumulasi kekecewaan terhadap 

pemerintahan rezim Orde Baru yang berwatak otoriter di tambah 

ketidakmampuan Pemerintah dalam mengatasi gejolak sosial politik dan krisis 

ekonomi, telah menyebabkan munculnya tuntutan perubahan di segala bidang 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Gelombang 

reformasi ini ditandai dengan penggulingan rezim Orde Baru yang berdampak 

pada jatuhnya Presiden Soeharto dari tampuk kepemimpinan nasional pada 21 

Mei 1998. Gelombang reformasi ini didorong oleh perjuangan kelas menengah 
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Indonesia yang dimotori oleh mahasiswa dan kaum intelektual yang kemudian 

disokong oleh kekuatan massa yang sudah lama muak dengan rezim Orde Baru.1 

Transisi politik ke arah yang lebih demokratis yang terjadi pasca 

runtuhnya rezim Orde Baru salah satunya nampak dalam konteks kepartaian. Di 

negara Indonesia yang pada dasarnya mengenal sistem multi-partai. Akan tetapi, 

sekalipun pada masa Orde Baru menggunakan sistem ini, sistem kepartaian pada 

masa Orde Baru dapat dikategorikan sebagai sistem multi-partai dengan dominasi 

satu partai yakni didominasi oleh Partai Golkar. Adapun Transisi demokrasi yang 

terjadi dalam konteks kepartaian yakni dengan adanya kesempatan yang diberikan 

kepada masyarakat untuk mendirikan partai politik. 

Dewasa ini, sulit membayangkan adanya negara modern tanpa eksistensi 

partai politik. Tidak hanya di negara-negara yang menganut demokrasi sebagai 

sistem politiknya yang menempatkan partai politik sebagai instrumen penting 

dalam pelembagaan politik. Tetapi, di negara-negara yang tidak menerapkan 

sistem politik demokrasi pun partai politik memegang peranan penting dalam 

proses-proses politik yang terjadi.2 

Partai politik merupakan keharusan dalam kehidupan politik modern yang 

demokratis. Sebagai suatu organisasi, partai politik secara ideal dimaksudkan 

untuk  mengaktifkan dan memobilisasi rakyat, mewakili kepentingan tertentu, 

memberi jalan kompromi bagi pendapat yang saling bersaing, serta menyediakan 

sarana suksesi kepemimpinan politik secara absah (legitimate) dan damai.   

                                                
1  Harun, A. 2005. Angkasa Reformasi Terus Bergerak: Dimanakah Sang Pelopor Mengorbit?. 

Jakarta:PT. Pustaka Cidesindo. Halaman: xvi 
2 Budiardjo, Miriam. 2002. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka. Halaman: 

159-160 
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Dikeluarkannya UU No. 2 Tahun 1999 yang merupakan pengganti dari 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan 

Karya, mengawali lahirnya beberapa ketentuan-ketentuan seperti UU No. 31 

Tahun 2002 tentang partai politik, UU No. 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan 

Umum Presiden dan Wakil Presiden dan UU No. 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah, dinamika politik di Indonesia mengalami perubahan yang 

sangat pesat.  Kini perjalanan Indonesia menuju ke arah yang lebih demokratis 

masih berlangsung. Di masa Reformasi, penataan partai politik terus berlanjut. 

Salah satunya adalah dengan upaya merevisi tatanan kepartaian sebagaimana 

ditunjukkan melalui UU No. 2 Tahun 2008 sebagai pengganti atas UU No. 31 

Tahun 2002. Hal ini memperlihatkan  desakan masyarakat sekaligus keinginan di 

kalangan partai sendiri untuk membangun relevansi dengan perkembangan 

masyarakat. 

Dari beberapa perubahan Undang-Undang Tentang Partai Politik ini, 

terlihat adanya suatu transisi ke arah yang lebih demokratis di negara Indonesia. 

Sistem demokrasi yang mengedepankan pengakuan terhadap hak asasi manusia, 

terutama mengenai hak berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat dapat 

dilihat disini. Kesempatan warga negara baik dari kaum pria maupun kaum wanita 

untuk berpartisipasi dalam bidang politik yang pada masa Orde Baru sangat 

terbatas kini telah terbuka lebar. Kini, masyarakat dapat berpartisipasi untuk ikut 

serta secara aktif dalam kehidupan politik di Indonesia.  

Adapun bentuk partisipasi politik dari masyarakat Indonesia terlihat pada 

Pemilu 2009. KPU mengumumkan daftar partai politik yang dinyatakan lolos 
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verifikasi faktual untuk mengikuti Pemilu 2009. 18  di antara 38 partai politik 

nasional yang diumumkan adalah partai politik baru yang pertama kali mengikuti 

pemilu.  Di samping 38 partai politik Nasional peserta Pemilu 2009, Pemilu 2009 

juga  ditambah 6 partai politik lokal di Provinsi NAD yang berhak mengikuti 

Pemilu Anggota DPR untuk daerah pemilihan Aceh dan Pemilu anggota DPRD di 

Provinsi NAD. 

Dengan bertambahnya partai politik samapi 30 persen, sementara jumlah 

pemilih tidak banyak berubah (sekitar 174 juta pemilih), maka persaingan 

memperebutkan suara akan semakin ketat. Akan tetapi di penghujung tahun 2008, 

konstalasi politik nasional dikejutkan oleh Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) 

No. 22-24/PUU-VI/2008 pada Selasa 23 Desember 2008 menghapuskan 

ketentuan minimal 30 persen dan nomor urut dalam penetapan Caleg terpilih 

sebagaimana tertera dalam Pasal 214 UU No. 10/2008 tentang Pemilu Anggota 

DPR, DPD dan DPRD yang berbunyi: 

“Penetapan calon terpilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD 
kabupaten/kota dari Partai Politik didasarkan pada perolehan kursi Partai 
Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan, dengan ketentuan: 
a. Calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota 

ditetapkan berdasarkan calon yang memperoleh suara sekurang-
kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) dari BPP;  

b. Dalam hal calon yang memenuhi ketentuan huruf a jumlahnya lebih 
banyak daripada jumlah kursi yang diperoleh partai politik peserta 
pemilu, maka kursi diberikan kepada calon yang memiliki nomor urut 
lebih kecil di antara calon yang memenuhi ketentuan sekurang-
kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) dari BPP; 

c. Dalam hal terdapat dua calon atau lebih yang memenuhi ketentuan huruf 
a dengan perolehan suara yang sama, maka penentuan calon terpilih 
diberikan kepada calon yang memiliki nomor urut lebih kecil di antara 
calon yang memenuhi ketentuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh 
perseratus) dari BPP, kecuali bagi calon yang memperoleh suara 100% 
(seratus perseratus) dari BPP; 
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d. Dalam hal calon yang memenuhi ketentuan huruf a jumlahnya kurang 
dari jumlah kursi yang diperoleh partai politik peserta pemilu, maka 
kursi yang belum terbagi diberikan kepada calon berdasarkan nomor 
urut; e. dalam hal tidak ada calon yang memperoleh suara sekurang-
kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) dari BPP, maka calon terpilih 
ditetapkan berdasarkan nomor urut.3 

 
MK menyatakan bahwa Pasal 214 UU No 10 Tahun 2008 itu 

bertentangan dengan makna substantif prinsip keadilan sebagaimana diatur dalam 

Pasal 28 d ayat 1 UUD 1945. MK akhirnya menetapkan suara terbanyak sebagai 

mekanisme tunggal dalam penentuan caleg terpilih. 

Itu artinya, penetapan calon anggota legislatif (caleg) pada Pemilu 2009 

tidak lagi memakai sistem nomor urut dan telah digantikan dengan sistem suara 

terbanyak. Hal itu berlaku bagi semua partai politik. Dalam hal ini perlu 

ditegaskan bahwa MK tidak menggantikan sistem pemilu legislatif yang ada, 

yaitu sistem proporsional terbuka (Pasal 5 ayat 1 UU No. 10/2008). Dengan 

demikian, pasca Keputusan MK tersebut, Pemilu Legislatif 2009 masih tetap 

mempergunakan sistem proporsional terbuka, hanya saja lebih mengutamakan 

stelsel daftar terbuka, dalam arti penetapan Caleg terpilih berdasarkan suara 

terbanyak.4 

Disadari atau tidak, maka Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 

22-24/PUU-VI/2008 tentang penghapusan ketentuan minimal 30 persen dan 

nomor urut dalam penetapan Caleg terpilih berimbas pada perekrutan calon 

anggota legislatif yang diusung oleh partai-partai politik. Dimana pada Pemilu 

                                                
3 Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 
4 Seran, G Goris. 2009. Penentuan Kursi Caleg melalui Suara Terbanyak. 

http://www.pelita.or.id/baca.php?id=63032 diakses pada 4 Maret 2009. 
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sebelumnya caleg terpilih berdasarkan nomor urut dan pada Pemilu 2009 

penetapan caleg terpilih berdasarkan suara terbanyak. 

Oleh sebab itu, guna mengkaji lebih mendalam mengenai permasalahan 

di atas peneliti mengambil judul : “Mekanisme Pencalonan Anggota Legeslatif 

Pasca Keputusan MK No. 22-24/PUU-VI/2008 Tentang Penetapan Caleg 

Terpilih Berdasarkan Suara Terbanyak”. (Studi pada DPD Partai Golkar dan 

DPD PKS Kota Malang). 

1.2  Rumusan Masalah 

Dari berbagai permasalahan yang diuraikan dalam latar belakang 

dispesifikkan dalam rumusan masalah:  

1.2.1 Bagaimana mekanisme pencalonan anggota legislatif pasca 

Keputusan MK. No 22-24/PUU-VI/2008 tentang penetapan caleg 

terpilih berdasarkan suara terbanyak dalam internal partai ? 

1.2.2 Bagaimana mekanisme penetapan anggota legislatif pasca Keputusan 

MK No. 22-24/PUU-VI/2008 tentang penetapan caleg terpilih ? 

1.2.3 Bagaimana eksistensi partai politik dalam menyikapi mekanisme 

penetapan anggota legislatif pasca Keputusan MK No. 22-44/PUU-

VI/2008 tentang penetapan caleg terpilih ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Relevan dengan rumusan masalah yang diambil di atas, secara khusus 

dalam kajian tentang Mekanisme Pencalonan Anggota Legislatif Pasca Keputusan 

MK No. 22-24/PUU-VI/2008 tentang Penetapan Caleg Terpilih Berdasarkan 
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Suara Terbanyak, dengan studi di DPD Partai Golkar dan  DPD PKS Kota 

Malang, tujuan yang ingin dicapai yaitu: 

1.3.1 Untuk mendeskripsikan mekanisme pencalonan anggota legislatif 

pasca Keputusan MK. No 22-24/PUU-VI/2008 tentang penetapan 

caleg terpilih berdasarkan suara terbanyak dalam internal partai. 

1.3.2 Untuk mengetahui mekanisme penetapan anggota legislatif pasca 

Keputusan MK No. 22-24/PUU-VI/2008 tentang penetapan caleg 

terpilih.  

1.3.3 Untuk mengetahui eksistensi partai politik dalam menyikapi 

mekanisme penetapan anggota legislatif pasca Keputusan MK No. 

22-44/PUU-VI/2008 tentang penetapan caleg terpilih. 

1.4  Manfaat Penelitian 

1.4.1 Kegunaan Akademik 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan wacana 

keilmuan bagi jurusan Ilmu Pemerintahan, khususnya terhadap studi 

tentang sistem politik, sistem kepartaian di Indonesia dan sistem Pemilu 

di Indonesia. 

1.4.2 Kegunaan Praktis 

Secara praktis, dengan penelitian ini diharapkan mampu memberikan 

sumbangan dan berguna bagi masyarakat, partai politik, calon legislatif, 

LSM, KPUD, ataupun  instansi, baik yang berada di dalam 

pemerintahan maupun di luar pemerintahan tentang pengetahuan 

mengenai mekanisme pencalonan anggota legislatif dalam partai politik 
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dalam mewujudkan demokratisasi di Indonesia. Sehingga, dapat 

dipahami bagaimana seharusnya tindakan dan perilaku partai politik di 

jalankan sesuai fungsinya dalam berbagai proses politik maupun 

suksesi politik yang terjadi. 

1.5 Defenisi Konseptual 

Defenisi konseptual adalah unsur atau bagian penting dalam penelitian dan 

merupakan defenisi yang dipakai oleh para peneliti untuk menggambarkan secara 

abstrak suatu fenomena sosial atau fenomena yang alami.5 Defenisi konseptual ini 

dimaksudkan untuk memberikan penegasan tentang makna arti dari kalimat yang 

ada dalam permasalahan yang disajikan. Sehingga, dengan adanya penegasan arti 

tersebut akan mempermudah dalam memahami maksud kalimat yang tercantum 

dalam penelitian.6   

1.5.1 Mekanisme Pencalonan Anggota Legislatif 

Dalam struktur dan sistem politik, organisasi partai politiklah yang paling 

bertanggung jawab untuk melahirkan pemimpin-pemimpin berkualitas. Untuk 

dapat melakukan tugas ini, dalam tubuh organisasi politik perlu dikembangkan 

sistem rekruitmen. Dengan adanya sistem ini, nantinya akan dapat diseleksi 

kesesuaian antara karakteristik kandidat dengan sistem nilai dan ideologi partai 

politiknya. Tentunya orang-orang yang memiliki sistem nilai dan ideologi sama 

serta memiliki potensi untuk dikembangkanlah yang perlu direkrut.  

Mekanisme pencalonan antar partai politik tentunya berbeda antara yang 

satu dengan lainnya sesuai dengan ideologi partai tersebut. Penetapan nama calon 
                                                
5   Singarimbun, Masri. 1982. Metode Penelitian Survey. Jakarta: LP3ES. Halaman: 17 
6 Hamidi. 2004. Metode Penelitian Kualitatif, Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan 

Laporan Penelitian. Malang: UMM Press, halaman: 45 
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dan nomer urut caleg ditetapkan oleh ketentuan atau kebijakan internal partai 

sesuai dengan AD/ART partai yang bersangkutan. 

Tahapan Pencalonan anggota DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD 

Kabupaten/Kota dilakukan melalui tahapan : 

(1) Rekrutmen nama-nama bakal calon; 

(2) Seleksi dan verifikasi bakal calon; 

(3) Penyusunan dan penetapan daftar bakal calon; 

(4) Pengajuan daftar bakal calon; 

(5) Perbaikan daftar bakal calon. 

1.5.2 Suara Terbanyak 

Akhirnya setelah melewati berbagai proses baik waktu dan administrasi, 

akhirnya Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan uji materi tentang UU No. 10 

Tahun 2008 tentang Pemilu. Dengan demikian penetapan caleg untuk pemilu 

2009 akan ditentukan dengan sistem suara terbanyak. Menimbang bahwa dalil 

pemohon beralasan sepanjang mengenai pasal 214 huruf a, b, c, d, e UU Nomor 

10/2008 maka permohonan di kabulkan. Tak ayal putusan ini menjadi pembaharu 

di semua sistem politik di Indonesia. Karena sistem yang dulunya pada pemilu 

2004 adalah digunakan adalah sistem nomor urut. 

Dalam putusan MK No. 22-24/PUU-VI/2008 Menurut Mahkamah, 

ketentuan Pasal 214 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e UU 10/2008 

yang menentukan bahwa calon terpilih adalah calon yang mendapat di atas 30% 

(tiga puluh per seratus) dari BPP, atau menempati nomor urut lebih kecil, jika 

tidak ada yang memperoleh 30% (tiga puluh per seratus) dari BPP, atau yang 
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menempati nomor urut lebih kecil jika yang memperoleh 30% (tiga puluh per 

seratus) dari BPP lebih dari jumlah kursi proporsional yang diperoleh suatu partai 

politik peserta Pemilu adalah inkonstitusional. 

Inkonstitusional karena bertentangan dengan makna substantif kedaulatan 

rakyat sebagaimana telah diuraikan di atas dan dikualifisir bertentangan dengan 

prinsip keadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Hal 

tersebut merupakan pelanggaran atas kedaulatan rakyat jika kehendak rakyat yang 

tergambar dari pilihan mereka tidak diindahkan dalam penetapan anggota 

legislatif akan benar-benar melanggar kedaulatan rakyat dan keadilan, jika ada 

dua orang calon yang mendapatkan suara yang jauh berbeda secara ekstrem 

terpaksa calon yang mendapat suara banyak dikalahkan oleh calon yang mendapat 

suara kecil, karena yang mendapat suara kecil nomor urutnya lebih kecil. 

Bahwa dilihat dari dimensi keadilan dalam pembangunan politik, pada saat 

ini Indonesia telah menganut sistem pemilihan langsung untuk Presiden dan 

Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Daerah, dan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah sehingga menjadi adil pula jika pemilihan anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah juga bersifat langsung memilih 

orang tanpa mengurangi hak-hak politik partai politik, sehingga setiap calon 

anggota legislatif dapat menjadi anggota legislatif pada semua tingkatan sesuai 

dengan perjuangan dan perolehan dukungan suara masing-masing. 

Hal tersebut akan menusuk rasa keadilan dan melanggar kedaulatan rakyat 

dalam artinya yang substantif, karena tidak ada rasa dan logika yang dapat 
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membenarkan bahwa keadilan dan kehendak rakyat sebagai pemegang kedaulatan 

rakyat dapat dilanggar dengan cara seperti itu. 

Bahwa dasar filosofi dari setiap pemilihan atas orang untuk menentukan 

pemenang adalah berdasarkan suara terbanyak, maka penentuan calon terpilih 

harus pula didasarkan pada siapapun calon anggota legislatif yang mendapat suara 

terbanyak secara berurutan, dan bukan atas dasar nomor urut terkecil yang telah 

ditetapkan. Dengan kata lain, setiap pemilihan tidak lagi menggunakan standar 

ganda, yaitu menggunakan nomor urut dan perolehan suara masing-masing 

Caleg. Memberlakukan ketentuan yang memberikan hak kepada calon terpilih 

berdasarkan nomor urut berarti memasung hak suara rakyat untuk memilih sesuai 

dengan pilihannya dan mengabaikan tingkat legitimasi politik calon terpilih 

berdasarkan jumlah suara terbanyak.7 

Suara Terbanyak. Itulah sistem yang digunakan dalam pemilu Indonesia 

2009. Keputusan ini telah dibuat oleh Mahkamah Konstitusi beberapa waktu yang lalu. 

Kalau dilihat dari efek yang ditimbulkan oleh sistem ini, tentunya sangat berbeda 

jauh dengan sistem sebelumnya, yaitu sistem nomor urut. Dengan adanya sistem 

suara terbanyak, semua caleg akan melakukan kampanye. Sistem ini membuat 

peluang semua caleg sama, tidak ada lagi nomor satu, nomor dua, dan seterusnya. 

Walaupun berada di nomor buncit, kalau suaranya melebihi caleg nomor urut 

satu, tetep saja caleg bersangkutan akan jadi. Secara moral sistem suara terbanyak 

akan memotivasi semua calon legislatif untuk bekerja keras merebut simpati 

masyarakat, karena yang menentukan sebagai anggota dewan bukan lagi nomor 

                                                
7 Putusan MK No. 22-24/PUU-VI/2008 hal 104-105 
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urut, tapi jumlah suara yang diperolehnya. Selain itu juga menimbulkan keadilan 

bagi caleg dan mendorong mereka untuk semakin dekat kepada masyarakat, hal 

itu tentu juga akan memperkuat kinerja mesin parpol. 

1.6 Defenisi Operasional 

 Defenisi Operasional adalah defenisi yang didasarkan atas sifat-sifat hal 

yang didefinisikan yang dapat diamati. Secara tidak langsung defenisi operasional 

itu akan menunjuk alat pengambil data yang cocok digunakan atau mengacu pada 

bagaimana mengukur suatu variabel.8  Dalam penelitian ini, variabel operasional 

yang berkaitan dengan Mekanisme Pencalonan Anggota Legislatif Pasca 

Keputusan MK No. 22-24/PUU-VI/2008 tentang Penetapan Caleg Terpilih 

Berdasarkan Suara Terbanyak di Kota Malang di susun ke dalam beberapa 

indikator-indikator. Adapun indikator operasional dalam penelitian ini meliputi:  

1. Mekanisme pencalonan anggota legislatif dalam internal partai politik. 

a. Rekrutmen nama-nama bakal calon; 

b. Seleksi dan verifikasi bakal calon. 

c. Penyusunan dan penetapan daftar bakal calon 

d. Pengajuan daftar bakal calon 

e. Perbaikan daftar bakal calon 

2. Mekanisme penetapan anggota legislatif dalam internal partai politik. 

a. Musyawarah Partai Politik 

b. Kebijakan internal partai sesuai dengan AD/ART partai 

c. Penetapan anggota legislatif 

                                                
8 Tim Dosen Bahasa Indonesia UMM, 2003, Bahasa Indonesia untuk Karangan Ilmiah, UMM 

Press, Malang, Halaman: 207 
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1.7  Metode Penelitian 

 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.9 

1.7.1 Teknik Pengumpulan Data 

Untuk instrumen pengumpulan data, agar menjadi satu kesatuan yang utuh 

dan konsisten dengan metode penelitian yang dipilih dan objek yang menjadi unit 

analisis, maka ada dua teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian 

ini, yaitu teknik komunikasi langsung dan teknik dokumentasi.  

Teknik komunikasi langsung dalam hal ini dilakukan dengan kontak 

langsung secara lisan atau tatap muka dengan sumber data, dalam sebuah situasi 

yang sengaja dibuat untuk keperluan pengumpulan data. Teknik komunikasi 

langsung dalam penelitian ini berupa teknik elite interviewing.10  Elite 

interviewing adalah metode pengumpulan data secara langsung dengan 

melakukan wawancara tidak terstruktur terhadap orang-orang yang dianggap 

mempunyai kesempatan kuat dalam proses masukan dan pengambilan keputusan 

dalam kelompok masyarakat, legislatif, maupun eksekutif untuk mengetahui 

pendapat dan pandangan, serta reaksi berupa tanggapan dan aksi lembaga-

lembaga yang berkaitan dengan masalah yang dirumuskan. Instrumen yang 
                                                
9 Syafri’e YH, Yana. 2002. Proses Politik Terbentuknya Propinsi Banten. Skripsi tidak 

Diterbitkan. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang. Halaman: 32 
10 Ibid. Halaman: 33 
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digunakan dalam teknik pengumpulan data ini adalah panduan atau daftar 

wawancara yang berisikan beberapa pertanyaan yang akan menjaga dan 

membatasi topik serta arah tujuan wawancara agar singkron dengan tujuan 

penelitian. 

Sedangkan, metode dokumentasi adalah upaya yang dilakukan oleh 

peneliti untuk mencari data dan informasi melalui data-data dokumentasi tertulis 

yang berkaitan dengan Mekanisme Pencalonan Anggota Legislatif Pasca 

Keputusan MK No. 22-24/PUU-VI/2008 tentang Penetapan Caleg Terpilih 

Berdasarkan Suara Terbanyak (studi di DPD Partai Golkar dan DPD PKS di Kota 

Malang). Data dokumentasi yang dimaksud diletakkan dalam dua instrumen 

penting, yakni: pertama, data dokumentasi yang merupakan data hasil kutipan dari 

berbagai data yang didapat berkaitan dengan yang penulis peroleh melalui 

dokumen-dokumen partai-partai di atas, dan dokumen lain yang menunjang. 

Kedua, adalah data dokumentasi yang merupakan penafsiran atau penjabaran dari 

penulis setelah melihat data dokumentasi dan komunikasi langsung dengan 

menentukan standar lembaran, sumber data dokumentasi dan data komunikasi 

langsung, kutipan yang di ulas, dan ulasan peneliti. 11 

1.7.2 Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti akan mengungkapkan 

keadaan yang sebenarnya untuk mendapatkan data-data dan  informasi dari objek 

yang diteliti. Adapun lokasi penelitian yang dimaksud adalah Kota Malang. Yang 

menjadi alasan bagi penulis dalam memilih Kota Malang sebagai lokasi penelitian 

                                                
11 Hadari, Nawawi dan M. Martini Hadari, 1995. Instrumen Penelitian Bidang Sosial. 

Yogyakarta: UGM Press. Halaman: 172-173. 
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adalah karena Kota Malang memiliki dinamika politik yang cukup bagus. Respon 

terhadap mekanisme pencalonan anggota caleg oleh masyarakat dianggap sebagai 

reformasi politik untuk menuju tata politik yang baik. Karena itu beberapa partai 

yang ada di Malang berbeda-beda dalam menyikapi mekanisme pencalonan 

anggota caleg, khususnya pasca keputusan MK No. 22-24/PUU-V/2008. 

1.7.3 Subyek Penelitian 

Subyek penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan 

informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian.12 Karena sebagai subyek 

yang mampu memberikan informasi yang seluas-luasnya, maka dalam penelitian 

ini peneliti sangat berhati-hati dalam menentukan informan, agar didapatkan 

informasi yang valid dan lengkap. Peneliti telah menetapkan para informan 

penelitian yang dipandang dapat memberikan pengalaman yang seluas-luasnya 

terutama berhubungan dengan partai politik. Subyek penelitian tersebut 

diantaranya adalah: 

a. Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Kota Malang 

b. Pengurus Dewan Pimpinan Daerah PKS Kota Malang 

c. Anggota Legislatif DPRD Kota Malang. 

Dari beberapa subyek penelitian diatas, dipilih dengan alasan lebih 

mengutamakan pengalaman dan pemahaman tentang mekanisme pencalonan dan 

penetapan caleg terpilih berdasarkan suara terbanyak.  

 

 
                                                
12 Lexey, Moleong. 2001 Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung.: Remaja Rosdakaria. Hlm: 

90 
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1.7.4 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data merupakan bagian yang sangat penting dalam metode 

ilmiah karena dengan analisa data dapat diberi arti, makna yang berguna dalam 

memecahkan masalah penelitian. Analisa data menurut Patton adalah proses 

mengatur urutan data, mengorganisasikan ke dalam suatu pola, kategori dan status 

uraian dasar.13 Dengan analisa data peneliti berarti melakukan suatu proses 

pengolahan data, penyederhanaan, pembahasan serta menerjemahkan data atau 

hasil penemuan sehingga mudah dipahami.  

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

kualitatif, yang merupakan teknik analisis data yang digunakan untuk menafsirkan 

data dan menginterpretasikan data yang didapat dari wawancara yang dilakukan 

dan juga data dokumentasi yang didapat.14  Data yang didapat selanjutnya dibuat 

dalam bentuk laporan diskripsi yang berisi narasi kualitatif, dengan tujuan 

mendiskripsikan tentang Mekanisme pencalonan anggota legislatif pasca 

Keputusan MK No. 22-24/PUU-VI/2008 tentang penetapan caleg terpilih 

berdasarkan suara terbanyak di kota Malang. 

Adapun Milles and Huberman mengemukakan bahwa aktivitas yang 

dilakukan dalam analisa data kualitatif dilakukan secara interaktif dan 

berlangsung secara terus-menerus pada setiap tahapan penelitian sehingga sampai 

tuntas, dan datanya sampai jenuh. Aktivitas dalam analisis data dilakukan dalam 

                                                
13 Ibid. Halaman: 103 
14 Syafri’e YH, Yana. Loc.Cit. Halaman: 35 
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tiga tahapan, yaitu melalui tahap data reduction, data display, dan conclusion 

drawing/verivication.15  

a. Reduksi Data (Data Reduction)  

Yaitu merupakan tahap seleksi data atas data atau catatan-catatan 

lapangan (fieldnotes), sehingga data yang di dapat sesuai dengan pokok 

yang dituju dalam penelitian. Dalam hal ini peneliti akan menyeleksi 

data atau catatan-catatan lapangan. Sehingga memungkinkan peneliti 

untuk memperoleh data yang berkaitan atau yang sesuai dengan 

Mekanisme Pencalonan Anggota Legislatif Pasca Keputusan MK No. 

22-24/PUU-VI/2008 tentang Penetapan Caleg Terpilih Berdasarkan 

Suara Tebanyak Study pada DPD Partai Golkar dan DPD PKS Kota 

Malang. 

b. Penyajian Data (Data Display) 

Yaitu merupakan proses penyajian, kompilasi data setelah direduksi ke 

dalam bentuk-bentuk simbol yang bisa menggambarkan keseluruhan 

data-data utama hasil penelitian. Kegiatan ini merupakan 

penyederhanaan data yang kompleks ke dalam narasi-narasi pendek 

sesuai kriteria dan klasifikasi data berdasarkan rumusan masalah 

sehingga dengan mudah bisa dipahami maknanya. Disini peneliti 

mencoba untuk menyajikan data-data mengenai Mekanisme Pencalonan 

Anggota Legislatif pasca Keputusan MK No. 22-24/PUU-VI/2008 di 

tiap partai dalam bentuk uraian-uraian singkat, bagan, grafik, chart, dan 

                                                
15 Sugiyono. 2005. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: CV. Alfabeta. Halaman: 91 
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sejenisnya sehingga bisa kita bandingkan proses-proses yang terjadi 

dalam tiap partai 

c. Conclusion Drawing/Verivication 

Setelah data diolah atau di sajikan, maka diambil beberapa alternatif 

yang terbaik atau dijadikan bahan penyampaian informasi dan 

pengambilan keputusan untuk kemudian diambil sebuah kesimpulan. 

Disini peneliti mencoba untuk menarik sebuah kesimpulan yang 

mungkin dapat menjawab rumusan masalah, yakni mengenai 

bagaimana Mekanisme Pencalonan Anggota Legislatif Pasca 

Keputusan MK No. 22-24/PUU-VI/2008 tentang Penetapan Caleg 

Terpilih Berdasarkan Suara Tebanyak (Study pada DPD Partai Golkar 

dan DPD PKS Kota Malang). Dari penarikan kesimpulan ini 

diharapkan akan mendapatkan suatu temuan baru yang sebelumnya 

belum pernah ada. Temuan ini dapat berupa deskripsi atau gambaran 

mengenai Mekanisme Pencalonan Anggorta Legislatif pasca Keputusan 

MK No. 22-24/PUU-VI/2008 tentang Penetapan Caleg Terpilih 

berdasarkan Suara Terbanyak. 

1.7.5 Pemeriksaan Keabsahan Data 

Untuk menguji keabsahan data yang dikumpulkan, peneliti akan 

menggunakan teknik Triangulasi yaitu teknik triangulasi dengan sumber. 

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan suatu 

sumber data yang lain di luar data itu untuk keperluan pembanding atau 
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pengecekan derajad kepercayaan hasil penelitian. Teknik triangulasi yang paling 

banyak digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber lainnya.  

Dimana, dalam metode pemeriksanaan keabsahan data ini dapat melalui 

perbandingan antara data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara, 

membandingkan antara data hasil wawancara dengan data dokumentasi, 

membandingkan data hasil penelitian dengan hasil penelitian peneliti lain, dan 

membandingkan data hasil penelitian dengan teori.16  

 

  

 

                                                
16 Meleong, Lexy J. Op.Cit. Halaman: 178 


