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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pemilihan merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang 

diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam 

Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-

Undang Dasar (UUD) Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. 

Pemilihan merupakan salah satu instrumen demokrasi yang mengikutsertakan 

partisipasi masyarakat dalam mewujudkan aspirasinya. Pemilihan memiliki 

makna dan arti penting sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna 

menghasilkan pemerintahan negara Indonesia yang demokratis, karena salah 

satu ciri dari negara demokrasi ialah dengan adanya pemilihan. 

Pemilihan adalah proses memilih orang-orang untuk mengisi jabatan-

jabatan politik dalam struktur pemerintahan. Jabatan-jabatan tersebut beraneka 

ragam mulai dari Presiden, wakil rakyat diberbagai tingkat pemerintahan, 

sampai Kepala Desa. Pemilihan sangat penting dalam kehidupan bernegara 

karena dengan adanya pemilihan menandakan berjalannya proses demokrasi 

dalam suatu negara.1 

Pemilihan secara langsung merupakan proses demokrasi karena 

pembelajaran politik yang relevan dan memperkuat sistem lokal maupun 

otonomi daerah. Sebagai suatu proses demokrasi, ada tiga hal dalam 

                                                             

1 May, Rudi Teuku. 2003. Pengantar Ilmu Politik. Bandung: PT Refika Aditama. 
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pembelajaran politik yang dilakukan secara langsung.2 Pertama, meningkatkan 

kesadaran politik masyarakat lokal, karena dalam proses pemilihan secara 

langsung masyarakat lokal terlibat secara aktif sehingga terbentuk pemahaman 

masyarakat terhadap realitas sosial politik yang ada, dan kemungkinan secara 

aktif mengubahnya, dalam konteks ini kedaulatan rakyat bisa lebih dipahami. 

Kedua, mengorganisir masyarakat ke dalam aktifis politik yang memberi 

kesempatan lebih besar pada setiap orang untuk berpartisipasi. 

Pengorganisasian masyarakat mengaktifkan dan mendidik masyarakat lokal 

menjadi warga negara yang proaktif dalam proses politik yang berlangsung 

khususnya ditingkat lokal. Ketiga, memperluas akses masyarakat lokal untuk 

mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan 

mereka. 

Pemilihan sebagai wujud keterlibatan masyarakat dalam proses politik, 

juga merupakan sarana bagi masyarakat untuk ikut menentukan figur dan arah 

kepemimpinan daerah dalam periode tertentu. Pemilihan yang demokratis 

menjadi syarat penting dalam pembentukan kepemimpinan suatu daerah. 

Pemilihan memiliki peran untuk menghasilkan kepemimpinan yang benar-

benar mendekati kehendak rakyat dan merupakan salah satu sarana dalam 

mendapatkan legitimasi kekuasaan yang berdasarkan konstitusi hukum. 

Penyelenggaraan pemilihan sendiri dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun 

sekali secara serentak diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia 

                                                             

2 Asyhari, Hasim. 2005. Goverment Jurnal Ilmu Pemerintahan. Malang: 
   Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP-UMM. Halaman 44. 
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seperti tercantum di dalam pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan 

Gubernur, Bupati, dan Walikota. 

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta 

Walikota dan Wakil Walikota adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah 

provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, 

Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung 

dan demokratis.3 

Terselenggaranya pemilihan juga tidak lepas dari lembaga independent 

yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang dalam hal ini sebagai lembaga 

yang menyelenggarakan pemilihan. Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki 

peranan yang sangat penting dalam kesuksesan pemilihan di Indonesia. Komisi 

Pemilihan Umum (KPU) beranggotakan orang-orang terpilih dengan masa 

kerja yang telah ditentukan oleh undang-undang. Komisi Pemilihan Umum 

(KPU) berkedudukan di pusat dan juga di daerah, untuk KPU pusat disebut 

KPU pusat atau KPU, sedangkan KPU yang berada di daerah disebut Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (KPU Kabupaten/Kota), yang tugas dan 

fungsinya telah ditetapkan dalam Undang-Undang nomor 8 Tahun 2015. 

Sebagai penyelenggara Pemilihan Bupati dan Walikota, Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (KPU Kabupaten/Kota) mempunyai tugas 

dan wewenang sebagai berikut: (a) merencanakan program, anggaran, dan 

jadwal pemilihan bupati/walikota; (b) merencanakan dan menetapkan jadwal 

                                                             

3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi 
Undang-Undang. Pasal 1 Angka 1. 
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Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota; (c) 

menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan 

KPPS dalam pemilihan bupati/walikota dengan memperhatikan pedoman dari 

KPU dan/atau KPU Provinsi; (d) menyusun dan menetapkan pedoman teknis 

untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota berdasarkan 

ketentuan peraturan perundang-undangan; (e) membentuk PPK, PPS, dan 

KPPS dalam pemilihan gubernur serta pemilihan bupati/walikota dalam 

wilayah kerjanya; (f) mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan 

mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota 

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan 

pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi; (g) menerima daftar pemilih dari 

PPK dalam penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota; (h) memutakhirkan 

data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan 

oleh Pemerintah dengan memperhatikan data terakhir: 1. Pemilihan Umum 

anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah; 2. Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden; 

dan 3. Pemilihan, serta menetapkannya sebagai daftar pemilih; (i) menerima 

daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur dan 

menyampaikannya kepada KPU Provinsi; (j) menetapkan calon 

bupati/walikota yang telah memenuhi persyaratan; (k) menetapkan dan 

mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan 

bupati/walikota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh 

PPK di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan; (l) membuat berita acara 

penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib 
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menyerahkannya kepada saksi peserta pemilihan, Panwaslu Kabupaten/Kota, 

dan KPU Provinsi; (m) menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk 

mengesahkan hasil pemilihan bupati/walikota dan mengumumkannya; (n) 

mengumumkan calon bupati/walikota terpilih dan dibuatkan berita acaranya; 

(o) melaporkan hasil pemilihan bupati/walikota kepada KPU melalui KPU 

Provinsi; (p) menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu 

Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran 

pemilihan; (q) mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan 

sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan 

pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan 

yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan 

berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan 

peraturan perundang-undangan; (r) melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan 

pemilihan gubernur, bupati, dan walikota dan/atau yang berkaitan dengan tugas 

KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat; (s) melaksanakan tugas dan 

wewenang yang berkaitan dengan pemilihan gubernur berdasarkan ketentuan 

peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi; (t) 

melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan pemilihan 

bupati/walikota; (u) menyampaikan hasil pemilihan bupati/walikota kepada 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Menteri Dalam Negeri, 

bupati/walikota, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; (v) 

melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU 
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Provinsi, dan/atau yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 4 

Dalam menyelenggarakan pemilihan Komisi Pemilihan Umum (KPU) 

Kabupaten/Kota juga berkewajiban untuk: (a) melaksanakan semua tahapan 

penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu; (b) memperlakukan peserta 

Pemilu dan pasangan calon presiden dan wakil presiden, calon gubernur, 

bupati, dan walikota secara adil dan setara; (c) menyampaikan semua informasi 

penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat; (d) melaporkan 

pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan; (e) menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua 

kegiatan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi; (f) 

mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan 

penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU 

Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan Kabupaten/Kota berdasarkan pedoman 

yang ditetapkan oleh KPU dan ANRI; (g) mengelola barang inventaris KPU 

Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; (h) 

menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu 

kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada 

Bawaslu; (i) membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU 

Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU 

Kabupaten/Kota; (j) menyampaikan data hasil pemilu dari tiap-tiap TPS pada 

tingkat kabupaten/kota kepada peserta pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah 

                                                             

4 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan 
Umum. Pasal 10 ayat 3. Hal: 20. 
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rekapitulasi di kabupaten/kota; (k) melaksanakan keputusan DKPP; (l) 

melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi dan/atau 

peraturan perundang-undangan. 5 

Semenjak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, tugas 

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menjadi lebih luas lagi cakupannya, 

karena semua tahapan penyelenggaraan pemilihan mulai dari persiapan, 

penyelenggaraan pemilihan hingga tahapan evaluasi dilaksanakan oleh KPU 

Kabupaten/Kota dengan berkiblat kepada UU Nomor 8 Tahun 2015 dan juga 

peraturan yang ditetapkan oleh KPU. Adanya Undang-Undang tersebut 

memberikan pengalaman baru bagi KPU dengan format pemilihan baru yang 

membuat KPU Kabupaten/Kota sebagai penentu berjalannya pemilihan di 

daerah. KPU Kabupaten/Kota diberikan wewenang untuk menjalankan tahapan 

pemilihan yang dapat dilaksanakan melalui: pertemuan terbatas, pertemuan 

tatap muka dan dialog, debat publik/debat terbuka antar pasangan calon, 

penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga, iklan 

media massa cetak dan media massa elektronik dan atau kegiatan lain yang 

tidak melanggar larangan kampanye dan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

Namun, yang terjadi adalah adanya indikasi dugaan pelanggaran pada 

saat kampanye pemilihan Kabupaten Malang terkait dengan permasalahan 

spanduk bertuliskan Walikota Batu yang terlanjur dicetak kemudian menjadi 

masalah, dan direkomendasikan oleh Panwaslu Kabupaten Malang untuk 

ditarik. Sehingga KPU Kabupaten Malang meminta petunjuk dari KPU 
                                                             

5 Ibid. Hal: 22 
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Provinsi Jatim dalam menyelesaikan masalah tersebut. Permasalahan 

berikutnya adalah adanya indikasi terjadinya dugaan money politic oleh salah 

satu pasangan calon yang memberikan perjalanan wisata gratis kepada 

pendukungnya. Dalam hal ini merupakan tugas KPU Kabupaten Malang selaku 

penyelenggara pemilu untuk dapat mewujudkan pemilu yang bersih, jujur dan 

adil sesuai yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang. 

Pemerintah telah menyepakati pemilihan serentak untuk daerah-daerah 

yang akan habis masa jabatannya pada tahun 2015 dan semuanya 

diselenggarakan pada 9 Desember 2015. Pemilihan Bupati dan Walikota akan 

dilakukan secara serentak oleh 8 Provinsi dan 170 Kabupaten serta 26 kota.6 

Kabupaten Malang menjadi salah satu daerah yang akan melaksanakan 

Pemilihan Bupati tersebut. Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang 

ada 3 calon yang akan memperebutkan posisi menjadi orang nomor satu di 

Kabupaten Malang. Ketiga pasang calon Bupati dan wakil Bupati yang 

diusulkan dan lolos pada tahap verifikasi adalah Pasangan Rendra dan Sanusi 

diusulkan oleh lima partai politik di Kabupaten Malang yaitu: Partai Nasdem, 

Partai Golkar, PKB, Partai Demokrat, dan Gerindra. Sedangkan, Dewanti 

Rumpoko dan Masrifah Hadi juga mendaftarkan diri sebagai pasangan calon 

Bupati dan wakil Bupati yang diusulkan oleh partai PDIP Kabupaten Malang. 

Selanjutnya pasangan calon ketiga yaitu Nurcholis dan Muhammad Mufidz 

merupakan pasangan calon dari jalur perseorangan. Tiga pasangan calon ini 

                                                             

6 Daftar Daerah yang Akan Laksanakan Pilkada Serentak 2015. Infopilkada.kpu.go.id. Diakses 
pada tanggal 25 November 2015 pukul 13.50 WIB 
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yang akan menjadi peserta dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang 

Tahun 2015. 

Sesuai pemaparan latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk 

mengangkat permasalahan kinerja KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilihan 

Bupati dan Wakil Bupati Malang tahun 2015, sehingga peneliti mengambil 

judul “Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang Dalam 

Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2015 

(Studi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang) “. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dalam 

penelitian ini penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut:  

1. Bagaimana kinerja KPU Kabupaten Malang dalam penyelenggaraan 

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang tahun 2015? 

2. Apa saja kendala yang dihadapi KPU Kabupaten Malang dalam 

penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang tahun 2015?  

C. Tujuan Penelitian 

Dilakukannya penelitian bertujuan untuk mencapai suatu tujuan tertentu, 

oleh sebab itu, dari rumusan masalah di atas maka yang menjadi tujuan dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui kinerja KPU Kabupaten Malang dalam penyelenggaraan 

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang tahun 2015. 

2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi KPU Kabupaten Malang dalam 

penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang tahun 2015. 
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D. Manfaat Penelitian 

Setelah mengetahui rumusan masalah dan tujuan penelitian, diharapkan 

penelitian ini dapat memberikan manfaat-manfaat bagi pihak tertentu, yaitu 

sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritik 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam mengembangkan 

teori-teori yang peneliti gunakan, yang relevan dengan permasalahan dalam 

penelitian ini terutama mengenai Sistem Kepartaian dan Pemilu.  

2. Manfaat Praktik 

Secara praktik penelitian ini diharapkan berguna sebagai bahan 

evaluasi dan juga referensi khususnya bagi KPU Kabupaten Malang dalam 

penyelenggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang, dan bisa 

memberikan wawasan kepada masyarakat luas khususnya mahasiswa yang 

ingin belajar tentang bagaimana penyelenggaran Pemilihan Bupati Malang. 

E. Definisi Konseptual 

Konsep adalah abstraksi dari fenomena yang akan diteliti atau 

generalisasi dari fenomena tertentu, sehingga dipakai untuk menggambarkan 

berbagai fenomena yang sama atau suatu data yang menggambarkan 

kesamaan-kesamaan dalam berbagai gejala walaupun berbeda-beda.7 Konsep 

pada penelitian ini perlu dibatasi pengertiannya, untuk membatasi meluasnya 

pemahaman konsep peneliti. Sesuai dengan judul penelitian ini yaitu Kinerja 

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang dalam Penyelenggaraan 

                                                             

7 Rianti Adi dan Hari Prasaja. 1991. Langkah-Langkah Penelitian Sosial. Jakarta: Arcan. Hal: 17 
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Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2015, maka definisi konsep 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Kinerja 

Kinerja berasal dari kata dasar “kerja” yang merupakan terjemahan 

dari Bahasa asing “Performance” yang dapat pula diartikan sebagai “hasil 

kerja”. Kinerja dalam organisasi merupakan hasil dari tercapainya tujuan 

dalam suatu organisasi yang telah ditetapkan. Kinerja atau performance 

adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau kelompok orang 

dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab 

masing-masing dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi yang 

bersangkutan secara legal tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral 

maupun etika.8 

Kinerja merupakan perwujudan kerja yang dilakukan oleh karyawan 

yang biasanya dipakai sebagai dasar penilaian terhadap karyawan atau 

organisasi. Kinerja yang baik merupakan langkah untuk tercapainya tujuan 

organisasi. Sehingga perlu diupayakan usaha untuk meningkatkan kinerja. 

Tetapi hal ini tidak mudah sebab banyak faktor yang mempengaruhi tinggi 

rendahnya kinerja seseorang.9 

2. Komisi Pemilihan Umum 

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan 

Gubernur, Bupati, dan Walikota juga mengatur mengenai penyelenggaraan 

                                                             

8 Prawirosentono, Suyadi. 1992. Kebijakan Kinerja Karyawan: Kiat membangun Organisasi  
   Kompetitif Menjelang Perdagangan Bebas dunia. Yogyakarta: BPFE. Hal. 2. 
9 Malayu, S.P. Hasibuan. 2007. Manajemen Sumber Daya Manusia. Cetakan kesembilan. Jakarta: 
   PT Bumi Aksara. Hal. 15 
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Pemilihan yang dilaksanakan oleh suatu lembaga yang bersifat nasional, 

tetap, dan mandiri. Sifat nasional bahwa wilayah kerja dan tanggung jawab 

KPU sebagai penyelenggara Pemilihan Umum mencakup seluruh wilayah 

Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sifat tetap menunjukkan KPU sebagai 

lembaga yang menjalankan tugas secara berkesinambungan meskipun 

dibatasi oleh masa jabatan tertentu. Sifat mandiri menegaskan KPU dalam 

menyelenggarakan Pemilihan Umum bebas dari pengaruh pihak mana pun. 

Dalam undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 juga mengatur mengenai 

KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai lembaga 

penyelenggara pemilihan umum yang tetap dalam menjalankan tugasnya 

bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta 

dalam hal penyelenggaraan seluruh tahapan pemilihan dan tugas lainnya. 

3. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, 

serta Walikota dan Wakil Walikota adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di 

wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil 

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota 

secara langsung dan demokratis.10 

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati merupakan sebuah agenda yang 

dilakukan secara langsung oleh penduduk daerah administratif setempat 

yang memenuhi syarat untuk dapat memilih calon kepala daerah yang 

dilakukan satu paket bersama dengan pemilihan wakil kepala daerah. 

Kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dimaksud mencakup Gubernur 
                                                             

10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015. Op cit  
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dan Wakil Gubernur untuk provinsi, Bupati dan Wakil Bupati untuk 

Kabupaten, Walikota dan Wakil Walikota untuk Kota. 

F. Definisi Operasional 

Dalam penelitian ini, untuk memberikan suatu kemudahan bagi peneliti 

dalam melakukan penelitian diperlukan suatu operasional yang dimaksudkan 

untuk menjelaskan indikator-indikator yang ditetapkan. Definisi operasional 

adalah unsur yang mengukur suatu variabel atau petunjuk pelaksanaan suatu 

penelitian. Variabel merupakan konsep yang mempunyai variasi nilai.11 

Definisi operasional merupakan salah satu langkah penting dalam penelitian 

karena berperan sebagai alat untuk mengukur variabel. Untuk menilai variabel 

dapat dilihat melalui indikator yang ada atau terjadi. Dalam penelitian ini 

indikator yang akan dijadikan sebagai orientasi untuk dikaji menyangkut 

kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang dalam pelaksanaan 

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang tahun 2015 adalah: 

1. Perencanaan kegiatan dan program kerja KPU Kabupaten Malang 

a. Alat Peraga Kampanye (APK) 

b. Strategi KPU Kabupaten Malang dalam merealisasikan program kerja 

c. Pelaksanaan program kerja 

2. Program dan upaya KPU Kabupaten Malang dalam menyelesaikan temuan-

temuan yang ada di lapangan. 

a. Penanganan temuan kasus pada pra-Pemilihan dan pasca-Pemilihan 

Bupati Malang. 

                                                             

11 Usman DKK. 2004. Metodologi Penelitian Sosial. Jakarta. PT Bumi Aksara. 
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b. Kendala-kendala yang di hadapi KPU Kabupaten Malang dalam masa 

Pemilihan Bupati Malang. 

G. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian  deskriptif, yaitu 

menggambarkan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit 

yang diteliti tanpa mempersoalkan hubungan antara variabel. 

Metode deskriptif sebagai prosedur pemecahan masalah yang diteliti 

berdasarkan fakta-fakta yang ada, untuk dapat menggali informasi yang 

mendalam mengenai obyek yang diteliti, sehingga tujuan dari metode 

deskriptif adalah untuk menggambarkan tentang kondisi masyarakat atau 

kelompok tertentu atau gambaran mengenai gejala sosial. Dengan begitu 

peneliti bisa melakukan eksploitasi dan klasifikasi mengenai sesuatu atau 

pertanyaan sosial dengan jalan mendeskripsikan variabel yang dijabarkan 

melalui sejumlah indikator yang berkenaan dengan masalah yang diteliti.12 

Dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan 

pertimbangan bahwa dalam penelitian ini berupaya menggali data, yaitu 

data yang berupa pandangan responden dalam bentuk rinci atau asli, 

kemudian peneliti memberikan penafsiran sehingga memunculkan temuan 

atau mengembangkan temuan dan memberikan informasi tentang 

pelaksanaan. 

 

 
                                                             

12 Nawawi, Hadar. 1999. Metode Penelitian Bidang Sosial. Yogyakarta: UGM. Hal. 63 
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2. Sumber Data 

a. Data Primer 

Data primer adalah salah satu sumber data yang diperoleh secara 

langsung dari narasumber yang dapat dipercaya dalam memberikan 

informasi yang berkaitan dengan judul peneliti. Data primer dalam 

penelitian ini adalah seluruh unsur yang berkaitan dengan masalah yang 

diangkat dalam penelitian ini seperti orang yang terlibat langsung dalam 

KPU Kabupaten Malang pada saat pelaksanaan Pemilihan Bupati dan 

Wakil Bupati Malang Tahun 2015. Dalam hal ini peneliti turun langsung 

ke lapangan mencari informasi di KPU Kabupaten Malang.   

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang digunakan untuk mendukung data 

primer. Data sekunder tersebut adalah yang berkaitan dengan penelitian 

ini serta masyarakat umum yang menjadi bagian penting dalam penelitian 

ini. Data sekunder diperoleh dengan cara melakukan studi kepustakaan, 

serta mengumpulkan beberapa keterangan yang berhubungan dengan 

objek penelitian, seperti melalui referensi buku-buku, perundang-

undangan, surat kabar, hasil penelitian, jurnal-jurnal, artikel dan bahan-

bahan lainnya. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Pada dasarnya penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan data 

mengenai masalah yang menjadi obyek penelitian, maka diperlukan alat 

pengambilan data sesuai dengan permasalahan yang diteliti, sebab kualitas 

data yang didapat dipengaruhi oleh alat pengumpulan data. Pengumpulan 
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data ini bertujuan untuk mengumpulkan atau memperoleh data yang ada 

dilapangan secara akurat dan sesuai dengan fakta yang ada di lapangan, agar 

dapat memecahkan permasalahan yang ada dalam penelitian ini maka teknik 

pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Wawancara (Interview) 

Wawancara adalah pembicaraan dengan maksud tertentu. 

Pembicaraan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara 

(Interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang 

memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Dengan adanya wawancara ini 

diharapkan tidak terjadi perbedaan pengertian antara peneliti dengan 

responden, serta teknik ini digunakan untuk memperoleh data primer dari 

subyek peneliti secara langsung. 

Dalam wawancara ini peneliti akan menanyakan kepada 

terwawancara berkaitan dengan Kinerja KPU Kabupaten Malang dalam 

Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2015. 

b. Observasi 

Observasi adalah suatu usaha untuk mengumpulkan data yang 

dilakukan secara sistematis, dengan prosedur yang standar, artinya data 

dapat diperoleh secara langsung dalam keadaan sadar dari obyek 

penelitian dengan melakukan pengamatan yang sistematis dengan cara 

merekam kejadian dan mencatatnya. 

Peneliti akan mengumpulkan data berupa masalah yang dihadapi 

oleh KPU Kabupaten Malang dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan 

Wakil Bupati Malang tahun 2015. 



17 

 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dan informasi 

melalui pencarian dan penemuan bukti-bukti. Metode ini merupakan 

metode pengumpulan data yang berasal dari sumber non-manusia. Selain 

itu dikatakan juga bahwa dokumentasi juga dapat dikategorikan peneliti 

sebagai sumber data sekunder atau data pendukung. Dokumentasi dalam 

penelitian ini berupa arsip-arsip, karya ilmiah, iktisar-iktisar dan buku-

buku tentang pendapat atau teori-teori yang berhubungan dengan 

masalah dalam penelitian yaitu tentang Kinerja KPU Kabupaten Malang 

dalam Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 

2015. 

4. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana penelitian dilakukan 

untuk mendapatkan informasi serta data-data yang diperlukan oleh peneliti 

untuk menunjang penelitian ini. Lokasi penelitian ini dilakukan di 

Kabupaten Malang dan difokuskan di KPU Kabupaten Malang dengan 

pertimbangan kemudahan akses informasi data dan subyek utama penelitian 

dilakukan. 

5. Subyek Penelitian 

Penelitian ini akan menggunakan informan penelitian yang dianggap 

memahami permasalahan yang akan diteliti secara mendalam dan dapat 

dipercaya menjadi sumber data. Terutama masalah yang berkaitan dengan 

Kinerja KPU dalam Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 

2015 Kabupaten Malang. Sehingga subyek penelitian yang dimaksud dalam 
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penelitian ini adalah Ketua Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) 

Kabupaten Malang, Sekretaris Kesekretariatan KPU Kabupaten Malang, 

Kasubag Umum, Logistik dan Keuangan KPU Kabupaten Malang, Kasubag 

Teknis Pemilu dan Hubmas KPU Kabupaten Malang serta 2 orang 

Masyarakat Kabupaten Malang. 

6. Teknik Analisis Data 

Analisa data merupakan bagian yang sangat penting dalam suatu 

penelitian, sebab analisis akan mengungkapkan hasil dari penelitian yang 

mempunyai pengakuan pendapat rumusan-rumusan atau hukum yang telah 

ada. Analisis data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah 

kualitatif, yakni berusaha memberikan gambaran tentang masalah yang 

diteliti dan memaparkan secara tepat dan ringkas berdasarkan data yang 

telah ada mengenai Kinerja KPU Kabupaten Malang dalam Pelaksanaan 

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2015. Analisis deskriptif 

kualitatif adalah penelitian yang dibuat secara sistematis dan akurat 

mengenai fakta-fakta, situasi dan kejadian yang ada. 

Pedoman pada jenis penelitian deskriptif, dimana setelah data 

terkumpul, proses selanjutnya adalah menyederhanakan data melalui 

beberapa proses, setelah dilakukan pengumpulan data yang diperoleh 

dengan menggunakan teknik analisa kualitatif dengan menggunakan data 

statistik yang tersedia sebagai data tambahan. 

Analisa data dengan melakukan interpretasi data, sebab didalam 

analisa kualitatif fokusnya pada petunjuk makna, deskripsi, penjernihan dan 
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penempatan data pada konteksnya masing-masing, serta seringkali 

melukiskan kata-kata dalam bentuk angka. 

Sesuai dengan jenis penelitian yang digunakan, penelitian ini berusaha 

menggambarkan gejala-gejala obyek yang akan diteliti mengenai Kinerja 

KPU Kabupaten Malang dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan 

Wakil Bupati Malang Tahun 2015. Data yang diperoleh dilapangan setelah 

dilakukan pemrosesan akan dilakukan analisis guna menemukan jawaban 

atas permasalahan penelitian. Adapun tahapan analisis data yakni: 

a. Reduksi Data 

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemberian fokus, 

penyederhanaan, abstraksi dan transportasi data mentah yang terdapat 

dalam buku lapangan. Reduksi data ini berlangsung secara terus menerus 

dalam keseluruhan perjalanan kegiatan penelitian. Hal ini dimaksudkan 

untuk mempertajam, menyortir, menetapkan fokus dan mengorganisir 

hingga dapat menarik kesimpulan akhir. Alasan digunakannya tahapan 

ini adalah agar perolehan data yang sudah ada dapat diklarifikasikan dan 

ditelaah dengan benar dan konsisten. 

b. Display Data 

Display data adalah susunan informasi yang terorganisir yang 

memungkinkan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan, dengan 

memeriksa display data akan memudahkan dan memahami apa yang 

sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan atau melakukan analisis 

lebih lanjut yang didasarkan atas pemahaman itu. 
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c. Penarikan kesimpulan

Kesimpulan akhir suatu analisa kualitatif dapat ditarik setelah tidak 

diketemukan lagi informasi mengenai kasus yang di teliti. Kesimpulan 

yang ditarik akan diverifikasikan baik dengan kerangka fikir penyusun 

maupun dengan catatan-catatan di lapangan yang ada, sehingga tercapai 

consensus pada tingkat optimal antara penyusun dengan sumber-sumber 

informasi maupun dengan kolega penyusun.13 

Sebagaimana penjelasan di atas maka alasan dari penggunaan 

tahapan penarikan kesimpulan ini adalah agar diketahui kecocokan antara 

data-data yang diperoleh dari penelitian dengan kerangka fikir sehingga 

akan lebih memperjelas secara garis besar baik bagi peneliti maupun 

pembaca dari hasil penelitian ini. 

13 Nasution, S. 1992. Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif. Bandung: Transito. 


