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BAB I 

PENAHULUAN 

A. Latar Belakang

Persepsi Masyarakat Kota Malang terhadap calon Kepala Daerah non

pribumi dalam Pemilihan Kepala Daerah (selanjutnya ditulis, Pilkada), merupakan 

salah satu isu primordial yang juga secara lokal sudah sering mewarnai dinamika 

politik di daerah lain di Indonesia. Istilah non pribumi dalam proses pilkada 

merupakan salah satu gambaran yang dipandang sebagai satu isu sentiment etnis 

yang digunakan sebagai suatu alat kampanye gelap dalam menjaring pemilih 

menuju kemenangan pilkada masih terus menjadi andalan strategi politik. 

Dewasa ini persepsi tersebut bahkan dimulai dari tahap awal hingga akhir, 

yakni pada saat pasangan kandidat melakukan deklarasi, pendaftaran, 

pemeriksaan kesehatan, penetapan calon, pengumuman harta kampanye, 

pengambilan nomor urut, kampanye, pemaparan visi-misi, debat kandidat, minggu 

tenang hingga hari pencoblosan. Selalu saja ada dinamika tersebut yang 

berkembang dalam membentuk persepsi masyarakat melalui cara-cara seperti isu 

suku, agama dan politisasi agama, kampanye nagatif, kisruh daftar pemilih tetap.1 

Atau praktek politik identitas yang tidak sehat untuk mendapatkan simpatih 

Masyarakat dengan tujuan untuk memenangkan pilkada. 

Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung 

oleh masyarakat merupakan proses politik bagi bangsa Indonesia menuju 

kehidupan politik yang lebih demokratis dan bertanggungjawab. Begitu pula 

dengan Masyarakat Kota Malang, sebagai salah satu masyarakat yang mendiami 

1  Joko J. Prohatmoko, 2008 pengantar Kacung Marijan: mendemokrasikan pemilu dari sistem 

sampai elemen taknis Yogyakarja, Lembaga Penelitian, pengembangan, dan pengabdian 

masyarakat, hal. 157. 



2 
 

daerah yang berjulukan kota pendidikan dan destinasi wisata ini juga telah siap 

melaksanakan Pilkada di daerahnya. Berdasarkan julukan Kota Malang tersebut 

terindikasih bahwa Masyarakat Kota Malang adalah Masyarakat yang majemuk 

keberagamannya. Oleh sebab itu, calon kepala daerah dalam pilkada Kota Malang 

dapat muncul dalam suasana keragaman tersebut sesuai dengan ketentuan 

peraturan yang berlaku baik dari tingkat pusat maupun daerah. 

Berdasarkan jadwal, pendaftaran paslon jalur partai politik di KPU 

berlangsung selama 8-10 Januari 2018. UU nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada 

mensyaratkan paslon peserta pilkada di Kota Malang harus diusung oleh minimal 

partai politik dengan jumlah 9 kursi di parlemen. Dari 10 partai politik yang 

menguasai 45 kursi DPRD Kota Malang, bakal pecah menjadi tiga kekuatan 

dalam pilkada 2018 ini. Sebab, sejauh ini ada tiga paslon yang menyatakan siap 

maju.2 

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Malang, Jawa Timur, menggelar 

pleno terbuka pengundian nomor urut tiga pasangan calon peserta Pilkada Kota 

Malang 2018. Respon masing-masing pasangan calon berbeda begitu tahu nomor 

urut yang mereka dapatkan. Pengundian nomor urut pasangan calon Pilkada Kota 

Malang digelar pada Selasa, 13 Februari malam. Hasilnya, nomor urut 1 adalah 

pasangan Ya’qud Ananda Gudban-Wanedi. Nomor 2 pasangan M Anton-Syamsul 

Mahmud dan nomor 3 pasangan Sutiaji-Sofyan Edi Jarwoko. "Proses pengundian 

nomor urut ini berjalan fair play.3 

                                                 
2  Zainul Arifin. dalam, http://pilkada.liputan6.com/read/3218286/tiga-pasangan-akan-berebut-

kursi-wali-kota-malang. Diunggah Tanggal 8 Januari 2018. 
3 http://pilkada.liputan6.com/read/3284917/ekspresi-3-paslon-pilkada-malang-saat-undian-

nomor-urut. diunggah Tanggal 14 Februari 2018. 

http://regional.liputan6.com/read/3189058/kasus-difteri-di-kota-malang-paling-banyak-ditemukan-di-sekolah
http://pilkada.liputan6.com/read/3280395/adu-jargon-saat-3-pasangan-calon-pilkada-kota-malang-ditetapkan
http://pilkada.liputan6.com/read/3280395/adu-jargon-saat-3-pasangan-calon-pilkada-kota-malang-ditetapkan
http://pilkada.liputan6.com/read/3222155/ragam-gaya-3-paslon-pilkada-kota-malang-rebut-simpati-pemilih
http://pilkada.liputan6.com/read/3222155/ragam-gaya-3-paslon-pilkada-kota-malang-rebut-simpati-pemilih
http://www.liputan6.com/me/1096293188
http://pilkada.liputan6.com/read/3218286/tiga-pasangan-akan-berebut-kursi-wali-kota-malang
http://pilkada.liputan6.com/read/3218286/tiga-pasangan-akan-berebut-kursi-wali-kota-malang
http://pilkada.liputan6.com/read/3284917/ekspresi-3-paslon-pilkada-malang-saat-undian-nomor-urut
http://pilkada.liputan6.com/read/3284917/ekspresi-3-paslon-pilkada-malang-saat-undian-nomor-urut
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Berdasarkan Keputusan KPU Kota Malang tentang Tahapan, Program dan 

Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang 

2018, bahwa pelaksanaan Pemilukada Kota Malang 2018 dimulai 27 Juni 2018. 

Hal ini ditandai dengan telah ditetapkanya calon Walikota dan Wakil Walikota 

baru periode 2018-2022. 

Selanjutnya pilkada Kota Malang adalah salah satu sarana pendidikan 

politik yang secara lengsung bersentuhan dengan Masyarakat Kota Malang dan 

sebagai salah satu momentum untuk membentuk persepsi Masyarakat Kota 

Malang terhadap para calon pemimpin daerah mereka. Mengenai kepala daerah 

secara umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang 

Pemerintahan Darah (selanjutnya di tulis UU Pemerintahan Daerah), sedangkan 

mengenai ketentuan pemilihan kepala daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah 

Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang 

telah ditetapkan sebagai Undang-Undang oleh Undang-Undang 1 Tahun 2015 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (selanjutnya ditulis 

UU No 8 Tahun 2015) sebagaimana  diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 

Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua 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 (selanjutnya ditulis UU No 10 Tahun 2016). Setiap Daerah 

dipimpin oleh kepala Pemerintahan Daerah yang disebut kepala daerah.4 Kepala 

daerah untuk provinsi disebut gubernur, untuk kabupaten disebut bupati, dan 

untuk kota disebut wali kota.5 

                                                 
4    Lihat : Pasal 59 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah 
5    Lihat : Pasal 59 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah 



4 
 

Mengenai persyaratan untuk menjadi kepala daerah, dapat dilihat dalam UU 

No 10 Tahun 2016. Calon kepala daerah (gubernur, walikota, atau bupati) bisa 

merupakan pasangan calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan 

Partai Politik; dan/atau bisa juga merupakan pasangan calon perseorangan yang 

didukung oleh sejumlah orang.6 

Untuk dapat menjadi calon kepala daerah, yang pasti adalah orang tersebut 

harus Warga Negara Indonesia. Kemudian calon kepala daerah tersebut harus 

memenuhi persyaratan sebagai berikut:7  

1. Bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa. 

2. Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 

1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

3. Berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau 

sederajat. 

4. Dihapus 

5. Berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan 

Calon Wakil Gubernur serta 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon 

Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil 

Walikota. 

6. Mampu secara jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan 

kesehatan menyeluruh dari tim dokter. 

7. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan 

yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak 

pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. 

8. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan 

yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. 

9. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan 

surat keterangan catatan kepolisian. 

10. Menyerahkan daftar kekayaan pribadi. 

11. Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau 

secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan 

keuangan negara. 

12. Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang 

telah mempunyai kekuatan hukum tetap. 

13. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak 
pribadi. 

                                                 
6    Lihat : Pasal 39 UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota  

7    Pasal 7 UU Nomor  10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota 
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14. Belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Bupati, dan Walikota 

selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon 

Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota. 

15. Belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk 

Calon Wakil Gubernur, Calon Wakil Bupati, dan Calon Wakil 

Walikota. 

16. Berhenti dari jabatannya bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, 

Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota yang mencalonkan diri di 

daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon. 

17. Tidak berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati, dan 

penjabat Walikota. 

18. Tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana;8 

19. Memberitahukan pencalonannya sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, 

Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota kepada Pimpinan 

Dewan Perwakilan Rakyat bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, 

kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah bagi anggota Dewan 

Perwakilan Daerah, atau kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;9 

20. Mengundurkan diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, 

Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil sejak 

mendaftarkan diri sebagai calon; dan 

21. Berhenti dari jabatan pada badan usaha milik negara atau badan usaha 

milik daerah sejak ditetapkan sebagai calon. 

 

Berdasarkan ketentuan peraturan di atas, maka berkaitan dengan persepsi 

Masyarakat terhadap calon kepala daerah non pribumi ini berarti, tidak ada 

keharusan bahwa kepala daerah harus berasal dari daerah tersebut atau merupakan 

putra daerah tersebut. Akan tetapi pertanyaan yang kemudian muncul adalah: 

pertama, apakah ketentuan persyaratan tersebut dapat ditaati oleh para calon 

kepala daerah dan timnya dalam proses pelaksaan pilkada di Masyarakat ? kedua, 

apakah istilah non pribumi dalam proses pilkada telah dilarang dengan sanksi 

tegas yang terang dan jelas bagi mereka yang menggunakannya baik secara 

isyarat, simbol, tulisan, dan lisan yang berakibat mempengaruhi persepsi 

masyarakat dan nilai-nilai domokrasi ? dari kedua pertanyaan ini pada 

                                                 
8  Syarat ini dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) melalui putusan Nomor 33/PUU-

XIII/2015 
9  Syarat ini tetap berlaku sepanjang dimaknai sepanjang dimaknai pengunduran diri sebagai 

anggota DPR, DPD, DPRD ditetapkan sejak memenuhi persyaratan oleh KPU sebagai calon 

kepala daerah. Syarat ini juga tertuang di dalam putusan MK Nomor 33/PUU-XIII/2015  
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kenyataannya masih sering kita temukan dalam proses pilkada di Indonesia 

sebagai contoh misalnya pelaksanaan di (Daerah Kusus Ibukota (DKI) Jakarta 

yang merupakan daerah ibukota Negara ini pada tahun 2012 istilah ini masih 

mudah kita temui. 

Beberapa gambaran isu sentiment etnis dalam Pilkada DKI Jakarta tahun 

2012 ini dalam menjaring pemilih telah diukur berbagai lembaga survey. Salah 

satunya exit poll yang dilakukan oleh Syaiful Mujani Resarch and Cosulting 

(SMRC) berdasarkan suku, ras, survey yang digelar tersebut pada tanggal 20 

september 2012 menemukan hanya etnis Betawi yang mayoritas memilih 

pasangan Fauzi Bowo-Nachrawi Ramli (75,1 %), namun etnis-etnis lain sebagian 

besar adalah etnis Jawa, 63,3 % memilih Jokowi-Ahok. Kemudian 50,5 % etinis 

sunda juga memilih pasangan yang diusung Demokrat. Paling tinggi 92,5 % etnis 

cina dan 93,1 % etnis batak kemudian 74, 1 % etnis minang dan etnis lainnya 76,3 

% juga memilih Jikowi-Ahok.10 

Indonesia adalah Negara yang terdiri dari barbagai keragaman, memicu 

munculnya perjuangan kelompok dan golongan yang mencoba eksis dan bertahan 

dalam dinamika politik yang dilangsungkan. Maka dapat dipahami bahwa adanya 

perjungan kelompok dan golongan pada suasana pilkada yang berlangsung dalam 

masyarakat sangat syarat dengan istilah indentitas dan etnisitas dari para calon 

merupakan suatu kehendak tujuan untuk mendapatkan kemenangan atau sekedar 

mempertahankan kekuasaan. 

                                                 
10  Fikri Adrian, 2013. Identitas Etnis Dalam Pemilihan Kepala Daerah (Studi Pemilihan 

Gubernur DKI Jakarta Tuhun 2012), Program Studi Ilmu Sosial dan Politik Fakultas Ilmu 

Sosial dan Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta: Skripsi dipumblikasi, 

hal. 11. Lihat : http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24122/1/FIKRI%20 

ADRIAN.pdf. Diakses pada tanggal 08 Maret 2018. 

http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24122/1/FIKRI%20%20ADRIAN.pdf
http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24122/1/FIKRI%20%20ADRIAN.pdf
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Menurut Frederich Barth menunjuk pada sutu kelompok tertentu yang 

karena kesamaan ras, agama, asal-usul bangsa ataupun kombinasi dari kategori 

tersebut terikat pada sistem nilai budayanya.11 Menurut John M. Echols, suku 

bangsa atau etnis adalah segolongan rakyat yang masih dianggap mempunyai 

hubungan biologis.12 

Pengertian di atas, maka etnis adalah sekumpulan manusia yang memiliki 

kesamaan ras, adat, agama, bahasa, keturunan dan mamiliki sejarah yang sama 

sehingga mereka memiliki keterikatan social yang mampu menciptakan sebuah 

sistem budaya dan mereka terikat didalamnya. Etnisitas juga dapat diartikan 

dalam arti luas dan sempit. Dalam arti luas, etnisitas dicirikan dengan kesamaan 

karakteristik budaya dan cirri-ciri fisik. Dalam arti sempit, etnisitas dibatasi pada 

karakteristik dan perbedaan budaya. Dapat diinterpretasikan bahwa, etnisitas 

dalam arti luas dan sempit menimbulkan masalah, karena menyandarkan pada 

konteks penilaian kepada ciri-ciri fisik yang dapat diberikan sebagai penanda 

keanggotaan anggota kelompok, dan menimbulkan proses psikologis dan budaya 

yang dipercayai memiliki peran penting dalam keanggotaan kelompok etnis.13 

Pemicu munculnya istilah atau slogan non pribumi yang acap kali muncul 

saat proses pilkada berlangsung adalah salah satunya dipengaruhi dengan 

munculnya kelompok-kelompok dengan ajaran etnisistasnya untuk membentuk 

persepsi Masyarakat melalui hubungan dan kontak dengan kelompok lain yang 

telah dahulu terjalin dengan upaya agar gagasan dan ide-ide perbedaan yang harus 

                                                 
11 Frederich Barth, Kelompok Etnik dan Batasannya (edisi Bahasa Indonesia), merupakan 

terjemahan dari Ethnic Group in Boundaries, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh 

Nining I. Susilo, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1988), hal. 11. 
12  John M. Echols dan Hasan Shadily, Kamus Indonesia-Inggris, (Jakarta: PT. Gramedia, 1992), 

cet.3, hal. 161. 
13  Ckley Awad dan Heppner, dkk, Resercch Desingnin Counseling, Chapter 15, Belmont: Isu-isu 

Konseptual dan metodologis dalam hubungan dengan penelitian multicultural. (PLB FIP 

Universitas Pendidikan Indonesia, 2008), hal. 2. 
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diterima oleh kelompok lain baik secara cultural maupun politik. Hal ini 

menunjukan bahwa istilah non pribumi menjadi isu yang sangat penting untuk 

disikapi secara bijaksana sehingga pengaruh etnisitas terhadap perilaku politik 

seseorang dalam pilkada dapat diproporsikan sesuai tingkat kematangan politik 

yang mapan sehingga tidak mencederai nilai-nilai demokrasi pancasila yang 

diyakini bangsa Indonesia sebagai identitas politik Indonesia. 

Substansi persoalan etnisitas itu sendiri justru terabaikan, yakni terutama 

berupa ketimpangan sosial-ekonomi dalam kehidupan masyarakat. Berbagai 

konflik bernuansa etnis dan agama pun sering kali dipicu atas kesenjangan sosial-

politik berdasarkan struktur etnis. Kesenjangan social politik ini telah ada sejak 

era kolonial-penjajahan, berlanjut pada era kemerdekaan: Orde Lama, Orde Baru 

hingga era Reformasi. Pada akhir abad ke-20, bangsa kolonial Belanda sebetulnya 

menyadari kesenjangan social politik ini, sehingga adanya ide politik etis. 

Mengingat bahwa isu yang terbangun akan merusak persepsi Masyarakat 

Kota Malang sehingga perlu untuk dikhawatirkan sebab politisasi isu pribumi 

non-pribumi tidak merusak pemilihan kepala daerah yang biasanya sarat akan isu 

SARA. Meskipun sudah diperingatkan untuk melakukan kampanye bersih dan 

sehat, para penggiat kampanye politik sepertinya sudah paham bahwa isu 

sectarian yang berhubungan dengan suku, etnis, dan agama adalah isu yang sangat 

menarik perhatian calon pemilih dan bisa menggiring mereka untuk memilih 

kandidat pemimpin dengan hanya mempertimbangkan kesukuan atau identitas 

kepercayaan. Sehingga faktor-faktor lain yang lebih sehat harus dibangun dalam 

persepsi masyarakat seperti kapasitas kepemimpinan, pendidikan, kemampuan 

tata kelola pemerintahan yang bersih, seolah-olah diabaikan secara kasat mata. 

http://palembang.tribunnews.com/tag/politik


9 
 

Bertujuan agar figur pemimpin yang diajukan dalam suatu pesta demokrasi 

kurang kompatibel menurut pemilih dalam Pilkada tidak lagi dipandang rakyat 

pemilih sebagai sesuatu yang prioritas atau sangat diperlukan dalam membangun 

kehidupannya sehari-hari. 

Kerap yang terjadi saat ini adalah perbedaan antara janji kampanye dengan 

realitas politik nasional. Isu non pribumi yang dipolitisasi demi menjaring suara 

dan kemenangan para petahana, ditambah panasnya situasi mendekati periode 

pemilihan kepala daerah nanti dimana isu untuk memilih kepala daerah yang 

berasal dari daerah asal atau pribumi meningkat. Sangat disesalkan hal ini menjadi 

tonggak perkembangan rasisme terhadap kelompok etnis tertentu walaupun alasan 

dasarnya lebih kepada alasan politik. Imbas dari kejadian tersebut menggiring 

persepsi masyarakat secara umum untuk mengembangkan pemikiran kebencian 

terhadap kelompok etnis tertentu.14 

Mengenai kebenaran istilah non pribumi yang sekarang pandang sebagai isu 

ini dikhawatirkan akan mempengaruhi partisipasi politik masyarakat Kota Malang 

secara maksimal, mengacu pada fakta pemilih tahun sebelumnya pada berita acara 

pemungutan suara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Malang, dari 612.565 

pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap. Hanya 399.648 pemilih di 

antaranya datang ke TPS untuk memberikan hak suaranya atau sekitar 63% 

penduduk Kota Malang menggunakan hak pilihnya. Oleh sebab itu, persoaalan ini 

menjadi penting untuk diteliti. Maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul “Persepsi Masyarakat Terhadap Calon Kepala Daerah Non 

Pribumi (Studi Kecamatan Sukun Kota Malang 2018)”. Untuk itu dalam 

                                                 
14 Fanny S. Alam, dalam:  https://geotimes.co.id/opini/politisasi-isu-pribumi-non-pribumi/. 

Diunggah Tanggal 27 Oktober 2017. 

https://geotimes.co.id/opini/politisasi-isu-pribumi-non-pribumi/
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memudahkan peneliti dalam melakukan penelitian perlu dirumuskan dalan suatu 

rumusan masalah sebagai berikut : 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang di atas, maka dalam penelitian ini dapat 

dirumuskan sebagai berikut : 

1. Bagaimana Persepsi Masyarakat Kecamatan Sukun Kota Malang 

Terhadap Calon Kepala Daerah Non Pribumi pada Pilkada Tahun 2018 

di Kota Malang? 

2. Bagaimana Pengaruh Persepsi Terhadap Pengakuan atau penerimaan 

Masyarakat Kecamatan Sukun terhadap Calon Kepala Daerah Non 

Pribumi pada Pilkada Tahun 2018 di Kota Malang? 

C. Tujuan Penelitian 

Sebagaimana rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Mengetahui Persepsi Masyarakat Kota Malang Terhadap Calon Kepala 

Daerah Non Pribumi pada Pilkada Tahun 2018 di Kota Malang. 

2. Untuk mengetahui pengaruh Persepsi terhadap pengakuan atau 

penerimaan Masyarakat Kecamatan Sukun terhadap Calon Kepala 

Daerah Non Pribumi pada Pilkada Tahun 2018 di Kota Malang. 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun Manfaat hasil penelitian yang di wujudkan dalam bentuk skripsi ini 

adalah sebagai berikut: 
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1. Secara Praktis, hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi 

pemikiran dan pertimbangan bagi Kota KPU Kota Malang dalam 

menjalankan Tugas sebagai Penyelenggara Pemilukada. 

2. Secara Teoritis, hasil penelitian ini dapat memberikan bahan informasi 

dan pertimbangan bagi Masyarakat Kota malang dalam menentukan 

pemimpin lima tahun kedepan juga sumbangan informasi bagi peneliti 

berikutnya yang akan mendalami permaslaahan yang berkaitan dengan 

calon kepala daerah non pribumi. 

E. Definisi Konseptual dan Definisi Operasional 

1. Definisi Konseptual 

Definisi konseptual merupakan batasan terhadap masalah-masalah 

variabel yang dijadikan pedoman dalam penelitian sehingga akan 

memudahkan dalam mengoperasionalkanya dilapangan. Untuk memahami 

dan memudahkan dalam menafsirkan banyak teori yang ada dalam 

penelitian ini, maka akan ditentukan beberapa definisi konseptual yang 

berhubungan dengan yang akan diteliti, antara lain: 

a. Persepsi Masyarakat 

Pengertian persepsi dari kamus psikologi adalah berasal dari bahasa 

Inggris, Perception yang artinya: persepsi, penglihatan, tanggapan; adalah 

proses seseorang menjadi sadar akan segala sesuatu dalam lingkungannya 

melalui indera-indera yang dimilikinya; atau pengetahuan lingkungan yang 

diperoleh melalui interpretasi data indera15. 

                                                 
15  Kartono dan Gulo, 1987 dalam Adiranto, 2006. Lihat:digilib.unila.ac.id/8730/15/BAB%20II.pdf 
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Persepsi merupakan suatu proses yang didahului oleh penginderaan. 

Penginderaan adalah merupakan suatu proses diterimanya stimulus oleh 

individu melalui alat penerima yaitu alat indera. Pada umumnya stimulus 

tersebut diteruskan oleh saraf ke otak melalui pusat susunan saraf dan proses 

selanjutnya merupakan proses persepsi. Stimulus diterima oleh alat indera, 

kemudian melalui proses persepsi sesuatu yang di indera tersebut menjadi 

sesuatu yang berarti setelah diorganisasaikan dan diinterpretasikan16. 

Melalui persepsi individu dapat menyadari, dapat mengerti tentang 

keadaan diri individu yang bersangkutan. Persepsi itu merupakan aktivitas 

yang integrateed, maka seluruh apa yang ada dalam diri individu seperti 

perasaan, pengalaman, kemampuan berpikir, kerangka acauan dan aspek-

aspek lain yang ada dalam diri individu masyarakat akan ikut berperan 

dalam persepsi tersebut17. Berdasarkan atas hal tersebut, dapat dikemukakan 

bahwa dalam persepsi itu sekalipun stimulusnya sama tetapi karena 

pengalaman tidaksama, kemampuan berpikir tidak sama, kerangka acuan 

tidak sama, adanyakemungkinan hasil persepsi antara individu dengan 

individu yang lain tidak sama. 

Faktor-faktor yang berpengaruh pada persepsi adalah faktor internal: 

perasaan, pengalaman, kemampuan berpikir, motivasi dan kerangka acuan. 

Sedangkan faktor eksternal adalah: stimulus itu sendiri dan keadaan 

lingkungan dimana persepsi itu berlangsung. Kejelasan stimulus akan 

banyak berpengaruh pada persepsi. Bila stimulus itu berwujud benda-benda 

bukan manusia, maka ketepatan persepsi lebih terletak pada individu yang 

                                                 
16  Davidoff, 1980 dalam Adriano, 2006. Lihat digilib.unila.ac.id/8730/15/BAB%20II.pdf 
17  Walgito, 2000 dalam Adrianto, 2006. Lihat digilib.unila.ac.id/8730/15/BAB%20II.pdf 
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mengadakan persepsi karena benda-benda yang dipersepsi tersebut tidak ada 

usaha untuk mempengaruhi yang mempersepsi. 

Mengenai pengertian masyarakat dalam kamus bahasa Inggris, 

masyarakat disebut society asal katanya socius yang berarti kawan. Arti 

yang lebih khusus,bahwa masyarakat adalah kesatuan sosial yang 

mempunyai kehidupan jiwa seperti adanya ungkapan-ungkapan jiwa rakyat, 

kehendak rakyat, kesadaran masyarakat dan sebaginya. Sedangkan jiwa 

masyarakat ini merupakan potensi yang berasal dari unsur-unsur masyarakat 

meliputi pranata, status dan peranan sosial. Sehingga para pakar sosiologi 

seperti Mac Iver, J.L Gillin memberikan pengertian bahwa masyarakat 

adalah kumpulan individu-individu yang saling bergaul berinteraksi karena 

mempunyai nilai-nilai, norma-norma, cara-cara dan prosedur yang 

merupakan kebutuhan bersama berupa suatu sistem adat istiadat tertentu 

yang bersifat kontinyu dan terikat oleh suatu identitas bersama18. 

Pengertian persepsi masyarakat dapat disimpulkan adalah tanggapan 

atau pengetahuan lingkungan dari kumpulan individu-individu yang saling 

bergaul berinteraksi karena mempunyai nilai-nilai, norma-norma, cara-cara 

dan prosedur merupakan kebutuhan bersama berupa suatu sistem adat 

istiadat yang bersifat kontinue dan terikat oleh suatu identitas bersama yang 

diperoleh melalui interpretasi data indera. 

 

 

 

                                                 
18  Musadun, 2000 dalam Adriano, 2006. Lihat: digilib.unila.ac.id/8730/15/BAB%20II.pdf 
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b. Pemilihan Kepala Daerah 

Hasil amandemen Undang-undang Dasar 1945 telah membawa 

perubahan besar pada sistem ketatanegaraan19 Indonesia. Salah satu 

perubahan itu terkait dengan pengisian jabatan kepala daerah. Pasal 18 ayat 

4 UU no 45 menyatakan bahwa “Gubernur, Bupati dan Wali Kota masing-

masing sebagai kepala daerah pemerintahan propinsi kabupaten dan kota 

dipilih secara demokratis” 

Pengertian Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 

berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan 

Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah juncto Peraturan 

Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan atas PP Nomor 6 

Tahun 2005 adalah: “sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah 

Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota berdasarkan Pancasila dan UUD Tahun 

1945 untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah”. 

Joko J, Prihanto menyatakan bahwa: “Pemilihan Kepala Daerah 

merupakan rekrutmen politik yaitu penyeleksian rakyat terhadap tokoh-

tokoh yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah, baik Gubernur/Wakil 

Gubernur maupun Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota”. 

Dalam kehidupan politik di daerah, pilkada merupakan salah satu kegiatan 

yang nilainya equivalen dengan pemilihan anggota DPRD. Equivalen 

                                                 
19  Sistem ketatanegaraan adalah sesuatu yang berkenaan dengan organisasi negara baik susunan, 

kehidupan, tuga dan wewenang maupunhubunganantara yang satu dan yang lain (terpetik 

dalam; I Gde Pantja Astawa,”hak angket dalam sistem ketatanegaraan Indonesia menurut UUD 

1945”, disertasi, pascasarjana Unpad bandung, 2000, hlm 5) lihat: http://repository.unpas.ac.id 

/12 311/ 4/BAB%20II%20 AKU.pdf 
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tersebut ditunjukan dengan kedudukan yang sejajar antara kepala daerah dan 

DPRD. 

Pasal 56(1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Kepala daerah dan Wakil Kepala 

Daerah dipilih dalam satu pasanagan calon yang dilaksanakan secara 

demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. 

(2) Pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan Oleh 

partai politik atau gabungan partai politik. Ketentuan pasal 56 ayat (2) 

dinyatakan tidak mempunyai kekauatan hukum mengikat setelah salah 

seorang calon Kepala Daerah dari Provinsi NTB yang bernama Lalu 

Ranggalawe mengajukan pengujian UU Nomor 32 tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah, khusunya terkait dengan kekuatan yang hanya 

membuka kesempatan bagi partai politik atau gabungan partai politik dalam 

pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah20. Setelah putusan MK 

yang mengabulkan calon perseorangan, selanjutnya Pemerintah pada 

tanggal 28 April mengesahkan UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang 

perubahan kedua atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah. 

Pilihan terhadap sistem pemilihan langsung merupakan koreksi atas 

pilkada terdahulu yang menggunakan sistem perwakilan oleh DPRD, 

sebagaimana tertuang dalam UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang 

Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 151 Tahun 2002 

tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan dan pemberhentian Kepala 

                                                 
20  Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 5/PPU-V/2007 perihal Pengujian UU 

Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Lihat: repository.unpas.ac.id/12311/4/ 

BAB%20II%20AKU.pdf 
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Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Digunakanya sistem pemilihan langsung 

menunjukan perkembangan penataan format demokrasi daerah yang 

berkembang dalam kerangka liberalisasi politik, sebagai respon atas 

tuntutan perubahan sistem dan format politik pada masa reformasi. 

Pemilihan Kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung oleh 

Rakyat merupakan suatu proses politik di daerah menuju kehidupan politik 

yang lebih demokratis dan bertanggungjawab. Oleh karena itu, untuk 

menjamin pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 

yang berkualitas, memenuhi derajat kompetisi yang sehat, partisipatif dapat 

dipertanggung jawabkan. 

c. Calon Kepala Daerah Non Pribumi 

Dari KBBI, pribumi adalah penghuni asli, orang yang berasal dari 

tempat yang bersangkutan. Sedangkan non-pribumi berarti yang bukan 

pribumi atau penduduk yang bukan penduduk asli suatu negara. Dari makna 

tersebut, pribumi berarti penduduk yang asli (lahir, tumbuh, dan 

berkembang) berasal dari tempat negara tersebut berada. Jadi, anak dari 

orang tua yang lahir dan berkembang di Indonesia adalah orang pribumi, 

meskipun sang kakek-nenek adalah orang asing. 

Namun pendapat yang beredar luas di Indonesia mengenai istilah 

pribumi dan non-pribumi adalah pribumi didefinisikan sebagai penduduk 

Indonesia yang berasal dari suku-suku asli (mayoritas) di Indonesia. 

Sehingga, penduduk Indonesia keturunan Tionghoa, India, ekspatriat asing 

(umumnya kulit putih), maupun campuran sering dikelompokkan sebagai 

non-pribumi meski telah beberapa generasi dilahirkan di Indonesia. 
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Pendapat seperti itu karena sentimen masyarakat luas yang cenderung 

mengklasifikasikan penduduk Indonesia berdasarkan warna kulit mereka. 

Selain warna kulit, sebagian besar masyarakat mendefinisikan sendiri 

(melalui informasi luar) berdasarkan budaya dan agama. Sehingga jika 

penduduk Indonesia keturunan Tionghoa dianggap sebagai non pribumi, 

maka penduduk Indonesia keturunan Arab (bukan dari suku asli) dianggap 

sebagai pribumi. 

Setelah era reformasi, beberapa tokoh bangsa Indonesia berusaha 

mengangkat kembali kekuatan persatuan dengan menghilangkan 

diskriminasi perusak bangsa. Reformasi birokrasi yang menghasilkan 

sedikit perubahan dalam mengurangi praktik pemerintahan KKN yang sarat 

dengan bau kekeluargaan, etnis, dan agama.  Maka disusunlah UU 

Kewarganegaran serta menghilangkan secara hukum diskriminasi bagi etnis 

Tionghoa dan etnis minoritas di era Gusdur. Setelah berlakunya UU 12 

Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, maka setiap 

manusia yang lahir di Indonesia dianggap warga negara Indonesia tanpa ada 

memandang embel-embel pribumi atau non-pribumi yang melekat karena 

perbedaan latar belakang etnis. Yang diberlakukan saat ini adalah warga 

negara. 

Ada beberapa kriteria Warga Negara Indonesia (WNI) dalam UU 12 

tahun 2006 (diambil sebagian) adalah: 

1) Seorang yang lahir dari perkawinan yang  sah dari  ayah WNI dan 

Ibu WNI, ayah WNI  dan ibu WNA, atau ayah WNA dan ibu WNI. 

2) Anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada 

waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya 
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3) Orang  asing  yang  telah  berjasa  kepada  negara  Republik  

Indonesia  atau  dengan  alasan  kepentingan  negara  (diberikan 

oleh  Presiden  dan pertimbangan  DPR RI) 

 

2. Definisi Operasional 

Definisi operasional merupakan petunjuk bagaimana suatu variable 

diukur. Dengan melihat definisi operasional suatu penelitian, maka seorang 

peneliti akan dapat mengetahui suatu variable yang akan diteliti: 

Tabel 1.1: Definisi Operasional 

Variabel Definisi Variabel Indikator Skala 

Persepsi 

masyarakat 

Adalah cara pandang 

sekelompok manusia 

yang hidup bersama 

dalam suatu lingkungan 

tertentu yang sma dalam 

memberikan kesimpulan 

dalam suatu obyek 

berdasarkan pada 

pengetahuan, penglihatan 

dan pengamatan sehingga 

masyarakat satu dengan 

yang lain menghasilkan 

pendapat yang berbeda 

walaupun obyeknya sama. 

- Posiitif 

- Netral 

- Negatif 

likert 
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Calon Kepala 

Daerah Non 

Pribumi 

Calon kepala daerah 

(gubernur, walikota, atau 

bupati) bisa merupakan 

pasangan calon yang 

diusulkan oleh Partai 

Politik atau gabungan 

Partai Politik; dan/atau 

bisa juga merupakan 

pasangan calon 

perseorangan yang 

didukung oleh sejumlah 

orang. Sedangkan non 

pribumi adalah istilah 

yang digunakan terhadap 

calon kepala daerah yang 

bukan putra asli daerah 

pemilihan tersebut. 

- Ya’qud Ananda 

Gudban 

- M Anton 

- Sutiaji  

Likert  

 

F. Kerangka Berpikir 

Persepsi merupakan cara pandang seseorang yang berbeda terhadap objek 

yang dilihat dan dirasakan berdasarkan pengamatan, pemahaman dan pengalaman 

yang kemudian diwujudkan dalam konsep persepsi yang meiliputi indikator 

pemahaman, tanggapan dan harapan. Sedangkan non pribumi adalah istilah yang 

digunakan terhadap calon kepala daerah yang bukan putra asli daerah pemilihan 

tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini akan melihat bagaimana persepsi 

Masyarakat terhadap calon kepala daerah non pribumi. Hal ini penting karena 
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karena persepsi seseorang atau masyarakat menentukan bagaimana akan sikap 

yang harus diambil berikutnya dalam rangka perbaikan. 

Untuk lebih jelasnya bagan kerangka piker dalam penelitian ini dalam 

bentuk gambar sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

Sebagaimana gambaran kerangka berpikir di atas, maka dalam penelitian ini 

dapat dijelaskan sebagai berikut : 

1. Persepsi dalam maksud dalam permasalahan penelitian ini adalah cara 

pandang masyarakat terhadap suatu isu yang sengaja atau tidaknya 

dimainkan sebagai alat kampenye dari para calon wali kota malang pada 

tahun 2018, maupun penafsiran masyarakat terhadap simbul, semboyan, 

himbawan dan lain-lain yang mengandung unsur rangsangan pemikiran 

dalam membangun suatu persepsi. 

2. Masyarakat yang dimaksud dalam penelitian ini adalam individu-invidu 

yang tergabung dalan kelompok-kelompok menjadi suatu masyarakat di 

kecamatan sukun kota malang. 

3. Calon Kepala daerah dalam penelitian ini adalah para calon wali kota 

malang yang ikut serta dalam pilkada periode 2018-2022. 

4. Non Pribumi dalam permasalahan penelitian ini adalah suatu istilah 

identitas yang melekat pada diri seseorang secara genetik yang asalnya 

berasal dari asli daerah lain yang sebab akibat hubungannya berda di kota 

Persepsi Masyarakat (X) 

1. Positif 

2. Netral 

3. Negatif 

Calon Kepala Daerah Non 

Pribumi (Y) 

1. Ya’qud Ananda Gudban 

2. M Anton 

3. Sutiaji 
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malang sebagai calon wali kota malang sesuai ketentuan konstitusi 

Negara republik Indonesia. 

5. Sangat aktif dalam hal ini dimaksud adalah keterlibatan langsung 

masyarakat untuk membangun persepsi yang menjadi obyek penelitian 

ini secara aktif. 

6. Aktif yang dimaksud adalah keterlibatan tidak langsung masyarakat 

untuk membangun persepsi masyarakat obyak penelitian ini. 

7. Pasif merupakan persepsi masyarakat yang dilibatkan secara tidak 

langsung terhadapat obyek penelitian. 

8. Sangat pasif adalah persepsi masyarakat yang tidak sama sekali terlibat 

kedalam obyek penelitian. 

G. Metode Penelitian 

a. Jenis Penelitian 

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe 

penelitian survey dengan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif, 

merupakan model keputusan yang mempergunakan angka. Secara teori, 

peneliti kuantitatif menyisihkan dan menentukan ubahan-ubahan dan 

kategori-kategori variabel. Semua variabel tersebut terikat dalam bingkai 

hipotesis yang seringkali hadir lebih dahulu sebelum adanya data pada 

pendekatan kuantitatif, dalam hal pengamatan dilakukan melalui lensa yang 

sempit pada serangkaian variabel yang telah didesain sebelumnya.21 

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif karena fokus dari 

penelitian ini adalah untuk mengetahui angka dari persepsi masyarakat 

                                                 
21 Muhammad Idrus, Metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif dan 

Kuantitatif, PT Gelora Aksara Pratama, 2009, Yogyakarta, edisi kedua, hlm. 21. 
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terhadap calon kepala daerah non pribumi yang terjadi di Kota Malang 

tahun 2018. Survey yang digunakan adalah untuk mengetahui ada tidaknya 

persepsi masyarakat terhadap calon kepala daerah non pribumi yang terjadi 

di Kota Malang pada tahun 2018. Survey dilakukan dengan mengambil 

sampel dari suatu populasi, yaitu masyarakat Kota Malang yang telah 

terdaftar sebagai DPT sejak tahun  2018 dengan pengumpulan datanya 

menggunakan serangkaian pertanyaan tersusun dalam suatu daftar 

pertanyaan kuisioner. 

b. Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel 

1. Populasi 

Populasi adalah semua individu atau unit-unit yang menjadi target 

penelitian. Populasi dalam setiap penelitian harus disebutkan secara tersurat 

yaitu yang berkenaan dengan besarnya anggota populasi serta wilayah 

penelitian yang disebutkan secara tersurat yaitu yang berkenaan dengan 

besarnya anggota populasi serta wilayah penelitian yang dicakup. Tujuan 

diadakannya populasi ialah agar kita dapat menentukan besarnya anggota 

sampel yang diambil dari anggota populasi dan membatasi berlakunya 

daerah generalisasi22. 

Populasi dalam penelitian ini adalah Masyarakat di Kecamatan Sukun 

Kota Malang yang telah melakukan pemilihan sejak tahun 2014 atau 

minimal saat ini telah berumur 21 tahun, atau pada saat pemilihan Walikota 

dan Wakil Walikota telah memenuhi syarat untuk menjadi DPT. Populasi 

dalam penelitian ini berjumlah 142.437 DPT. 

                                                 
22 Husaini Usman dan R. Purnomo Setiady Akbar, Pengantar Statistika, PT Bumi 

Aksara, Jakarta, 2009, hlm: 181. 
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2. Sampel 

Penelitian yang memiliki jumlah populasi yang besar tidak 

memungkinkan untuk meneliti seluruh populasi yang terdapat di lokasi 

penelitian. Oleh karena itu perlu dilakukan perhitungan-perhitungan hanya 

dalam bagian unit populasi saja. keterangan diambil dari “wakil populasi”. 

Wakil populasi tersebut disebut sampel. Adapun rumus yang digunakan 

untuk menentukan sampel yaitu menggunakan penentuan sampel yang 

dikembangkan oleh Isaac dan Michael sebagai berikut:  

𝑆 =
𝜆2. N. P. Q

d2 (N˗1) + λ2. P. Q
 

Keterengan23: 

λ² dengan dk = 1, taraf kesalahan bisa 1%, 5%, 10% 

P = Q = 0,5. d= 0,05 

s = jumlah sampel 

Berdasarkan rumus diatas, dengan taraf kesalahan 10% jumlah sampel 

dalam penelitian ini berjumlah 270 responden. 

3. Teknik Pengambilan Sampel 

Teknik sampling merupakan teknik pengambilan sampel. Teknik 

pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini awalnya 

ditentukan secara sengaja (Purposive Sampling) untuk menentukan 

kecamatan penelitian yang tepat berdasarkan data yang ada. Setelah 

ditentukan kecamatan, kemudian digunakan Sampling Random Sederhana 

(Simple Random Sampling). Ciri utama sampling ini ialah setiap unsur dari 

                                                 
23 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Bandung, 2008: 

Alfabeta, hlm: 87. 
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keseluruhan populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih. 

Caranya ialah dengan menggunakan undian, ordinal, table bilangan random, 

atau komputer. Keuntungannya adalah anggota sampel mudah dan cepat 

diperoleh. Kelemahannya ialah kadang-kadang tidak mendapatkan data 

yang lengkap dari populasinya. Peneliti memilih Kecamatan Kecamatan 

Sukun Kota Malang karena daerah ini memiliki DPT paling tinggi dari 

semua kecamatan yang ada di Kota Malang, yaitu sebanyak 142.437 DPT. 

c. Teknik Pengumpulan Data 

Setelah data dilapangan berhasil dikumpulkan, maka tahap selanjutnya 

adalah dengan mengolah data yang ada tersebut. Adapun teknik yang 

digunakan dalam pengumpulan data adalah: 

1. Kuisioner 

Data dikumpulkan dari responden dengan menggunakan kuisioner. 

Teknik ini dilakukan dengan cara menyebar daftar pertanyaan atau kusioner 

yang disediakan sebelumnya dengan maksud untuk mengumpulkan data dan 

informasi langsung dari responden yang bersangkutan. Adapun kuisioner 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuisioner terstruktur. Kuisioner 

dalam penelitian ini, dimaksud untuk memperoleh data primer dan 

merupakan teknik utama dalam pengumpulan data. 

Untuk mengolah data yang berbentuk kuisioner yang dituangkan 

dalam pernyatan-pernyataan, masing-masing pertanyaan diberikan alternatif 

jawaban berdasarkan metode likert.  
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Untuk keperluan analisis kuantatif, maka jawaban dapat diberi skor, 

misalnya24 

1. Sangat Setuju/selalu/sangat positif diberi skor  5 

2. Setuju/sering/positif diberi skor    4 

3. Ragu-ragu/kadang-kadang/netral diberi skor   3 

4. Tidak setuju/hampir tidak pernah/sangat negatif diberi skor 2 

5. Sangat tidak setuju/tidak pernah diberi skor   1 

2. Dokumentasi 

Teknik yang digunakan dalam mendapatkan sumber data sekunder 

yang berhubungan dengan penelitian, berupa literatur yang berhubungan 

dengan keadaan Kecamatan Sukun. Adapun dokumen yang digunakan 

untuk mengungkapkan data, diantaranya untuk memperoleh data monografi 

Kecamatan Sukun Kota Malang. 

3. Wawancara 

Mengadakan tanya jawab secara langsung dengan Masyarakat 

Kecamatan Sukun yang menjadi populasi penelitian untuk memperoleh 

informasi yang akurat dan lengkap. Wawancara dilakukan dengan tetap 

berpedoman pada daftar kuisioner yang telah disusun. 

d. Teknik Pengolahan Data 

Data yang sudah diperoleh selanjutnya diolah melalui tahapan-tahapan 

berikut: 

 

 

                                                 
24 Ibid, Hal: 94. 
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1. Editing 

Data yang diperoleh diperiksa meliputi kelengkapan jawaban, dan 

mengedit data dengan tidak mengubah data aslinya guna menghindari 

kekeliruan atau kesalahan dalam penulisan, sehingga akan mendukung 

proses penelitian selanjutnya dan data yang didapat tetap original. Angket 

diberikan kepada seluruh responden yang berjumlah 270 orang, seluruh 

responden mengembalikan angket dalam keadaan tidak rusak, kelengkapan 

identitas pengisi yang jelas, jawaban yang lengkap, dan tulisan yang jelas.  

2. Koding  

Jawaban dari responden diklasifikasikan menurut jenis pernyataan 

untuk kemudian diberi kode dan dipindahkan dalam tabel kode. Dalam 

tahap ini peneliti mempelajari terlebih dahulu jawaban responden, 

mengkategorikan jawaban dan memberikan kode untuk setiap pernyataan 

angket satu persatu sesuai dengan skala/angka-angka kode.  

3. Data Entry 

Peneliti mengelompokkan jawaban-jawaban yang serupa dari setiap 

item pernyataan di dalam angket dari 15 responden. Pada proses ini 

jawaban-jawaban dari pernyataan angket dimasukkan ke dalam tabel dan 

diubah menjadi skor angka dengan tujuan untuk menyederhanakan data 

tersebut agar mudah dipahami. Pada tahapan ini data dianggap sudah selesai 

diproses oleh karena itu harus segera disusun dalam suatu format yang 

sebelumnya sudah dirancang. 
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4. Interpretasi,  

Yaitu tahap untuk untuk memberikan penafsiran atau penjabaran dari 

data yang ada pada tabel untuk dicari maknanya yang lebih luas dengan 

menghubungkan jawaban dari responden dengan hasil yang lain, serta dari 

dokumentasi yang ada sehingga dapat ditarik kesimpulan sebagai hasil 

penelitian. 

e. Teknik Pengujian Instrumen 

Validitas dan reliabilitas instrumen merupakan dua hal yang sangat 

penting dalam suatu penelitian ilmiah, karena kedua hal tersebut merupakan 

karakter utama yang menunjukkan apakah suatu alat ukur dapat dikatakan 

baik atau tidak. Validitas dan reliabilitas instrumen perlu diketahui sebelum 

digunakan dalam pengambilan data agar kesimpulan penelitian nantinya 

tidak keliru dan tidak memberikan gambaran yang jauh berbeda dari 

keadaan yang sebenarnya. 

1. Uji Validitas 

Pengujian validitas instrumen penelitian dilakukan dengan 

menggunkan rumus korelasi Product Moment, sebagai berikut: 

rxy =
NƩXY − (ƩX)(ƩY

√ (NƩX2 − (ƩX)2(NƩY2 − (ƩY2)
 

 

Keterengan25: 

rxy = koefisien korelasi antara X dan Y 

X = jumlah skor dari masing-masing (faktor yang mempengaruhi) 

Y = jumlah skor dari seluruh (skor total) 

                                                 
25 Prasetya Irawan, Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif untukn ilmu-ilmu Sosial, DIA Fisip UI, 

Jakarta, 2007, hlm: 250. 
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n  = banyaknya variabel sampel yang dianalisis 

Tabel: 1.1 Pengujian Validitas 

No Item Nilai R Hitung Nilai R Tabel Keterangan 

1 1 .452 0,119 Valid 

2 2 .525 0,119 Valid 
3 3 .535 0,119 Valid 
4 4 .481 0,119 Valid 
5 5 .400 0,119 Valid 

6 6 .355 0,119 Valid 
7 7 .147 0,119 Valid 
8 8 .319 0,119 Valid 

Sumber: Hasil kuisioner yang diolah, 2018 

Validitas dari masing-masing item diketahui dengan r hitung yang 

dibandingkan dengan r tabel. Nilai r tabel untuk 270 responden dengan 

tingkat kepercayaan 95% diperoleh nilai 0,119 Bila dibandingkan dengan 

nilai r hitung lebih besar dari r table, artinya semua item pertanyaan adalah 

valid. 

2. Uji Reliabilitas 

Suatu instrument pengukuran dikatakan reliabel jika pengukuran 

konsisten dan akurat. Jadi uji reliabilitas dilakukan dengan tujuan untuk 

mengetahui konsistensi   dari   instrument   sebagai alat   ukur,   sehingga   

hasil   suatu pengukuran  dapat  dipercaya. Untuk  mencari  reliabilitas  

keseluruhan  item adalah  dengan  mengoreksi  angka  korelasi  yang  

diperoleh  menggunakan rumus Koefisiensi Alfa (Cronbach)  yaitu: 
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r₁₁ = [ 
k

k − 1
 ] [1 −

Ʃσ
²
₁

𝜎
²
₁

 ] 

Keterangan26: 

Rumus varians = 𝛔² =
Ʃ𝑥2−Ʃ𝑥2

           N
N

 

r₁₁ : reliabilitas instrument/koefisien alfa 

k : banyaknya butir soal 

Ʃσ
²
₁ : total variasi 

𝜎
²
₁ : nilai variasi tiap-tiap butir  

N : jumlah responden 

Untuk menentukan tingkat reliabilitas, adapun indikator yang digunakan 

adalah:  

Tabel: 1.2 Indikator tingkat Reliabilitas 

Nilai Reliabilitas Tingkat 

Reliabilitas 

0,800 – 1,000 Sangat tinggi 

0,600 – 0,799 Tinggi 

0,400 – 0,599 Cukup 

0,300 – 0,399 Rendah 

0,000 – 0,199 Sangat Rendah 

Sumber: Suharsimi, 2002: 245 

Setelah hasil kuisioner diolah per indikator melalui SPSS 17 untuk 

mengetahui tingkat reliabilitasnya, maka diperoleh nilai alpha sebagai 

berikut: 

Tabel: 1.3 Uji Reliabilitas 

Croanbach’s Alpha N of Item 

.266 8 

 

 

 

 

                                                 
26 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik, PT Rineka cipta, Jakarta, 

2006, hlm: 196. 
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f. Teknik Analisis Data 

Analisis data diartikan sebagai upaya mengolah data menjadi 

informasi, sehingga karakteristik atau sifat-sifat data tersebut dapat dengan 

mudah dipahami dan dapat bermanfaat untuk menjawab masalah-masalah 

yang berkaitan dengan kegiatan penelitian. Tehnik analisis data sangat 

penting dalam kerangka penelitian. Data yang diperoleh dari lapangan 

diolah dan dianalisis selanjutnya akan diinterpretasikan dalam bentuk data-

data yang akurat.  

1. Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisa 

data dengan cara mendeskripsikan atau menganalisa data yang telah 

terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan. 

Data deskripsi yang digunakan dalam peneletian ini yaitu mean, median, 

mode standar deviation, variance, range, minimum, maximum. Frequence 

dan percentile.Tujuan dari analisa statitistik ini adalah untuk memberikan 

gambaran mengenai data-data yang didapat dari kuisioneryang bersifat 

menggambarkan karekteristik tertentu dari responden. Selanjutnya 

mengklasifikasikan nilai kategori rata-rata, klasifikasi nilai kategori rata-rata 

dapat dilihat pada tabel di bawah ini27: 

Tabel: 1.4 Klasifikasi Nilai Kategorisasi Rata-rata 

Nilai Kategori 

5,10 – 6  Sangat baik 

4,10 – 5  Baik 

3,10 – 4  Cukup baik 

2,10 – 3  Kurang baik 

1 – 2 Buruk 

Sumber: Irawan, 2008: 52. 

                                                 
27 Irwan, Prasetya, Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif.,op.cid. hlm: 52. 
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2. Statistik Inferensial 

Statistik Inferensial adalah teknik statistik yang digunakan untuk 

menganalisis data sampel, dan hasilnya diberlakukan untuk populasi dimana 

sampel diambil28, Pemberlakuan bagi populasi ini biasa disebut juga 

penggeneralisasian. Generalisasi adalah penarikan kesimpulan dari data 

statistic dengan melakukan pengujian hipotesis. 

1) Analisis Regresi Linier Sederhana 

Analisis persamaan regresi linier sederhana dilakukan untuk 

mengetahui besarnya pengaruh antara variable X dan variable Y, 

maka peneliti menggunakan rumus persamaan regresi linier sederhana 

dengan rumus: 

Y= a = + bx + se 

Keterangan 

Y : nilai yang diprediksikan 

X : nilai variable independen (bebas) 

a : konstanta atau jika x=0 

b : koefisien regresi 

se : standar error29 

Tabel: 1.5 Pedoman untuk Memberikan Interprestasi Terhadap 

Koefisien Korelasi 

No Interval Koefisien Tingkat Hubungan 

1 0,00 – 0,199  Sangat Rendah 

2 0,20 – 0,399 Rendah 

3 0,40 – 0,599 Sedang 

4 0,60 – 0,799 Kuat 

5 0,80 – 1,000  Sangat Kuat 

Sumber: Sugiyono, 2012: 214 

                                                 
28 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif., op.id.hlm:143 
29 Ibid, hlm: 224 
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g. Uji Hipotesis 

Pengujian hipotesis dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat 

pengaruh signifikan antara variabel bebas terhadap variabel terikat, maka 

digunakan statistic parametrik analisis linier sederhana atau tunggal. 

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan uji t statistik. 

1) Uji F 

Uji F digunakan untuk melihat bagaimanakah pengaruh  semua 

variabel bebasnya secara bersama-sama terhadap variabel terikatnya. 

Atau untuk menguji apakah model regresi yang kita buat 

baik/signifikan atau tidak baik/nonsignifikan. 

2) Uji t- Statistik  

Uji t statistik digunakan untuk menguji kuatnya pengaruh antara 

variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat. Pengujian 

keberartian masing-masing koefisien regresi dengan menggunakan uji 

t–statistik adalah sebagai berikut: 

𝑡 =
𝑟√𝑛 − 2

√1 − 𝑟2
 

Keterangan: 

t = nilai uji t 

r = nilai korelasi 

n = besarnya sampel 

Untuk mengetahui hasil sebuah hipotesis Ho diterima atau tidak, maka 

perlu dibandingkan antara t hitung dengan t tabel. Apabila hasil 

perhitungan dari: 

1) Jika 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 < 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 maka Ho diterima dan Ha ditolak 

2) Jika 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 maka Ho ditolak dan Ha diterima 


