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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Negara demokratis berarti negara yang memiliki bentuk pemerintahan dari 

rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Indonesia merupakan salah satu negara di 

dunia yang menganut paham demokrasi. Dalam paham ini rakyat memiliki 

kedudukan yang sangat penting, sebab kedaulatan berada di tangan rakyat. Hal ini 

berarti bahwa rakyat berdaulat, berkuasa untuk menentukan cara bagaimana 

rakyat memilih pemimpinnya. Demokrasi di Indonesia diperlihatkan dengan 

adanya kegiatan pemilihan umum yang diadakan setiap lima tahun sekali untuk 

memilih anggota legislatif dan presiden serta wakilnya yang diadakan serentak di 

seluruh Indonesia dan perwakilan yang ada di Luar Negeri1. Demokratisasi di 

Indonesia juga terlihat dengan adanya pemilihan kepala daerah secara langsung. 

Kegiatan pemilihan umum (pemilu) yang merupakan salah satu kegiatan 

politik yang paling banyak menarik perhatian dan keterlibatan masyarakat 

sehingga pemilu menjadi momen pendidikan politik yang sangat penting dalam 

rangka mendewasakan warga negara. Pemilu mengajarkan kepada masyarakat 

bagaimana terlibat pada pemilihan yang menjadi pilihannya. Pemilu merupakan 

momen yang sangat penting dalam proses demokrasi untuk membentuk 

pemerintahan yang demokratis. Agar pemilu benar-benar menghasilkan 

pemerintahan yang demokratis, maka pemilu sudah seharusnya diselenggarakan 

oleh suatu lembaga negara yang independen dan tidak memihak. 

                                                           
1Santoso, Topo  2007, Hukum & Proses Demokrasi : Problematika Seputar Pemilu dan Pilkada, 
Kemitraan, Jakarta, hlm. 47. 
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KPU sebagai lembaga penyelenggaraan pemilu di Indonesia harus selalu 

berpegang teguh pada peraturan perundang-undangan yang ada, kode etik dan tata 

tertib KPU. KPU juga memiliki tanggungjawab untuk mengarahkan masyarakat 

untuk turut berpartisipasi dalam pelaksanan pemilihan umum, sehingga 

penyelenggaraan sebuah pemilihan umum dapat berjalan dengan tepat dan dengan 

asas demokrasi karena tingkat keberhasilan penyelenggaraan pemilihan umum 

maupun pemilihan kepala daerah dapat dilihat berdasarkan partisipasi politik 

masyarakatnya. Hal ini sesuai Misi KPU Kota Malang “Meningkatkan kesadaran 

politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam pemilihan umum demi terwujudnya 

cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis”2. 

Partisipasi politik sangat penting dalam menentukan keberhasilan pemilu, 

maka pendidikan politik menjadi sebuah kebutuhan untuk meningkatkan 

pengetahuan politik rakyat agar dapat berpartisipasi secara maksimal dalam 

penyelenggaraan kehidupan bernegara. Berkaitan dengan hal ini, KPU juga harus 

melakukan sosialisasi dan pendidikan politik kepada masyarakat agar bersedia 

menggunakan hak pilihnya pada saat pemungutan suara dilaksanakan. Partisipasi 

politik dalam negara demokrasi merupakan indikator implementasi 

menyelenggaraan kekuasaan negara tertinggi yang sah oleh rakyat (kedaulatan 

rakyat), yang dimanifestasikan dengan keterlibatan mereka dalam pesta demokrasi 

(pemilu). Semakin tinggi tingkat partisipasi politik mengindikasikan bahwa rakyat 

mengikuti dan memahami serta melibatkan diri dalam kegiataan kenegaraan. 

Sebaliknya tingkat partisipasi politik rendah pada umumnya mengindikasikan 

bahwa rakyat kurang menaruh apresiasi atau minat terhadap masalah atau 

                                                           
2KPUD Kota Malang, http://kpud-malangkota.go.id/,  diakses pada 18 Januari 2017. 

http://kpud-malangkota.go.id/
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kegiatan kenegaraan3. Berikut Rekapitulasi Pemilih Kota Malang dalam 

Pemilihan Umum Legisltif tahun 2009. 

Tabel 1.1 Rekapitulasi Pemilih Pileg Tahun 2009 

Sumber: KPU Kota Malang 2009 
  
Berdasarkan tabel 1.1 dapat diketahui bahwa tingkat kehadiran pada 5 

Kecamatan yang ada di Kota Malang. Hal ini menunjukkan bahwa warga Kota 

Malang masih memberikan respon yang baik terhadap pesta demokrasi dalam 

memilih wakil mereka sebagai calon anggota Legislatif. Diantara ke-5 Kecamatan 

yang ada di Kota Malang, Kecamatan Klojen mempunyai tingkat partisipasi 

paling rendah yaitu 61.8%. Warga Kecamatan Sukun, berdasarkan tabel diatas 

dengan tingkat partisipasi paling tinggi diantara ke-5 Kecamatan yang ada di Kota 

Malang, Kecamatan Sukun pada Pemilu Legislatif tahun 2009 tercatat sebanyak 

67.8% penduduk yang mempunyai hak suara menggunakan hak pilihnya. 

Selanjutnya, Kecamatan Lowokwaru dengan tingkat kehadiran atau partisipasi 

sebesar 67.2%, disusul Kecamatan kedungkandang sebesar 66.8% dan Kecamatan 

Blimbing sebesar 64.2% dari jumlah penduduk pada masing-masing Kecamatan 

yang mempunyai hak pilih.   

 

                                                           
3Surbakti, Ramlan. 1992, Memahami Ilmu Politik, PT Gramedia Widiasarana, Jakarta, hlm. 67 

Uraian Pemilih Klojen Sukun Kedungkandang Lowokwaru Blimbing 
DP LK 40.613 66.072 60.911 52.320 59.817 

PR 43.830 66.665 63.272 54.918 64.928 
Hasil 
Suara 

LK 24.102 50.402 40.786 34.125 36.317 
PR 28.115 39.560 42.257 37.940 43.718 

Jumlah DP 84.443 132.737 124.183 107.238 124.745 
Hasil 
Suara 

52.217 89.962 83.043 72.065 80.035 

Capaian (%) 61.8% 67.8% 66.8% 67.2% 64.2% 



4 
 

Partisipasi masyarakat dalam pemilu menjadi salah satu wujud kegiatan yang 

bertujuan untuk memberikan pengaruh terhadap pengambilan keputusan politik. 

Partisipai politik yang dimaksud adalah memposisikan masyarakat sebagai warga 

negara (pemilih) bukan sebagai politisi (yang dipilih). Rakyat yang dianggap 

pemegang kedaulatan berpartisipasi dalam proses politik yang dapat dilihat dari 

keikutsertaannya memberikan suara pada saat pemilihan berlangsung. 

Partisipasi politik pada hakekatnya sebagai ukuran untuk mengetahui kualitas 

kemampuan warga negara, dalam menginterprestasikan sejumlah simbol 

kekuasaan kedalam simbol-simbol pribadi. Kegiatan partisipasi politik pada 

intinya tertuju pada dua subjek, yaitu pemilihan pemimpin dan melaksanakan 

kebijakan pemimpin. Bentuk partisipasi politik bermacam-macam, prilaku politik 

dilihat akan tetapi pemberian suara merupakan bentuk partisipasi politik aktif 

yang paling luas tersebar. Semakin banyaknya masyarakat yang tidak 

menggunakan hak pilihnya dalam pemilu atau biasa disebut sebagai kelompok 

golput, pilihan untuk tidak memilih (golput) merupakan bentuk pemborosan 

terhadap anggaran belanja Negara (untuk pemilu) dan APBD (untuk pilkada)4.  

Ada banyak hal yang berkontribusi dalam partisipasi pemilih yakni faktor 

politik dan faktor teknis yang kesemuanya terkait dengan terakomodir atau 

tidaknya kepentingan pemilih. Hal-hal yang termasuk dalam faktor politik 

misalnya kinerja yang ditunjukkan oleh partai politik, lembaga legislatif, pejabat 

publik, jalannya pemerintahan, dampak kebijakan, yang semuanya dapat 

dirasakan, direspons, dan diamati oleh masyarakat/pemilih. Dalam hal ini pemilu 

dilihat sebagai sebuah siklus dari periode pemilihan, keterpilihan, berjalannya 

                                                           
4 Laporan Akhir Penelitian (Research Final Refort)  KPUD Kota Malang 2015. 
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pemerintahan, lalu kembali lagi pada periode pemilihan dan seterusnya dimana 

pemilih melakukan asesmen secara terus menerus terhadap proses politik yang 

ada. Sehingga periode pemilihan (tahapan yang memfasilitasi pemilih dalam 

memberikan suara) akan sangat tergantung dari periode lainnya dalam siklus 

kepemiluan tersebut.  

Sedangkan faktor teknis terkait langsung dengan periode pemilihan yaitu 

penyelenggaraan pemilu. Lembaga penyelenggara pemilu bertanggung jawab 

memfasilitasi pemilih sehingga dapat memberikan suaranya secara mudah (akses 

geografis), aman (tanpa ancaman), dan tepat (paham cara menandai surat suara). 

KPU memastikan bahwa pemilih yang datang ke TPS untuk memberikan 

suaranya, dapat terfasilitasi secara baik, dan menjamin bahwa suara pemilih 

dihitung dengan jujur. Kombinasi dari faktor politik dan faktor teknis yang 

menentukan tingkat partisipasi pemilih. Artinya tugas KPU sebagai 

penyelenggara pemilu adalah memfasilitasi dan menjamin aspek teknis pemilih 

yang memutuskan untuk memberikan suaranya. KPU tidak terkait dengan faktor 

politik yang berada di luar wilayah kewenangannya. 

KPU tidak terkait secara langsung dengan soal kinerja partai politik dan 

kondisi politik yang telah mempengaruhi partisipasi masyarakat. Persoalan 

korupsi yang melibatkan anggota DPR yang menimbulkan apatisme warga 

sehingga partisipasi masyarakat sangat kecil, tentu faktor-faktor ini berada diluar 

tanggungjawab penyelenggara pemilu. Tuntutan terhadap kebijakan publik yang 

pro terhadap kepentingan rakyat sebagai dampak penyelenggaraan pemilu tentu 

lebih berkolerasi terhadap upaya partai politik dan pejabat publik terkait untuk 
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memberikan harapan bahwa pemilu berkolerasi positif terhadap kondisi politik 

dan ekonomi. 

Ruang ini tentu berbeda dengan yang dimiliki oleh KPU sebagai 

penyelenggara pemilu. Posisinya sebagai penyelenggara lebih bertanggungjawab 

terhadap persoalan partisipasi masyarakat yang disebabkan oleh persoalan teknis 

penyelenggaraan pemilu. Ketika pemilih tidak menggunakan hak pilihnya akibat 

absennya informasi tentang mekanisme pemilihan atau hari pemungutan suara 

yang disampaikan oleh KPU maka tentu menjadi tanggungjawab penyelenggara. 

 Padahal, dalam momentum pemilu maupun pilkada, tidak sedikit dana 

yang dikeluarkan. Golput juga akan menguntungkan calon yang belum tentu 

berkualitas atau disukai. Artinya, calon bisa menang hanya dengan perolehan 

suara rendah atau hanya mempunyai basis massa sedikit karena lebih banyak 

masyarakat yang golput. Ini mengakibatkan legitimasi kekuasaan calon terpilih 

akan berkurang. Dalam pemilihan secara langsung seperti saat ini, maka calon 

yang terpilih akan merasa bahwa ia pilihan “rakyat” dan bebas melakukan apa 

yang dikehendakinya5.  

Golput adalah mereka yang dengan sengaja dan dengan suatu maksud dan 

tujuan yang jelas menolak memberikan suara dalam pemilu. Pemilihan umum 

secara langsung akan mampu membawa iklim demokrasi kearah yang lebih baik 

jika mampu dikekola dengan benar dan diharapkan setelah pemilihan umum 

secara langsung dapat dilaksanakan maka akan mampu memberikan efek bagi 

perkembangan demokrasi menjadi lebih berkualitas karena jika pemilihan umum 

secara langsung dapat dikelola dengan benar dan dapat dilaksanakan di seluruh 
                                                           
5Santoso, Topo. 2007, Hukum  & Proses Demokrasi (Problematika Seputar Pemilu dan Pilkada), 
Kemitraan, Jakarta. Hlm. 112 
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wilayah Indonesia maka, hal tersebut akan mampu menunjukkan identitas 

Indonesia sebagai negara yang menganut demokrasi secara nyata6. Sementara 

pemilihan umum  yang tidak tepat akan membawa masalah yang besar, karena 

pemimpin negara yang dipilih dianggap sebagai pemimpin segenap masyarakat 

dan negara.  

Pemilihan Umum sebagai pesta demokrasi rakyat dilaksanakan setiap lima 

tahun sekali guna memilih anggota Legislatif sebagai wakil rakyat yang duduk 

dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota/Kabupaten, Provinsi, dan 

Pusat serta memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang 

berkedudukan di pusat pemerintah Republik Indonesia. Sama halnya dengan 

Pemilihan Umum tahun 2009, Pemilihan Umum tahun 2014 juga bertujuan untuk 

memilih Presiden dan Wakil Presiden secara langsung. Indikator keberhasilan 

pelaksanaan Pemilihan Umum baik Legislatif maupun Presiden dapat dilihat dari 

tingkat kehadiran atau partisipasi pemilih dalam menggunakan hak pilihnya. 

Berikut data perbandingan angka kehadiran pemilu Legislatif dan pemilu Presiden 

di Kota Malang. 

 

 

 

 

 

                                                           
6Mas’oed, Mohtar dan MacAndrews. 2001. Perbandingan Sistem Pilitik, Gadjah Mada University 
Press, Yogyakarta, hlm. 85. 
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Tabel. 1.2 Tingkat kehadiran Pemilu Legislatif      
       di Kota Malang 

 
No 

 
Kecamatan 

2009 2014 
Prosentase 
Kehadiran 

(%) 

Prosentase 
Kehadiran 

(%) 
1. Klojen 61,80 65,00 
2. Sukun 67,80 68,80 
3. Kedungkandang 66,80 69,95 
4. Lowokwaru 67,20 67,80 
5. Blimbing 64,20 67,30 

Total 327,8 338,85 
Sumber: KPU Kota Malang 2014 
 

Berdasarkan tabel 1.2 dapat diketahui bahwa tingkat kehadiran atau partisipasi 

warga dalam pemilihan legislatif tahun 2009 lebih rendah dibandingkan pada 

pemilihan legislatif 2014 pada 5 (lima) Kecamatan yang ada di Kota Malang. 

Kecamatan Sukun dengan tingkat partisipasi  sebesar 67,80%, di susul Kecamatan 

Lowokwaru 67,20%, Kecamatan Kedungkandang 66,80%, Kecamatan Blimbing 

64,20% dan Kecamatan Klojen 61,80% warganya untuk hadir dan berpartisipasi 

pada Pileg 2009.  

Warga Kecamatan Kedungkandang memberikan respon yang baik terhadap 

pelaksanaan Pileg tahun 2014, hal ini tercermin pada besarnya minat mereka 

untuk hadir dan berpartisipasi melalui pengguna hak pilih mereka sebesar 69.95% 

penduduk yang mempunyai hak pilih. Disusul warga Kecamatan Sukun sebanyak 

68.8% yang menggunakan hak pilihnya, Kecamatan Lowokwaru sebesar 67.8%, 

selanjutnya Kecamatan Blimbing dengan tingkat kehadiran atau partisipasi 

pemilih sebesar 67.3% dan terakhir warga Kecamatan Klojen, dimana hanya 65% 

warganya untuk hadir dan berpartisipasi dalam Pemilihan Umum Legislatif tahun 

2014. 
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Partisipasi pemilih sering menjadi isu karena berkaitan dengan seberapa 

banyak warga negara hadir untuk memberikan suara mereka di tempat pemberian 

suara. Tingkat partisipasi seringkali dihubungkan dengan legitimasi hasil pemilu, 

karena akan menentukan orang-orang yang dipilih oleh rakyat untuk menduduki 

jabatan tertentu. Pada konteks yang lain, partisipasi pemilih juga berkaitan dengan 

kepercayaan warga negara pada demokrasi, sistem politik, penyelenggara pemilu 

dan pihak-pihak yang akan mewakili mereka untuk memerintah dan menjadi 

perwakilan warga di parlemen. 

Partisipasi memilih menjadi salah satu kebutuhan agar keberlanjutan 

demokrasi dan sistem politik tidak mengalami hambatan. Pemilu sebagai 

instrumen utama demokrasi merupakan salah satu instrumen yang menjembatani 

suara rakyat sebagai pemilik kedaulatan untuk memberikan mandat kepada 

seseorang sebagai wakil rakyat atau sebagai penguasa yang akan duduk dalam 

pemerintahan. Tidaklah heran isu tinggi rendahnya angka partisipasi berkaitan 

dengan tingkat legitimasi dan kepercayaan warga kepada wakil mereka atau orang 

yang diberi mandat untuk menjalankan pemerintahan dan mengeluarkan 

kebijakan. Sebagai salah satu bagian dari keberlanjutan demokrasi, tingkat 

partisipasi pemilih juga akan berdampak pada siapa yang akan memenangkan 

pemilihan umum dan mengatur kehidupan banyak orang. Oleh karena itu, 

sebagian negara-negara yang menganut demokrasi, termasuk Indonesia, 

menjadikan partisipasi sebagai salah satu agenda yang tidak dapat 

dikesampingkan dalam proses pemilu khususnya dalam hal hadir atau tidaknya 

warga negara untuk memilih.  
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Naik turunnya tingkat partisipasi politik di Kota Malang dalam pemilu 

disebabkan oleh berbagai hal. Seorang calon pemilih sesungguhnya ingin tetap 

berpartisipasi dalam pemilu. Namun, karena pendaftaran pemilih  pada pemilu 

2014 bersifat aktif,  artinya  para  calon  pemilih  harus mendaftarkan  diri  mereka  

sendiri  ke  kelurahan,  mereka  lalai  untuk  melakukannya  karena ketidaktahuan  

mereka  dengan  sistem  yang  baru  ini  atau  mereka  malas  untuk  mengecek  ke 

kelurahan  apakah  mereka  sudah  terdaftar  di  kelurahan  tempat  tinggal  

mereka7.  

Kesadaran politik masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pemilu perlu 

ditingkatkan sesuai dengan misi KPU Kota Malang “Meningkatkan kesadaran 

politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam pemilihan umum demi mewujudkan 

cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis”. Tugas dan wewenang KPU 

dalam penyelenggaraan pemilu tidak semata-mata berhubungan dengan partai-

partai peserta pemilu, tetapi juga harus dengan masyarakat sebagai pemberi suara 

atau yang ikut berpartisipasi aktif dalam pemilu. 

Walaupun  pada  setiap hari pemerintah mengumumkan bahwa pada hari 

pemungutan suara tersebut adalah hari libur bagi kalangan  pegawai  negeri  dan  

swasta,  adalah  suatu  kenyataan  bahwa  mereka  yang  aktif  di perdagangan, 

dan  aktivitas  ekonomi  non-formal  dan  informal  sulit  atau  enggan untuk  

berpartisipasi  dalam  pemilu  karena  menimbulkan  kerugian  ekonomi  bagi  

mereka. Para calon pemilih merasa bahwa suara yang mereka berikan tidak 

mengubah nasib mereka atau meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka. Cara 
                                                           
7Laporan Akhir Penelitian. 2015, Kehadiran dan ketidak Hadiran Pemilih di TPS   
dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum, KPUD Kota Malang, Hlm. 15 
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pandang mereka masih sangat dipengaruhi oleh pemikiran bahwa nasib mereka 

seharusnya lebih baik jika mereka berpartisipasi dalam politik. Peran masyarakat 

dalam pemilu masih rendah karena ketidaktahuan masyarakat betapa pentingnya 

ikut berpartisipasi dalam pemilu terutama bagi masyarakat awam yang masih 

minim pengetahuannya tentang politik.  

 
B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan paparan masalah diatas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan 

adalah:  

1. Bagaimana Strategi KPU Kota Malang dalam meningkatkan partisipasi 

politik masyarakat pada Pemilu Legislatif 2014?. 

2. Apa saja kendala-kendala atau hambatan KPU Kota Malang dalam 

meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada Pemilu Legislatif 2014?. 

 

C. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah yang diangkat, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut:  

1. Untuk mengetahui Strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Malang 

dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat. 

2. Untuk mengetahui kendala-kendala atau hambatan dalam meningkatkan 

partisipasi politik masyarakat di Kota Malang. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan untuk menambah ilmu pengetahuan untuk 

menjelaskan dan meningkatkan makna partisipasi politik dan Peran Komisi 

Pemilihan Umum (KPU) Kota Malang dalam meningkatkan partisipasi politik 

masyarakat,  selanjutnya dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan 

pengetahuan dan bacaan serta referensi untuk penelitian selanjutnya. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi peneliti, dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagaimana 

upaya dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat, seperti yang 

kita ketahui peran masyarakat dalam pemilu masih rendah karena 

ketidaktahuan masyarakat betapa pentingnya ikut berpartisipasi dalam 

pemilu terutama bagi masyarakat awam yang masih minim 

pengetahuannya tentang politik. 

b. Bagi masyarakat, dapat memberikan informasi terkait pentingnya 

berpartisipasi dalam pemilu guna memberi pengetahuan kepada 

masyarakat untuk bisa ikut berpartisipasi secara langsung dalam 

pemilihan umum Kota Malang. 

c. Bagi instansi terkait Komisi Pemilihan Umum Kota Malang, sebagai 

upaya untuk mengajak masyarakat berpartisipasi pada pemilihan 

umum secara langsung melalui pendekatan pendidikan politik. 
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E. Defenisi Konseptual 

 Defenisi Konseptual adalah mengenai suatu fenomena yang dirumuskan 

dengan dasar generalisasi dari sejumlah karakteristik kejadian, keadaan, kelompok 

atau individu tertentu8. Berikut beberapa konsep yang dirumuskan dari tema 

penelitian ini: 

1. Strategi   

  Menurut Rosady Ruslan (2005) mengemukakan bahwa “strategi itu pada 

hakekatnya adalah suatu perencanaan (planning) dan manajemen 

(management) untuk mencapai tujuan tertentu dalam praktek 

opresionalnya9. Sedangkan menurut Ahli sosiologi Philip Selznick dalam 

Husein Umar (1999) mengatakan bahwa strategi yang baik adalah strategi 

yang memuat nilai-nilai para anggotanya sehingga mereka merasa terikat 

dengan tujuan perusahaan dan dapat menjadi dorongan semangat secara 

terus-menerus bagi anggotanya10. 

2. Pemilihan Umum  

    Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang 

Penyelenggaraan Pemilihan Umum Pasal 1 ayat 1 Menegaskan bahwa 

Pemilihan umum selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana pelaksanaan 

rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, 

adil dalam Negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-

                                                           
8Sangarimbun, Masri & Efendi, Sofian. 1989, Metode Penelitian Survai, LP3ES, Jakarta, Hlm. 34. 
9 Abdullah Rozali. 2005, Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah secara 
Langsung, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, Hlm. 37 
10 Agustinus S. Wahyudi, 1999, Manajemen Strategik, Jakarta, Binarupa Aksara, Hlm. 12 
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Undang Dasar 1945. Melalui pemilu, maka akan terjadi pergantian elit 

kekuasaan secara lebih adil karena warga negaralah yang langsung 

menentukan siapa yang masih dianggap memenuhi syarat elit dan siapa 

yang tidak. Secara tidak langsung, ini berarti pula bahwa pemilu adalah 

alat kontrol warga negara kepada penguasa apakah yang terakhir itu masih 

dipercayai atau tidak.  

3. Komisi Pemilihan Umum 

  Komisi Pemilihan Umum merupakan suatu lembaga independen 

penyelenggara pemilu di Indonesia yang bersifat nasional, tetap, dan 

mandiri, seperti yang tercantum dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 15 

Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilu menyatakan bahwa Komisi 

Pemilihan Umum, selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga 

Penyelenggaraan Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Tugas 

dan wewenang KPU dalam menyelenggarakan pemilu tidak semata-mata 

berhubungan dengan partai-partai peserta pemilu, tetapi juga harus dengan 

masyarakat sebagai pemberi suara dalam pemilu. Komisi Pemilihan 

Umum adalah suatu lembaga yang dipilih dan ditetapkan berdasarkan 

undang-undang sebagai penyelenggara Pemilihan Umum, dimana pada 

awal pembentukannya. Ketentuan yang melahirkan komisi pemilihan 

umum (KPU) merupakan bawahan Komisi Pemilihan Umum Pusat 

(KPUP).  
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4. Partisipasi politik  

   Menurut Miriam Budiarjo partisipasi politik dapat didefinisikan sebagai 

kegiatan seseorang atau kelompok untuk memilih pemimpin Negara, dan 

secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah 

atau negara11. Konsep partisipasi politik di Negara demokratis didasari 

bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan melalui 

kegiatan bersama untuk menentukan masa depan bersama. Bentuk 

partisipasi politik diantaranya yaitu mengikuti pemilu, menghadiri rapat 

umum, menjadi anggota partai12.  

  Partisipasi masyarakat sebagai bagian dari pemilu adalah keterlibatan 

aktif dalam proses penyelenggaraan pemilu. Tingkat partisipasi  

masyarakat akan sangat berhubungan dengan tingkat kepercayaan 

masyarakat. Partisipasi yang tinggi dalam pemilu ini dapat terwujud dari 

pendidikan pemilih yang meluas dan optimal. Kesadaran masyarakat  

pemilih  untuk  berpartisipasi  dalam pemilu  berdasar  dari  tingkat 

pengetahuan  yang  dalam  tentang  Undang-Undang  dan Peraturan  

Pemilu,  pengetahuan tentang keterlibatan dalam dunia kepemiluan dan 

pengalaman tentang pengorganisasian masyarakat pemilih. 

 

 

 

                                                           
11 Miriam Budiarjo. 2012, partisipasi dan Partai Politik, Yayasan  Obor Indonesia, Jakarta, Hlm. 
63 
12 Suryo Sakti Hadiwijoyo. 2012, Negara, Demokrasi dan Civil Society, Graha, Jakarta, Hlm. 63. 
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F. Defenisi Operasional 

 Definisi operasional adalah merupakan penjelasan bagaimana variabel-

variabel akan diukur dengan adanya konsep operasional makan akan 

mempermudah peneliti yaitu dengan cara memberi parameter-parameter dan 

indikator-indikator dari variabel yang diteliti13. Berikut operasional variabel 

penelitian ini: 

1.   Strategi KPU Kota Malang dalam Meningkatkan Partisipasi Politik 

Masyarakat pada Pemilihan Legislatif 2014  

a. Pembentukan Relawan Demokrasi 

b. Meningkatkan Kerjasama Dengan Oragnisasi-Organisasi Terkait 

Untuk Bersosialisasi 

 

2.  Kendal-Kendala atau Hambatan KPU Kota Malang Dalam 
Melaksanakan Strategi Meningkatkan Partisipasi Politik 
Masyarakat 
 
a. Kerbatasan Anggaran Sosialisasi 

b. Waktu Pelaksanaan Sosialisasi yang Relatif Pendek 

c. Kerbatasan Sumber Daya Manusia 

G. Metode Penelitian 

 Metode Penelitian dapat didefiniskan sebagai urutan langkah-langkah untuk 

melaksanakan penelitian14. Dengan kata lain, metode penelitian merupakan 

langkah sistematis dalam medapatkan informasi sesuai dengan tema penelitian. 

Berikut uraian dari metode yang dugunakan dalam penelitian ini : 

                                                           
13Masri Sangarimbun & effendi sofian, op.ct, Hlm. 46. 
14Zuriah, Nurul. 2006, Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan: Teori-Teori, PT Bumi 
Aksara, Jakarta, Hlm. 227. 
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1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang mengarah pada 

pemberian data secara sistematis dan akurat terkait kondisi di lapangan15. 

Dimana penelitian ini akan menggambarkan hasil penelitian atau 

fenomena-fenomena yang diteliti, kemudian digambarkan ke dalam bentuk 

uraian-uraian yang menunjukkan bagaimana Strategi KPU Kota Malang 

dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat. 

2.  Subyek Penelitian 

  Subyek penelitian adalah orang yang diminta keterangan dan 

informasi terkait pembahasan penelitian. Penentuan subyek penelitian 

dalam penelitian ini menggunakan pendekatan purposive sampling yang 

didasarkan pada tujuan atau keperluan yang telah ditentukan dengan 

kriteria tertentu. Purposive sampling merupakan teknik pengambilan 

sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu yakni sumber data 

dianggap paling mengetahui tentang apa saja yang di harapkan sehingga 

mempermudah peneliti menjelajahi obyek atau situasi yang sedang 

diteliti16. Adapun yang menjadi subyek Sumber data Primer dalam 

penelitian ini ialah : 

a. Komisioner KPU Kota Malang 

b. Sektariat KPU Kota Malang 

 

                                                           
15Ibid, Hlm.47. 
16Sugiyono. 2012, Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif, Alfabeta, Bandung, Hlm. 96. 
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Sedangkan yang menjadi Sumber data Sekunder yaitu:  

a. Masyarakat  Kota Malang 

3. Sumber data 

Sumber data penelitian ini berasal dari pihak-pihak yang terlibat dalam 

meningkatkan partisipasi politik masyarakat Kota Malang. Peneliti 

menggunakan sumber data yang didasarkan pada klasifikasi sumber datanya, 

yakni : 

a. Sumber Data Primer 

  Data primer adalah data atau keterangan yang diperoleh peneliti 

secara langsung dari sumbernya17. Dengan kata lain, data primer 

didapatkan peneliti pada saat turun ke lapangan. Sebagaimana data 

primer yang didapatkan dari hasil observasi dan wawancara peneliti 

dengan informan perihal Strategi KPU Kota Malang dalam 

meningkatkan partisipasi politik masyarakat. 

b.  Sumber data sekunder 

 Data sekunder merupakan data atau keterangan yang diperoleh 

secara tidak langsung, baik dari buku, laporan, masyarakat, dan majalah 

yang bersifat dokumentasi yang berhubungan dengan penelitian18. 

 

                                                           
17Waluya, Bagja. 2007, Sosialisasi: Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat, PT Setia Purna 
Inves, Bandung, Hlm.79. 
18Ibid 
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4. Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode 

observasi, wawancara, dan dokumentasi. 

a. Observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk 

menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pencacatan terhadap 

gejala-gejala dengan proses pelaksanaan starategi KPU dalam  

meningkatkan partisipasi politik kepada masyarakat Kota Malang, 

observasi dilakukan di KPU dan masyarakat Kota Malang. Sehingga 

peneliti memiliki gambaran terkait partisipasi politik masyarakat19. 

b. Wawancara dilakukan peneliti untuk menggali informasi terkait strategi 

KPU Kota Malang dalam meningkatkan partisipasi politik kepada 

masyarakat. Sebagaimana tujuan dari wawancara menurut Estrberg yakni 

pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui Tanya 

jawab, sehingga dapat yang dikonstruksikan makna dalam suatu topik 

tertentu20. Adapun yang menjadi informan Sumber Data Primer dalam 

penelitian ini ialah: 

a. Komisioner  KPU Kota Malang 

b. Sektariat KPU Kota Malang 

Sedangkan yang menjadi Sumber Data Sekunder yaitu: 

a. Masyarakat Kota Malang 

 

                                                           
19Margono, S. 1997, Metode Penelitian Pendidikan , Rineka Cipta, Jakarta, Hlm. 187. 
20Sugiyono, op.cit, Hlm. 316. 
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c. Dokumentasi dilakukan peneliti untuk melengkapi memperkuat data dari 

hasil observasi maupun wawancara. Adapun dokumentasi ini merupakan 

metode pengumpulan data dengan melihat catatan tertulis dan dapat 

dipertanggungjawabkan serta menjadi alat bukti yang resmi21. 

Dokumentasi dalam penelitian ini bersumber dari dokumen-dokumen 

KPU Kota Malang seperti data rekapitulasi data, foto-foto pendukung, dan 

cacatan lapang peneltian. 

5. Lokasi  Penelitian 

 Penelitian ini akan dilaksanakan di Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan 

masyarakat di Kota Malang. 

6. Teknik Analisa Data 

 Analisis data merupakan proses penting dalam suatu penelitian mengingat 

tahapan ini diperuntukan untuk menyajikan data yang telah diperoleh selama 

penelitian berlangsung. Sebagaimana menurut Menurut Bogdan & Biklen yang 

mengungkapkan bahwa analisis data adalah upaya yang dilakukan peneliti dengan 

mengorganisasikan data, memilah-mileh data, mensistesiskannya, mencari dan 

menemukan pola, dan memutuskan data yang akan dideskripsikan22.  

 Data dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu dengan 

mendeskrifsikan secara menyeluruh data yang didapat selama proses penelitian, 

Miles dan Huberman Sugiyono mengungkapkan bahwa dalam mengolah data 

                                                           
21Arikunto, Suharsimi. 1998, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, PT Rineka Cipta, 
Jakarta, Hlm. 236. 
22Moleong, Lexy J. 2006, Metode Penelitian Kualitatif, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, Hlm. 
248. 
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kualitatif dilakukan melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan 

kesimpulan23. 

a. Reduksi Data, merangkum memilih hal-hal pokok, mencari hal-hal yang 

penting saja. Data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan 

catatan lapang peneliti yang dilakukan di Komisi Pemilihan Umum Kota 

Malang dan masyarakat akan dipilah-pilah sesuai dengan rumusan 

masalah penelitian sehingga akan memberikan gambaran lebih jelas 

dalam memfokuskan pada hal-hal penting relevan, sehingga akan 

mempermudah pemaparan data. 

b. Penyajian Data, data yang sudah terangkum dijelaskan untuk 

menggambarkan bagaimana analisis strategi KPU Kota Malang. Setelah 

data-data tentang Strategi Komisi Pemilihan Umum dalam meningkatkan 

partisipasi politik kepada masyarakat Kota Malang pada pemilu diperoleh 

direduksi untuk disesuaikan dengan rumusan masalah penelitian, maka 

selanjutnya data disajikan dalam bentuk uraian yang didukung dengan 

data dan dokumen yang diperoleh oleh peneliti. 

c. Penarikan Kesimpulan, pada tahap ini peneliti menarik kesimpulan dari 

hasil analisis data yang sudah dilakukan. Setelah data yang diperoleh 

tentang strategi KPU Kota Malang dalam meningkatkan partisipasi 

politik kepada masyarakat pada pemilu disajikan dalam bentuk uraian 

untuk menjawab rumusan masalah, maka selanjutnya akan disimpulkan, 

kesimpulan dalam pnelitian kualitatif diharapkan merupakan temuan baru 

                                                           
23Sugiyono,  Edi. 2014,  Metode Penelitian Kuantitatif  Kualitatif,   Alfabeta, Bandung, Hlm. 76. 
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yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan tersebut dapat berupa 

deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih belum jelas 

sehingga setelah diteliti menjadi lebih jelas. 

 




