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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 

Fakta dalam setiap pelaksanaan Pemilihan Umum masyarakat yang 

memilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya selalu ada dan disetiap 

pelaksanaan Pemilihan Umum angka ini cenderung meningkat. Prilaku untuk 

tidak memilih dalam Pemilihan Umum di Indonesia bisa kita kenal dengan 

sebutan Golput. Istilah golput merupakan singkatan dari golongan putih, arti dari 

kata golput sendiri adalah tidak menggunakan hak pilih dalam pelaksanaan 

Pemilihan Umum dengan berbagai faktor dan alasan.
1
 Selama periode orde baru 

angka partisipasi pemilih dalam setiap penyelenggaraan Pemilihan Umum selalu 

diatas 90%. Partisipasi politik pada era orde baru memang memiliki 

kecenderungan turun dalam setiap pelaksanaan pemilihan umum, akan tetapi 

penurunannya tidak terlalu signifikan pada penyelenggaraan pemilu pertama di 

era reformasi, antusiasme pemilih masih terbilang tinggi, tercatat lebih dari 

92,74% pemilih yang menggunakan hak pilihnya.
2
 

Tabel 1.1 Presentase Partisipasi dari tahun ke tahun 
 

 

Pemilu Tingkat Partisipasi (%) 

2004 84,07% 

2009 71% 

2014 62,58% 
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Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan, Volume 1 No. 1, hal.51, 2014. 
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Sumber : Data Komisi Pemilihan Umum diolah 
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Berdasarkan tabel diatas, turunnya partisipasi pemilih akan berimbas pada 

pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Secara nasional pemilihan kepala daerah 

mengalami penurunan tingkat partisipasi pemilih sebanyak 55- 56%. Dalam 

pemilihan Presiden yang diselenggarakan dengan sistem langsung untuk yang 

pertama kalinya pada tahun 2004, angka partisipan menurun drastis, jumlah 

pemilh yang tidak menggunakan hak pilihnya meningkat pada pemilihan Presiden 

putaran pertama, pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya sebesar 21,77% 

jumlah ini kembali meningkat menjadi 23,37% pada Pemilihan Presiden putaran 

kedua.
4
 

Turunnya angka partisipasi politk dalam pemilihan merupakan faktor yang 

kurang baik bagi negara, pasalnya kepekaan masyarakat terhadap politik tidak lagi 

terlihat artinya masyarakat menilai ikut dan tidaknya partisipasi tidak berdampak 

lebih baik pada msyarakat, banyaknya janji politik yang diberikan pada waktu 

kampanye membuat masyarakat trauma untuk ikut dalam berpartisipasi, ketidak 

sesuaian antara janji yang diberikan pada saat memiliki jabatan secara tidak 

langsung membuat masyarakakat apatis pada politik. 

Tabel 1.2 Presentase Partisipasi Pemilihan Kepala Daerah di Kota 

Malang 

Tahun Suara Pemilih 

Tetap 

Tingkat 

Partisipasi 

(%) 

Golput 

2003 424.435 603.029 70,38% 29,62% 

2008 374.507 570.885 65,60% 34,40% 

 
3 
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2013 424.598 621.573 67,77% 32,23% 

Sumber : Data Komisi Pemilihan Umum Kota Malang diolah
5
 

 

Tingkat partisipasi politik di Kota Malang dari tahun 2004 sampai dengan 

2014 mengalami kenaikan yang lumayan baik dibandingkan dengan wilayah- 

wilayah lain di Indonesia. Pada tahun 2004 jumlah partisipasi di Kota Malang 

menyentuh angka 70,39%, akan tetapi masuk di tahun 2009 angka partisipasi 

mengalami penurunan menjadi 65,56%, dan di tahun 2014 jumlah partisipasi 

sebanyak 67,77%. 

Angka partsipasi kepala daerah Kota Malang pada tiga periode yaitu tahun 

2004, 2009 dan 2019 mendapat partisipasi pemilih yang naik turun, artinya 

partisipasi pemilih kepala daerah Kota Malang mengalami pasang surut sesuai 

dengan masa pemilu, yang mana hasil tersebut dapat ditinjau dari pasangan calon 

pada saat mendaftar pemilukada ataupun tentang sosialisasi yang disampaikan 

pada masyarakat Kota Malang. 

Untuk ketiga kalinya Indonesia melangsungkan pemilihan umum kepala 

daerah (Pilkada) setelah pilkada serentak pertama yang dilakukan pada 9 

Desember 2015. Pemilihan kepala daerah 2018 merupakan gelombang ketiga dari 

penyelenggaraan pilkada serentak (Desember 2015, Februari 2017, Juni 2018, dan 

2020), sebelum menuju pilkada serentak secara nasional di seluruh Indonesia, 

November 2024.
6
 Pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah 

serentak kedua pada 27 Juni 2018 diselenggarakan di 171 daerah meliputi 17 

provinsi, 39 kota dan 115 kabupaten dengan total pemilih hampir 80% dari total 

pemilih nasional. 

 

5 
Dokumen Komisi Pemilihan Umum Kota Malang 2014 
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Seminar Nasional : Mengawal Pilkada Untuk Pembangunan Daerah 26 April 2018 di Aula BAU 

Universitas Muhammadiyah Malang oleh Titi Anggraeni Direktur Perludem. 
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Secara umum, pilkada serentak hadir sebagai sarana menguatkan 

konsoliditas demokrasi lokal di Indonesia. Jauh dari pada itu paling tidak terdapat 

tiga hal yang hendak dijawab dari hadirnya pilkada serentak: pertama, untuk 

menciptakan penyelenggaraan pemilu yeng efisien dan efektif. Kedua, untuk 

memperkuat drajat keterwakilan antara masyarakat dengan kepala daerahnya. 

Ketiga, menciptakan pemerintahan daerah yang efektif dan efisien dalam rangka 

menegaskan sistem pemerintahan presidensialisme.
7
 

Sistem Pemilihan Umum Kepala Daerah secara langsung ini dirasakan 

lebih menjanjikan terciptanya demokratisasi apabila dibandingkan dengan sistem 

sebelumnya sesuai dengan UU No. 5 Tahun 1974 ataupun UU No. 22 Tahun 1999 

karena kesempatan masyarakat untuk memilih pemimpin di daerahnya secara 

bebas tanpa adanya tekanan, baik berupa intimidasi maupun kekerasan politik 

dirasakan sangat luas.
8
 Kota Malang menjadi salah satu daerah yang 

melaksanakan pemilihan kepala daerah yaitu pemilihan walikota dan wakil 

walikota serta pemilihan gubernur dan wakil gubernur untuk Jawa Timur. 

Partisipasi politik di negara demokrasi merupakan indikator implementasi 

penyelenggaraan kekuasaan negara tertinggi yang absah oleh rakyat (kedaulatan 

rakyat), yang dimanifestasikan keterlibatan individu dalam pesta demokrasi 

(Pemilihan Umum).
9
 Adapun indikator keberhasilan pelaksanaan Pemilihan 

Umum kepala daerah salah satunya dapat dilihat dari tingkat kehadiran dan 

partisipasi pemilih dalam menggunakan hak pilihnya. Semakin tinggi tingkat 

partisipasi politik pemilih mengindikasikan bahwa rakyat ikut dan paham serta 

7 
Jurnal Pemilu dan Demokrasi 8 Evaluasi Pilkada Serentak 2015 edisi April 2016 hal 64 

8 
Ibid hal 65 

9 
JOM FISIP, Volume 3 No. 2 - Oktober tahun 2017 hal 43 
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melibatkan diri kedalam kegiatan kenegaraan. Justru jika tingkat partisipasi politik 

rakyat rendah pada umumnya mengindikasikan bahwa rakyat tidak banyak 

menaruh perhatian atau minat terhadap masalah atau kegiatan kenegaraan.
10

 

Meningkatnya anggka pemilih yang tidak berpartisipasi dan menggunakan 

hak pilihnya dalam Pemilihan umum, penulis mensinyalir peran pemilih pemula 

sangat mendominasi mengingat pemilih pemula yang baru memasuki usia hak 

pilih sebagian besar belum memiliki jangkauan politik yang luas untuk 

menentukan kemana mereka harus memilih. Selain itu, ketidaktahuan dalam soal 

politik praktis, membuat pemilih pemula sering tidak berpikir rasional dan lebih 

memikirkan kepentingan jangka pendek. Sehingga terkadang apa yang mereka 

pilih tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan.
11

 Dengan angka jumlah 

pemilih pemula yang sangat besar, dan diharapkan mampu menggunakan hak 

pilihnya dengan bijak. Jangan sampai tidak terdaftar dalam DPT dan salah dalam 

menggunakan hak pilihnya atau Golput saat adanya pemilihan kepala daerah. 

Menurut Komisioner KPU Kota Malang, Pilkada 2018 kali ini diikuti 

hampir 30% pemilih pemula secara nasional. Dan menurut data Badan Pusat 

Statistik Nasional (BPS) di tahun 2018 angka penduduk yang berusia 17 tahun di 

Indonesia sebanyak 62.985.401 jiwa atau 29,5% dari jumlah total 213.287 juta 

jiwa penduduk Indonesia, bahkan angka tersebut diprediksi masih akan bertambah 

signifikan dari tahun ke tahun.
12

 

KPU Kota Malang dalam pilkada 2018 ini memiliki target partisipasi 

masyarakat sebanyak 75%, target partisipasi 75% ini diharapkan mampu 

10 
Ramlan Subakti, Memahami Ilmu Politik, (Jakarta : PT Gramedia Widiasarana) hal 67 

11 
Jurnal Pemilu dan Demokrasi Volume 5 – Februari tahun 2017 hal 50 

12 
Data Badan Pusat Statistik Nasional 2018 
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dihasilkan dari tiga pasangan calon walikota. Dibandingkan dengan pilkada tahun 

2013 hanya 67,77% partisipan. Oleh sebab itu, melihat perkembangan saat ini 

dengan adanya pasangan calon yang terjerat kasus hukum maka target KPU Kota 

Malang terkait dengan partisipasi 75% ini kemungkinan sedikit agak kendor akan 

tetapi semangat KPU Kota Malang tidak berkurang sehingga menjawab 

pertanyaan berikutnya terkait dengan apa yang dilakukan oleh KPU Kota Malang 

yaitu kegiatan sosialisasi yang hampir dilakukan disemua segmen. Segmen 

pertama adalah pemerintah dengan seluruh stakeholder pemerintahannya, kedua 

adalah pemuda melalui organisasi kepemudaan, ketiga adalah kaum difabel dan 

masyarakat marginal, keempat adalah kaum perempuan dengan seluruh organisasi 

kewanitaan, kemudian KPU Kota Malang juga melakukan kegiatan sosialisasi 

yang berbasis komunitas. Kegiatan sosialisasi ini dilakukan dalam bentuk tatap 

muka secara langsung dengan subjek, mendatangi langsung kelompok-kelompok 

masyarakat seperti di pasar modern, pasar tradisional, terminal, stasiun maupun 

wadah-wadah umum lainnya. Inilah yang dilakukan oleh KPU Kota Malang 

dalam konteks melakukan kegiatan sosialisasi untuk mencapai target 75% 

partisipasi masyarakat dalam pemilukada 2018. 

Pemilih pemula secara umum mereka para pelajar, mahasiswa serta 

pekerja yang berusia muda. Dalam pesta demokrasi pemilih pemula selama ini 

hanya menjadi sebuah objek kegiatan politik. Pemilih pemula harusnya mampu 

menyadari bahwasanya mereka bukan hanya sekedar sumber suara, melainkan 

mereka lah aktor utama dalam pemilihan umum di Indonesia yang memerlukan 

bimbingan kearah pertumbuhan potensi dan kemampuan tingkat yang optimal 

agar dapat berperan baik dalam bidang kegiatan politik. Perlu adanya pendidikan 
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politik agar pemilih pemula ini nantinya berkembang menjadi warga negara yang 

baik, yang akan menanamkan nilai-nilai luhur dari bangsanya serta sadar akan 

kewajibannya dalam kerangka kehidupan bernegara. 

Adapun faktor-faktor yang menghambat partisipasi politik pemilih pemula 

yaitu kesibukan kegiatan sehari-hari para pemilih pemula yang umumnya adalah 

pelajar, mahasiswa dan pekerja. Hal ini sangat wajar bagi para pemilih pemula 

yang rata-rata memiliki rentan umur antara 17-21 tahun. Hal inilah yang 

menjadikan pemilih pemula enggan melakukan kegiatan politik yang umumnya 

menyita waktu yang banyak. Tuntutan sebagai pelajar dan bekerja menjadi alasan 

utama bagi para pemilih pemula enggan melakukan kegiatannya di bidang politik. 

Peran pemilih pemula yang sangat kompleks dalam kegiatan sehari-hari untuk 

memenuhi tanggung jawab mereka terhadap pribadinya, selalu menjadi faktor 

utama utama yang menghambat keterlibatan mereka dalam kegiatan pemilihan 

umum.
13

 

Faktor tingkat partisipasi yang sangat rendah serta kekecewaan para 

pemilih pemula di Indonesia terjadi lantaran kinerja politisi dan partai politik yang 

memiliki kinerja buruk, asyik memikirkan diri sendiri dan kelompok, serta tidak 

pro terhadap rakyat. Hukuman untuk tidak memilih politisi dan partai politik yang 

tidak pro dengan rakyat merupakan jawaban atas kekecewaan para pemilih 

pemula terhadap kinerja partai, pemimpin, dan elit politik. Implikasi kekecewaan 

itu adalah Pertama, menurunnya kepercayaan pemilih terhadap elit partai politik. 

Kedua, kandidat yang ditawarkan oleh partai politik tidak sesuai dengan harapan 

masyarakat pemilih terkhusus pemilih pemula. Tidak hanya itu, data menyebutkan 

 

13 
Jurnal Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial Volume 10 No. 1 – Januari tahun 2018 hal 61 
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hanya 27 persen mahasiswa/pelajar yang merasa penting untuk mengikuti 

masalah-masalah politik, sementara data berikutnya menyebutkan 60-75 persen 

„tidak tertarik‟ atau „tidak terlalu tertarik‟ dengan kegiatan politik.
14

 

 
Menjawab hal diatas, KPU Kota Malang sebagai lembaga penyelenggara 

pemilihan umum dengan melalui program sosialisasi dan pendidikan politik 

mengupayakan agar pemilu menjadi momentum penting yang dimiliki oleh 

masyarakat. Sosialisasi atau menyebarluaskan pelaksanaan pemilu di Indonesia 

sangat penting dilakukan dalam rangka meminimalisir golput. Hal ini disebabkan 

intensitas pemilu di Indonesia cukup tinggi mulai dari memilih kepala desa, 

bupati/walikota, gubernur pemilu legislatif dan pemilu presiden hal ini belum 

dimasukkan pemilihan yang lebih kecil RT/RW.
15

 

Didalam kegiatan-kegiatan ini KPU Kota Malang melakukan pemberian 

informasi dalam bentuk visual, berupa alat peraga dalam melakukan pencoblosan. 

Dalam kegiatan sosialisasi KPU Kota Malang diseluruh segmen materi sosialisasi 

yang paling sering disampaikan pertama adalah pendidikan politik pemilu bukan 

pendidikan politik praktis, pendidikan politik demokratis kemudian ada edukasi 

langsung terkait dengan sistem pemilu dan sistem pemerintahan dan yang terakhir 

adalah sistem pemilu sekarang yang sedang kita lakukan yaitu mulai tahapan, 

masa kampanyenya sampai dengan masa pencoblosan. Materi inilah yang 

diberikan oleh KPU Kota Malang dalam setiap sosialisasi yang dilakukan 

diseluruh lapisan masyarakat. Intinya bahwa KPU Kota Malang memberikan 

pemahaman ataupun edukasi kepada masyarakat bahwa pemilu itu menjadi Hak 

 
14 

Muhtar Haboddin, “Pemilu dan Partai Politik di Indonesia”, (Malang : UB Press, 2016) hal 91 
15 

Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan, Volume 6 No. 2 – tahun 2016 hal 58 
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bagi setiap warga negara dalam memenuhi HAK konstitusinya untuk memilih 

calon pemimpin serta memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa pemilu 

itu menjadi penting agar masyarakat secara demokratis menggunakan HAK 

pilihnya dalam melakukan legitimasi kepada calon pemimpin pilihan mereka. 

Pentingnya kesadaran politik di masyarakat agar berpatrisipasi aktif dalam 

pemilihan umum 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”. Wewenang serta tugas KPU Kota Malang dalam penyelenggaraan 

pemilihan umum tidak hanya semata-mata berhubungan dengan partai politik 

peserta pemilu, tapi juga dengan masyarakat sebagai pemberi suara terkhusus 

pemilih pemula agar mau berpartisipasi aktif dalam pemilihan umum. 

Sejak berlangsungnya pemilu di Kota Malang dari tahun ke tahun, KPU 

Kota Malang sendiri tidak mempunyai indikator dalam mengklasifikasikan 

pemilih pemula di Kota Malang baik pemilih pemula, pemilih disabilitas dan 

sebagainya. KPU Kota Malang sendiri tidak memisahkan pemilih pemula dengan 

pemilih disabilitas maupun pemilih secara umum ditahun tahun yang lalu namun 

sejak 2018 ini KPU Kota Malang mulai ada mengklasifikasikan seperti itu. 

Sehingga KPU Kota Malang memperoleh data yang cukup akurat dengan 

seberapa besar persentase pemilih pemula yang ada di Kota Malang, inilah yang 

nanti akan diupayakan dalam pelaksanaan pildaka kedepannya khususnya untuk 

suksesi pemilihan gubernur dan walikota 2018. 
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Pemilih pemula ini dalam konteks KPU Kota Malang terbagi menjadi 3 

golongan. Pertama adalah mereka yang sudah menikah diusia antara 15-16 tahun, 

kedua adalah mereka yang baru pertama kali memilih, maksudnya disini adalah 

mereka yang sudah berusia antara 17-21 tahun namun baru kali ini melakukan 

pemilihan umum disaat 2013 kemarin mereka tidak memilih lantaran umurnya 

yang belum genap 17 tahun, dan yang ketiga adalah pensiunan TNI-POLRI karna 

selama masa bakti anggota TNI-Polri tidak diperkenankan melakukan 

pencoblosan. Inilah yang dikategorikan sebagai pemilih pemula oleh KPU Kota 

Malang.
16

 

Terkait dengan pemilukada ini perlu dipahami penetapan DPT (Daftar 

Pemilih Tetap) ada 600.646 jiwa pemilih dengan perbandingan 49% pemilih laki- 

laki dan 51% pemilih perempuan, sedangkan untuk pemilih pemula ada 30% dari 

angka tersebut artinya ada sekitar 44.473 ribu pemilih pemula yang akan 

menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan kepala daerah tahun 2018 di Kota 

Malang. 

Tabel 1.3 Jumlah Pemilih Pemula di Kota Malang 2018 
 

 

 

No 
 

Kecamatan 

Tahun 2018 

Jumlah 

1. Klojen 4.184 

2. Sukun 11.659 

3. Kedungkandang 9.330 

4. Lowokwaru 6.587 

5. Belimbing 12.713 
 Total 44.473 

Sumber : KPU Kota Malang 2018 
 

 

 
16 

Komisioner KPU Kota Malang 22 Mei 2018 
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Tercatat masing-masing di Kelurahan Klojen ada sebanyak 4.184 jiwa 

pemilih baru, Kecamatan Lowokwaru ada sebanyak 6.587 jiwa pemilih baru, 

Kecamatan Kedungkandang tercatat memiliki pemilih baru sebanyak 9.330 jiwa, 

kemudian di Kecamatan Sukun ada sebanyak 11.659 jiwa pemilih baru dan yang 

terakhir Kecamatan Belimbing ada sebanyak 12.713 jiwa pemilih baru yang 

menempati kecamatan dengan angka pemilih barunya paling banyak di Kota 

Malang.
17

 Angka ini didapat dari beberapa golongan masyarakat, sebagian besar 

dari kalangan pelajar atau anak muda yang pada saat pencoblosan baru memiliki 

hak suara karena sudah berusia 17 tahun. Lainnya, datang dari golongan 

pensiunan anggota TNI-Polri. Dan lainnya lagi disumbang oleh penduduk- 

penduduk baru yang ada di Kota Malang. Adapun data diatas, KPU Kota Malang 

juga masih mengusahakan penambahan angka pemilih dalam pilkada Kota 

Malang khususnya dari golongan pemilih yang tercatat belum memiliki KTP 

elekrtonik. 

Prilaku politik warga Negara acapkali dihubungkan dengan aktifitas 

mereka dalam menentukan wakilnya maupun pemimpinnya dalam pemilihan 

umum yang diselenggarakan oleh Negara yang demokrasi seperti di Indonesia. 

Ada empat pendekatan dalam perlilaku memilih yakni sosiologis, ekologis, 

psikologis sosial dan pilihan rasional. 

Pertama menurut pendekatan sosiologis cenderung menempatkan kegiatan 

memilih dalam kaitan dengan konteks social. Maknanya pilihan seseorang dalam 

pemilihan umum dipengaruhi oleh latar belakang demografi dan social ekonomi, 

jenis kelamin, tempat tinggal, pekerjaan, pendidikan, kelas, pendapatan dan 

 

17 
Divisi Perencanaa dan Data KPU Kota Malang 14 Maret 2018 
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agama. Yang kedua Pendekatan ekologis hanya relevan apabila dalam suatu 

daerah pemilihan terdapat perbedaan karakteristik pemilih berdasarkan unut 

territorial, seperti desa, kelurahan, kecamatan dan kabupaten. Ketiga pendekatan 

psikologi sosial, salah satu penjelasan dari sisi psikologi sosial untuk menjelaskan 

perilaku memilih dalam pemilihan umum adalah konsep identifikasi partai. 

Konsep ini merujuk pada presepsi pemilih atas partai yang ada atau ketertarikan 

emosional pemilih terhadap partai tertentu. Keempat pendekatan pilihan rasional 

melihat kegiatan memilih sebagai produk kalkulasiuntung rugi. Yang 

dipertimbangkan tidak hanya ongkos memilih dan kemungkinan suaranya dapat 

mempengaruhi hasil yang diharapkan, tetapi juga perbedaan dari alternatf berupa 

pilihan yang ada. Pertimbangan ini digunakan pemilih dan kandidat yang hendak 

mencalonkan diri untuk terpilih sebagai wakil rakyat.
18

 

Hingga saat ini, menurut Komisioner KPU Kota Malang menyebutkan ada 

beberapa fakta lain yang ditemukan oleh penyelenggara Pemilu tentang penyebab 

adanya pemilih yang tidak berpartisipasi. Pertama, administratif. Seseorang 

pemilih tidak ikut memilih karena terbentur dengan prosedur administrasi seperti 

tidak mempunyai kartu pemilih, tidak terdaftar dalam daftar pemilih dan 

sebagainya. Kedua, teknis. Seseorang memutuskan tidak ikut memilih karena 

tidak ada waktu untuk memilih seperti harus bekerja di hari pemilihan, sedang ada 

keperluan, harus keluar kota disaat hari pemilihan dan sebagainya. Ketiga, 

rendahnya keterlibatan atau ketertarikan pada politik (political engagement). 

Seseorang tidak memilih karena tidak merasa tertarik dengan politik, acuh dan 

tidak memandang Pemilu atau Pilkada sebagai hal yang penting. Keempat, 

 

18 
Cholisin, dkk, Dasar-Dasar Ilmu Politik. (Yogyakarta : UNY Press. 2007) hal 154 
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kalkulasi rasional. Pemilih memutuskan tidak menggunakan hak pilihnya karena 

secara sadar memang memutuskan untuk tidak memilih. Pemilu dipandang tidak 

ada gunanya, tidak akan membawa perubahan berarti. Atau tidak ada calon kepala 

daerah yang disukai dan sebagainya. 

Tidak memilih atau Golput secara tidak sadar akan sangat menguntungkan 

calon kandidat yang belum tentu berkualitas atau banyak disukai. Maksudnya, 

calon kandidat bisa menang hanya dengan mendapatkan perolehan suara yang 

rendah atau hanya memiliki basis massa yang sedikit dikarenakan banyanya 

masyarakat yang golput. Hal ini berdampak pada legitimasi kekuasaan calon 

terpilih akan berkurang. Didalam pemilihan umum secara langsung seperti ini, 

calon yang terpilih secara tidak langsung merasa bahwa dia merupakan pilihan 

“rakyat” dan bebas melakukan apapun yang dikehendakinya.
19

 

Pada sisi lain ada kendala yang dihadapi Kota Malang untuk mewujudkan 

tingkat partisipasi pemilih pemula yang tinggi, yaitu pemilih pemula yang saat ini 

cenderung acuh, tidak perduli, apatis terhadap proses politik ataupun 

perkembangan politik lainnya di Indonesia. Kemudian kurangnya peran 

pemerintah dalam politik pemilih pemula ini belum mampu dirasakan secara 

besar. Inilah yang menyebabkan marak terjadinya golput, salah satu faktor dimana 

menjadi permasalahan yang serius serta harus segera ditangani terkait 

menurunnya partisipasi politik dan tingkat kesadaran pemilih pemula terhadap  

hak konstitusinya sebagai warga negara. Generasi milenial saat ini terlihat aktif 

keterlibatannya dalam perkembangan politik dalam negeri namun amat 

 
19 

Topo Santoso, Hukum dan Proses Demokrasi (Problematika Seputar Pemilu dan Pilkada). 

(Jakarta : Kemitraan. 2007) hal 112 
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disayangkan kepedulian ini hanya terhenti pada media-media sosial seperti twitter, 

facebook instagram dan lainnya. Ini dibuktikan data yang menyebutkan bahwa 

Indonesia merupakan ibu kota media sosial dunia dengan pengguna facebook 

hampir 126 juta terbesar ke 4 didunia, 50 juta pengguna twitter terbesar ke 3 

didunia, pengguna instargam 45 juta dan menjadi negara pengunggah instastory 

terbesar didunia.
20

 Hal demikian membuktikan bahwasanya tingkat partisipasi 

generasi milenial hanya berada pada posisi permukaan, belum adanya partisipasi 

aktif yang terlibat langsung untuk ikut sebagai pengawas penyelenggaraan pemilu 

sejak pra pencalonan sampai dengan pengawalan pasca keterpilihan calon 

pemimpin daerah. 

Sejauh ini kendala yang dihadapi oleh KPU Kota Malang adalah tentang 

persiapan-persiapan untuk bekerjasama dengan seluruh lapisan stakeholder. 

Adapun anggaran juga menjadi salah satu kendala yang dihadapi oleh KPU Kota 

Malang. Banyak masyarakat menuntut KPU Kota Malang agar melakukan 

sosialisasi dengan waktu yang bersamaan pada tiap kelurahan namun KPU Kota 

Malang tidak memiliki anggaran maksimal untuk bisa mensuport kegiatan 

tersebut, sehingga yang diharapkan KPU Kota Malang adalah ada sebuah 

kerjasama dari pihak ketiga terutama dari dunia pendidikan, organisasi 

kemasyarakatan terkait dengan mempermudah pengumpulan masa agar 

mempermudahkan juga KPU Kota Malang dalam melakukan sosialisasi. Kendala 

berikutnya adalah keterbatasan waktu, karena padatnya waktu mengakibatkan 

kegiatan sosialisasi yang tidak sesuai dengan sumberdaya yang dimiliki oleh KPU 

Kota Malang sehingga sosialisasi oleh KPU Kota Malang dirasa kurang 

 

20 
Presentasi Titi Anggraeni Direktur Perludem 26 April 2018. 
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maksimal. KPU Kota Malang mengharapkan dalam waktu dekat akan kedatangan 

mahasiswa yang menjadi volentir untuk membantu kegiatan sosialisasi nantinya. 

Harapan KPU Kota Malang kedepannya sebagai pelaksana pemilihan 

umum adalah partisipasi partai politik secara maksimal agar suksesi pilkada ini 

tidak hanya kinerja KPU Kota Malang akan tetapi juga merupakan kinerja partai 

politik, kemudian adanya peran serta masyarakat secara umum untuk suksesi 

pilkada ini juga menjadi yang utama karena seluruh subjek pelaksanaan pemilihan 

umum ini adalah masyarakat, maka partisipasi masyarakat secara langsung 

amatlah penting terkhusus pemilih pemula. Wacana mengukur partisipasi pemilih 

pemula pada pemilu kepala daerah 2018 di Kota Malang perlu diangkat dan 

diperdebatkan. Hal ini sebagai salah satu upaya memposisikan pemilih pemula 

tidak hanya sebagai objek pendulang suara. Penting memaknai bahwa generasi 

muda juga aktor penting bagi keberlangsungan hidup berpolitik negara. 

Angka pemilih pemula yang tidak memilih atau tidak berpartisipasi dari 

pemilu ke pemilu terus meningkat, harus ada upaya yang maksimal untuk 

meminimalisir meningkatnya angka pemilih pemula yang tidak memilih dalam 

pemilu baik dari pemerintah ataupun partai politik. Semakin kuat dukungan rakyat 

semakin kuatlah tingkat kepercayaan rakyat. Penelitian ini penting untuk diteliti 

karena sebagai salah satu bentuk untuk menemukan permasalahan yang terjadi 

pada pemilih pemula di Kota Malang, sehingga peneliti mengambil judul 

“Perilaku Politik Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota 

Kota Malang Tahun 2018” 
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B. Rumusan Masalah 

 

Agar memudahkan penulis untuk meneliti dalam menggambarkan fakta 

data kedalam penulisan, maka rumusan masalah yang penulis gunakan adalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana perilaku politik pemilih pemula dalam pemilihan walikota dan 

wakil walikota Kota Malang tahun 2018 ? 

2. Apa faktor yang mampengaruhi perilaku politik pemilih pemula dalam 

pemilihan walikota dan wakil walikota Kota Malang tahun 2018 ? 

C. Tujuan Penelitian 

 

Tujuan merupakan inti dari penelitian ini agar bisa menemukan apa yang 

penulis inginkan dari penelitian ini, adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini 

adalah : 

1. Mengetahui perilaku politik pemilih pemula dalam pemilihan walikota dan 

wakil walikota Kota Malang tahun 2018 

2. Mengetahui faktor yang mempengaruhi perilaku politik pemilih pemula 

dalam pemilihan walikota dan wakil walikota Kota Malang tahun 2018 

D. Manfaat Penelitian 

 

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada 

beberapa individu dan lembaga terkait dengan penelitian yang dilakukan oleh 

peneliti. Adapun mamfaat penelitian ini terbagi menjadi dua, manfaat teoritis dan 

manfaat praktis, yaitu: 
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1. Manfaat Teoritis 
 

Adapun manfaat teoritis dalam penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan sumbangan pemikiran untuk pengembangan ilmu dan 

memperkaya wawasan konsep yang berkaitan dengan Partisipasi 

Pemilih Pemula dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota 

Malang tahun 2018, serta diharapkan juga penelitian ini dapat 

dijadikan sebagai bahan studi pustaka pada penelitian berikutnya. 

2. Manfaat Praktis 
 

Bagi Lembaga Pemerintah dalam hal ini KPUD Kota Malang, agar 

nantinya penelitian Perilaku Politik Politik Pemilih Pemula dalam 

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Malang tahun 2018 ini 

dapat menyumbangkan pemikiran terhadap pemecahan masalah 

partisipasi pemilih pemula serta mampu menjadi acuan referensi dalam 

program yang berkaitan dengan partisipasi pemilih pemula. 

E. Definisi Konseptual 

 

Definisi konseptual ini dimaksudkan untuk memberikan  penegasan 

tentang makna yang ada didalam permasalahan yang terdapat pada rumusan 

masalah diatas. Dengan adanya penegasan ini nantinya akan mempermudah untuk 

memahami maksud yang terdapat dalam penelitian. 

1. Perilaku Politik 

 

Perilaku memilih menurut Cholisin merupakan kegiatan membuat 

keputusan yaitu memilih atau tidak memilih.
21

 Sedangkan menurut ahli lain 

 
 

21 
Cholisin, dkk, Dasar-Dasar Ilmu Politik. (Yogyakarta : UNY Press. 2007) hal 126 
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perilaku memilih adalah keikutsertaan warga dalam pemilihan umum sebagai 

rangkaian pembuatan keputusan.
22

 Secara garis besar perilaku memilih adalah 

keputusan partisipan untuk memilih atau tidak memilih dalam pemilihan umum. 

Perilaku memilih merupakan keputusan pemilih dalam mengikuti segala 

urusan politik yang menjadi dasar dari keikutsertaannya atau tidak, pemilih 

memamng memiliki hak dalam mengikuti kegiatan politik, dan juga pemilih bisa 

memilih dengan apa yang dia ingginkan. Namun pemilih juga bisa untuk tidak 

mengikuti kegiatan politik, hal ini tergantung bagaimana pemilih dalam 

mengambil segala keputusan yang pasti memiliki tujuan tertentu. Sehingga hal ini 

yang disebut dengan perilaku memilih 

2. Pemilih Pemula 

 

Pemilih pemula adalah pemilih yang baru pertama kali akan melakukan 

penggunaan hak pilihnya. Pemilih pemula terdiri dari masyarakat yang telah 

memenuhi syarat untuk memilih. Syarat-syarat yang harus dimiliki untuk menjadi 

seorang pemilih adalah (1) Umur sudah 17 tahun, (2) Sudah/pernah kawin, (3) 

Purnawirawan/sudah tidak lagi menjadi anggota TNI/Kepolisian dan (4) Tidak 

dicabut hak politiknya oleh pengadilan.
23

 Kemudian pemilih pemula mempunyai 

kebudayaan yang santai, bebas, dan cenderung pada hal-hal informal mencari 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

22 
Joko J. Prihatmoko, Pemilihan Kepala Daerah Langsung. (Yogyakarta : Pustaka Pelajar. 2005) 

hal 46 
23 

UU No. 7 tahun 2017 
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kesenangan. Oleh sebab itu hal yang tidak menyenangkan baginya akan 

dihindari.
24

 

3. Pemilihan Umum Kepala Daerah 

 

Pengertian Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 

adalah Pemilihan Umum untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah 

secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan 

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Pengertian tersebut dinyatakan pada Pasal 1 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 22 

Tahun 2007 tentang penyelenggaraan pemilihan umum. Secara umum, pilkada 

serentak hadir sebagai sarana menguatkan konsoliditas demokrasi lokal di 

Indonesia. Jauh dari pada itu paling tidak terdapat tiga hal yang hendak dijawab 

dari hadirnya pilkada serentak: Pertama, untuk menciptakan penyelenggaraan 

pemilu yeng efisien dan efektif. Kedua, untuk memperkuat drajat keterwakilan 

antara masyarakat dengan kepala daerahnya. Ketiga, menciptakan pemerintahan 

daerah yang efektif dan efisien dalam rangka menegaskan sistem pemerintahan 

presidensialisme.
25

 

F. Definisi Operasional 

 

Definisi operasional dalam penelitian merupakan indikator dari variable 

penelitian ini, maka indikator tersebut yaitu : 

1. Modernisasi bentuk partisipasi pemilih pemula. 

 

2. Struktur kelas sosial pada partisipasi pemilih pemula 
 

24 
Suhartono, “Tingkat kesadaran Politik Pemilih Pemula dalam Pilkada; suatu Refleksi School- 

Based democracy Education (Studi Kasus Pilkada Provinsi Banten Jawa Barat)”, (Bandung : UPI 

2009) hal 64 
25 

Jurnal Pemilu dan Demokrasi 8 Evaluasi Pilkada Serentak 2015 edisi April 2016 
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3. Pengaruh media dan akademisi dalam meningkatkan suara partisipasi 

pemilih pemula. 

4. Strategi pasangan calon dalam merebut suara partisipasi pemilih 

pemula 

5. Keterlibatan partai politik dalam meningkatkan suara partisipasi 

pemilih pemula. 

G. Metode Penelitian 

 

Metode adalah proses, prinsip, dan prosedur yang kita gunakan untuk 

mendekati problem dan mencari jawaban. Dengan ungkapan lain, metodelogi 

adalah suatu pendekatan umum untuk mengkaji topik penelitian.
26

 Metode ilmiah 

merupakan cara untuk mendapatkan data dengan kegunaan tertentu. Metode yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Dimana 

penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menggunakan latar alamiah, 

dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan 

melibatkan berbagai metode yang ada.
27

 

1. Jenis Penelitian 

 

Penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode deskriptif kualitatif, 

agar penjelasan yang ditulis oleh penulis tersampai dengan baik dan mudah 

dimengerti oleh semua orang. Untuk itu peneliti menggunakan penelitian 

deskriptif kualitatif ini untuk bisa memecahkan masalah yang terjadi sesuai tujuan 

penulis dan berdasarkan data-data, menyajikan data dan menganalisis data 

 

26
Deddy Mulyana, Metodelogi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu 

Sosial Lainnya, (Bandung : PT Remaja Rosadakarya, 2013) hal 145 
27 

Moleong J. Lexy, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung : PT Remaja Rosadakarya, 2014) 

hal 8 
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tersebut dan diolah sematang mungkin hingga menghasilkan data deskriptif 

berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat 

diamati.
28

 Adapun yang dimaksud penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian 

yang lebih menekankan pada keaslian tidak bertolak dari teori melainkan dari 

fakta sebagaimana adanya di lapangan atau dengan kata lain menekankan pada 

kenyataan yang benar-benar terjadi pada suatu tempat atau masyarakat tertentu.
29

 

Maka dari itu penelitiakan mendeskripsikan atau menggambarkan tentang 

Perilaku Politik Pemilih Pemula dalam Pemilihan walikota dan wakil walikota 

Kota Malang 2018. 

2. Sumber Data 

 

Data dibedakan dengan sumbernya menjadi data primer dan data skunder : 

 

a. Primer 

 

Data primer adalah data yang pertama dipakai oleh peneliti yaitu 

data yang hasilnya dari penelitian di objek penelitian penulisan ini. Dan 

data primer juga kesempatan untuk mendapatkan informasi yang 

peluangnya sangat besar, karna data ini di peroleh dari hasil penulis 

penelitian di tempat. Data primer diperoleh dari proses wawancara 

mendalam berupa informasi maupun jawaban atas pertanyaan-pertanyaan 

yang berkaitan dengan partisipasi politik pemilih pemula di Kota Malang, 

dokumentasi dalam hal ini yang berkaitan dengan data pendukung 

mengenai partisipasi pemilih pemula di Kota Malang berupa gambar, 

tabel, grafik dan sebagainya yang berkaitan dengan judul penelitian serta 

28 
Ibid hal 9 

29 
Yanuar Ikbal, Metode Penelitian Sosial Kualitatif Paduan Membuat Tugas Akhir/Karya Ilmiah, 

(Bandung : PT. Refika Aditama, 2012) hal 16 
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observasi di lapangan berupa pengamatan dan pencatatan secara sistematis 

atas gejala yang ada pada proses pengumpulan data tentang partisipasi 

politik pemilih pemula di Kota Malang. 

b. Skunder 

 

Data skunder digunakan untuk memperoleh informasi yang 

dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Sesuai dengan judul 

“Perilaku Politik Pemilih Pemula pada Pemilihan Walikota dan Wakil 

Walikota Kota Malang 2018”. Data skunder adalah data kedua yang 

merujuk pada referensi yang mendukung hasil penelitian atau data 

pertama. Data ini menguatkan kepada data dari primer yang ada di dalam 

jurnal penelitian terdahulu, buku yang berkaitan dengan partisipasi 

masyarakat dalam pemilihan kepala daerah, dan internet untuk mengakses 

Undang-Undang terbaru mengenai aturan dalam Pemilihan Kepala daerah 

serentak, arsip yang dimiliki KPU Kota Malang yang menjelaskan jumlah 

Perilaku Politik dalam Pemilihan Kepala daerah Walikota dan Wakil 

Walikota Kota Malang tahun 2018 dan sebagainya, yang mana  

mendukung dengan data sebelumnya untuk dikaji di dalam tulisan ini. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah-langkah peneliti dalam 

melakukan penelitian ini dan memudahkan peneliti untuk mendapatkan data 

sesuai fakta. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini 

adalah : 

a. Dokumentasi 



23 

 

 

Penulis mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis. Seperti, 

catatan yang berkaitan dengan Perilaku Politik pemula dalam pemilihan 

walikota dan wakil walikota Kota Malang 2018, buku atau jurnal yang 

membahas bagaimana Perilaku Politik pemilih pemula, arsip dari KPU 

Kota Malang yang memberikan gambaran partisipan di Kota Malang atau 

undang-undang terbaru yang mengatur tentang bagaimana 

penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak dan lain-lain yang 

berkaitan dengan masalah penelitian yaitu Perilaku Politik Pemilih 

Pemula. Dari teknik pengumpulan data ini peneliti akan mencari data 

pendukung seperti gambar, table, grafik, dan sebagainya yang 

berhubungan dengan yang akan di teliti, dimana dokumentasi ini adalah 

data penguat dalam pendeskripsian hasil penelitian. Metode dokumentasi 

dilakukan dengan cara atau metode dimana peneliti melakukan pencatatan 

terhadap Perilaku Politik Pemilih Pemula dalam Pemilihan walikota dan 

wakil walikota Kota Malang 2018. 

b. Observasi 
 

Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara 

sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.
30

 Observasi 

ini dilakukan terhadap objek yang di teliti yang sangat sederhana. Adapun 

dengan menggunakan teknik observasi dapat digunakan sebagai sarana 

untuk bisa menjawab suatu pertanyaan secara spesifik. Peneliti akan 

melakukan observasi terkait Perilaku Politik Pemula pada Pemilihan 

Walikota dan Wakil Walikota Kota Malang 2018 pada KPUD Kota 

 

30 
Zuriah Nurul, Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan Teori – Aplikasi, (Jakarta : PT Bumi 

Aksara, 2009) hal 12 
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Malang. Serta penelitian ini juga akan mengobservasi pada masyarakat 

yang menjadi pemilih pemula pada pemilihan Walikota dan Wakil 

Walikota kota Malang 2018. 

c. Wawancara 

 

Wawancara adalah percakapan dengan maksut dan tujuan tertentu, 

percakapan itu dilakukan sekurang-kurangnya 1 orang (dua pihak), yaitu 

pewawancara (interviewer) yang mengajukan sebuah pertanyaan- 

pertanyaan dan dilontarkan kepada terwawancara (interviewer) yang 

memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang sudah di beri oleh 

pewawancara.
31

 Wawancara pada penelitian ini dilakukan di Kota Malang 

khususnya di KPU Kota Malang serta masyarakat Kota Malang yang 

melakukan pemilihan kepala daerah untuk yang pertama kali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 1.1 Model Teknik Pengumpulan Data oleh Sugiono (2007) hal 293 
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Moleong J. Lexy, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung : PT Reamaja Rosdakarya, 2014) 

hal 9 
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4. Subjek Penelitian 

 

Dalam proses penelitian ini, salah satu subjek penting yang akan diteliti 

yakni pihak-pihak yang memiliki keterangan dan informasi terkait pembahasan 

penelitian. Subjek penelitian ini adalah orang yang dapat memberikan data dan 

informasi secara valid yang sesuai dengan diteliti. Penentuan subjek penelitian 

berdasarkan dengan teknik purposive sampling, purposive sampling adalah teknik 

sample dengan pertimbangan tertentu dan diambil sesuai dengan ciri-ciri khusus 

yang sesuai dengan tujuan penelitian
.32

 Dikarenakan penelitian pemilih pemula di 

Kota Malang ini menggunakan metode kualitatif maka dengan menggunakan 

teknik Nonprobability Sampling dengan jenis purposive sampling relevan jika 

dihubungkan untuk memahami interaksi sosial yang kompleks dengan ikut 

berperan serta dan wawancara mendalam terkait dengan interaksi sosial tersebut.
33

 

Subjek yang dimaksud disini adalah : 

a. KPU Kota Malang (dalam hal ini subjek penelitian berfokus pada Bapak 

Ashari Husen, S.Sos., M.Si ). 

b. Pemilih Pemula Kota Malang tahun 2018 (fokus subjek penelitian 

berikutnya diambil dari 7 orang pemilih pemula yang ikut berpartisipasi 

pada pemilihan walikota dan wakil walikota kota Malang 2018) 

5. Lokasi Penelitian 

 

Lokasi penelitian merupakan tempat yang menjadi penelitian dari penulis, 

jadi ini sebagai objek lapangan dimana nanti penulis akan mendapatkan data-data 

 

 

 
 

32 
Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. (Bandung : Alfabeta, 2017) hal 

82 
33 

Ibid hal 83 
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yang di teliti di tempat tersebut. penelitian ini dilakukan di Kantor KPUD Kota 

Malang Jl. Bantaran No. 6, Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur. 

6. Teknik Analisis Data 

 

Setelah semua data sudah terkumpul dan sudah ada di tangan penulis, 

maka langkah selanjutnya adalah mengolah data-data yang ada kemudian 

dianalisis. Analisa data merupakan suatu komponen yang penting  dalam 

penelitian ini, analisa data juga mengungkapkan hasil-hasil data yang sudah 

diperoleh dalam menjawab pertanyaan penelitian. Analisa data sebenarnya adalah 

suatu proses kegiatan penyederhanaan data ke dalam bentuk tertentu agar lebih 

muda dibaca dan diinterpresentasikan.
34

 Jadi analisis data kualitatif menurut Miles 

dan Huberman dilakukan secara interaktif melalui proses data collection, data 

reduction, data display dan verivication.
35

 

Adapun teknik analisa data yang penulis gunakan dalam penelitian ini 

adalah analisis data kualitatif yang berproses sebagai berikut : 

a. Pengumpulan Data 

 

Pengumpulan data yang dimaksud disini adalah data-data yang 

sudah diperoleh dan berkaitan dengan penelitian ini dijadikan satu. Data 

dikumpulkan melalui observasi, wawancara yang dilakukan pada 

narasumber, dan dokumentasi untuk memperoleh data primer maupun 

skunder. Data yang dikumpulkan dalam tahap ini lebih berfokus pada 

 

 

 

 

34 
Darsono Wisadirana, Metode Penelitian & Pedoman Penulisan Skripsi : Untuk Ilmu Sosial, 

(Malang :UMM Press, 2005) hal 16 
35 

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. (Bandung : Alfabeta, 2017) hal 

294 
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Perilaku Politik Pemilih Pemula dalam Pemilihan walikota dan wakil 

walikota 2018 di Kota Malang. 

b. Reduksi Data 

 

Dalam tahapan ini, data yang telah diperoleh baik berupa gambar, 

tabel maupun hasil wawancara akan diklasifikasikan, diidentifikasi, dipilih 

dan dipilah sedemikian rupa sehingga data akan terbagi menjadi beberapa 

jenis. Hasil wawancara yang merupakan data primer dan dokumen- 

dokumen merupakan data skunder. Setelah data-data yang diperoleh yang 

berkaitan dengan penelitian penulis, maka dari semua data yang ada 

dipenulis dipilih lagi secara terperinci dan diambil data-data yang paling 

relevan keberadaannya dan layak untuk dimasukkan kedalam tulisan ini. 

c. Display Data 

 

Dalam tahap ini peneliti akan mengalanisis, menguraikan, 

memahami dan menggambarkan kembali data-data yang telah diperoleh 

dengan bahasa peneliti agar lebih mudah dipahami. Setelah melewati 

reduksi data maka tahapan selanjutnya data yang sudah terpilih akan di 

gabungkan atau dikomplikasikan secara tersusun dalam klasifikasi masing-

masing yang nantinya disusun untuk di deskripsikan dan mencari 

hubungan atau korelasi dari kelompok-kelompok data yang telah diperoleh 

sehingga akan diperoleh sebuah narasi deskripsi sesuai penulisan ini. 

d. Pengambilan Kesimpulan 
 

Langkah selanjutnya adalah tahap penarikan kesimpulan 

berdasarkan temuan dan melakukan verifikasi data. Seperti yang 

dijelaskan di atas bahwa kesimpulan awal yang dikemukakan masih 
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Data 

Collection 

Data 

Display 

Data 

Reduction 

Verivication 

bersifat sementara dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti buat yang 

mendukung tahap pengumpulan data berikutnya. Proses untuk 

mendapatkan bukti-bukti inilah yang disebut sebagai verifikasi data. 

Apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung 

olehbukti-bukti yang kuat dalam arti konsisten dengan kondisi yang 

ditemukan saat penelitian kembali ke lapangan maka kesimpulan yang 

diperoleh merupakan kesimpulan yang kredibel. 

Model analisis data yang digunakan penelitian skripsi ini adalah analysis 

interactive dari Miles dan Huberman
36

. Model ini terdiri dari empat komponen 

yang saling berkaitan seperti gambar berikut : 

 

Gambar 1.2 Model Interaktif oleh Miles dan Huberman oleh Sugiono (2007) hal 

296 
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