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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

A. LATAR BELAKANG 

Pemilihan umum baik pada tingkat yang paling tinggi skala nasional 

hingga daerah, diperlukan adanya dukungan yang optimal dari adanya keaktifan 

masayarakat menjadi peran penting dari penyelenggaraan pemilihan umum 

tersebut. Mengingat dalam kwalitas penyelenggaraan pemilihan umum dapat 

ditentukan dari adanya peran yang optimal terkait partisipasi aktif masyarakat 

secara luas yang mengedepankan aspek jujur adil. Selain itu keberadaan 

pemilihan umum merupakan salah satu fitur penting dalam menghadirkan warna 

tersediri dalam perwujudan dan pemenuhan hak masyarakat secara demokrasi. 

Sehingga keberadaan Negara tentunya harus menjadii fasilitator dalam 

pemenuhan hak hak demokrasi masyarakat secara luas.  

Dalam pelaksanaan pemilihan umum, Negara dituntu menyelenggarakan 

secara prinsip yang baik, yakni mengedepankan aspek jujur, transpran dan adil 

sehingga kwalitas dari penyelenggaraan pemilihan umum dapat wujudkan dengan 

baik. Kondisi tersebut menjadi pekerjaan lembaga Komisi Pemilihan Umum 

(KPU) yang dimana diberikan amanat dan pertanggung jawaban lebih dalam 

menyelenggarakan pemilihan umum mulai dari skala nasional hingga 

penyelenggaraan pemilihan umum pada tingkat daerah. Selain itu, kwalitas dari 

penyelenggaraan pemilihan umum hingga saat ini masih menjadi perhatian lebih 

bagi masyarakat, mengingat masih banyaknya  terjadinya praktik kecurangan 
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yang terjadi pada sata pelaksanaan pemilihan umum berlangsung. Kondisi 

kecurangan tersebut secara masiv terus terjadi pada saat ketika dan bahkan saat 

pemilihan umum berlangsung, sehingga ini menjadi persoalan bagi pihak yang 

menyelenggarakan pemilihan umum khususnya Komisi Pemilihan Umum (KPU).  

Demokrasi itu sendiri adalah sebuah sisitem dimana para pengambil 

keputusan kolektifnya yang paling kuat di pilih melalui pemilihan umum priodik, 

didalamnya para calon bebas bersaing untuk merebut suara dan di mana hampir 

semua orang dewasa berhak memilih.1 Demokrasi juga merupakan salah satu 

sistem yang menjunjung tinggi peran rakyat dalam mengelola negara. Demokrasi 

berbeda dengan sistem pemerintahan yang lain, seperti monarki sebagai salah satu 

bentuk pemerintahan yang dikendalikan oleh beberapa kelompok tertentu saja. 

Dalam demokrasi rakyat memiliki hak seluas-luasnya untuk memilih siapa saja 

yang dianggap cakap dalam menglola negara.2 Melalui pemilihan umum rakyat 

akan berusaha mencari pemimpin dan wakil mereka guna mengelola 

pemerintahannya agar bisa memberikan kesejahteraan bagi masyarakat.  

Sistem Negara yang menganut demokrasi memiliki kwalitas yang 

berbeda, sehingga terdapat beberapa indicator dalam melihat seberapa baik negera 

tersebut menghadirkan warna demokrasi dalam penyelenggaraan Negara. 

Terdapat factor penting dalam pemenuhan hak demokrasi, yang dimana adalah 

adanya sebuah kompetisi politik, partisipasi ikutsertaan masyarakat yang aktif, 

dan masivnya investasi atau liberaslisasi. Factor tersebut menjadi isu penting 

                                                           
1Hidajat Imam,2012, Teori-Teori Politik, Malang, Setara Press, Hlm 80 
2 Gaffar M. Jenedjri. 2012. Politik Hukum Pemilu. Jakarta: Konstitusi Press. Hlm. 5 
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yang harus tumbuh dan diterapkan dimasyarakat yang menganut system 

demokrasi. Kondisi tersebut sejalan dengan Miriam Budiardjo yang dimana 

mendefinisikan pentingnya demokrasi yang dimuat dalam buku berjudul Masalah 

Kenegaraan yang menjadi studi kasusnya adalah Indonesia. Dalam penjelasan 

bukunya, memunculkan bahwasanya terdapat item khusus yang harus ada di 

Negara demokrasi, diantaranya :  

1. Kesatu, merupakan penyelesaiaan dalam persoalan secara persuasive  

2. Kedua, merupakan menghadirkan tatanan social yang dinamis dan terus 

mengalami perubahan  

3. Ketiga, merupakan adanya kaderisisasi dalam pemimpinan sebuah 

Negara  

4. Keempat, mengurangi kekuasaan yang absoulute  

5. Kelima, merupakan mengedepankan toleransi  

6. Keenam, meningkatkan perilaku hokum yang adil  

7. Ketujuh, menjadikan system demokrasi menjadi berkembang sehingga 

mendukung pemahaman demokrasi yang baik  

8. Kedelapan, menciptakan kebebasan yang harmonis tanpa ada 

diskriminasi  

9. Kesembilan, melengkapi kekurangan system system yang lain, dalam 

demokrasi  

Kebanyakan negara demokratis, pemilihan umum di anggap lambang 

sekaligus tolak ukur dari demokrasi itu sendiri. Hasil pemilihan umum yang di 

selenggarakan di suasana keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan 
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kebebasan berserikat, dianggap mencerminkan dengan agak akurat partisipasi 

serta aspirasi masyarakat.3 Partispasi masyarakat disini diartikan sebagai bentuk 

kesadaran masyarakat dalam memilih pemimipin tanpa adanya tekanan baik itu 

tekanan oleh alasan sosial ekonomi yaitu peran serta yang dilakukan karena takut 

akan kehilangan status sosial atau menderita kerugian atau tidak memperoleh 

bagian manfaat dari kegiatan yang dilakasanakan, maupun tekanan oleh peraturan 

yang ada yang artinya takut menerima hukuman dari peraturan atau ketentuan-

ketentuan yang sudah di belerlakukan. 

Keikutsertaan masyarakat yang aktif, merupakan kondisi yang sangat baik 

dalam merepresentasikan Negara yang mengedepankan aspek demokrasi dalam 

mewujudkan adanya kedaulatan di tangan rakyat. Kedaulatan rakyat menjadi 

modal besar dalam menjaga keutuhan Negara secara fundamental dalam 

penyelenggaraan Negara. Definisi partisipasi itu sendiri adalah keikutsertaan 

seseorang atau sekelompok anggota masyarakat dalam suatu kegiatan.4 

Sedangkan definisi dari partisipasi politik  itu adalah kondisi yang dimana pada 

sebuah tatanan social yang mampu menjadi actor dalam perkembangan politik di 

lingkungan masyarakat, biasnaya actor dapat berasal dari masyarakat secara 

terorganisir yakni kelompok politik, atau bahkan hanya mereka yang memiliki 

sikap politik secara individu. Kegiatan tersebut merupakan sebuah sarana dalam 

menciptakan sikap poltik yang dinamis, suara mereka mampu menjadi pengaruh 

dalam pembuatan keputusan kebijakan public yang dijadikan dasar dalam 

                                                           
3 Budiardjo Miriam. 2008. Dasar Dasar Ilmu Politik. Jakarta: gramedia pustaka utama. Hlm 461 
4 Mardikanto Totok dan Soebiato Poerwoko. 2013. Pembrdayaan Masyarakat Dalam Perspektif 

Kebijakan Publik. Bandung. Alfabeta. Hlm: 81  
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meresperesentasikan partisipasi masyarakat, sehingga masyarakat tentunya 

dituntut untuk lebih aktif dalam mengikuti agenda agenda yang menjadi proses 

bagian pembentukan kebijakan public  pmerintah.5  

Berjalannya proses politik terkait perkembangan di masyarakat, dapat 

dilihat dari berbagai persoalan yang melatarbelakangi, salah satunya dilihat dari 

cerminan kondisi di masyarakat terkait proses politik itu sendiri. Sehingga jika 

kondisi di tengah masyarakat memiliki tatanan proses politik yang dinamis dan 

syarat akan partisipasi aktif, merupakan sebuah kondisi yang baik dalam 

perkembangan proses politik di masyarakat. Mengingat dalam proses demokrasi, 

seperti sudah dijelaskan di awal bahawasnya kunci kwalitas penyelenggaraanya 

terletak dalam partisipasi masyarakat, sama halnya dengan pemilihan umum 

kepala desa di Desa Tebanah.  

Jika kita melihat isi dari muatan Undang Undang No 6 pada Tahun 2014 

mengenai terkait pembahasan Desa, disitulah menjadi sebuah pertanda bahwa 

sudah tidak lagi relvansi dalam pemberlakuan Undang Undang sebelumnya yakni 

Undang Undang pada No 5 Tahun 1979 terkait Pemerintah Desa mengingat sudah 

disahkan dengan yang baru..6  Jika kita melihat isi dari muatan Undang Undang 

No 6 pada Tahun 2014 mengenai terkait pembahasan Desa, disitulah menjadi 

sebuah pertanda bahwa sudah tidak lagi relvansi dalam pemberlakuan Undang 

Undang sebelumnya yakni Undang Undang pada No 5 Tahun 1979 terkait 

                                                           
5 Budiardjo Miriam. 2008. Dasar Dasar Ilmu Politik. Jakarta: gramedia pustaka utama. Hlm: 367  
6Rohmawati tatik. Persoalan Sikap Politik Pemerintah Pedesaan Dalam Terkait dengan Pemilihan 

Kepala Desa pada Masin Kabupaten,Batang Provinsi Jawa Tengah  

:http://jipsi.fisip.unikom.ac.id/jurnal/dinamika-politik-pedesaan.1y. Diakses pada tanggal 13 maret 
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Pemerintah Desa mengingat sudah disahkan dengan yang baru. Perubahan tersbut 

memiliki dasar bahwa kondisi kerangka hokum sebelumnya tidak memiliki aspek 

keterbukaan dengan kebutuhan desa saat ini yang lebih fleksibel. Selain itu dalam 

pemahaman dewasa ini keberadaan Undang Undang Pemerintah Desa, dapat 

diarasa menjadi salah satu prestasi besar bagi Pemerintah Nasional yang mampu 

memfasilitasi Pemerintah Desa untuk menyelenggarakan pemerintah secara 

demokratis dan lebih mandiri. Sehingga kondisi ini menjadikan tugas dan 

tanggung jawab pemerintah desa menjadi lebih besar, selain itu didukung dengan 

beberapa ketersediaan anggaran yang menjadi lebih..  

Pemilihan kepala desa merupakan bagian yang sangat penting dalam 

kehidupan bernegara dalam terselenggaranya pemerintahan yang demokratis. 

Terwujudnya pemerintahan yang demokratis tersebut, tentunya juga diiringi 

dengan adanya masyarakat yang turut berpartisispasi dalam pemilihan pemimpin 

pemerintahan desa, yakni kepala desa. Hal itu dapat menjadi bentuk legitimasi 

atau kepercayaan dari public ketika kepala desa terpilih menjadi akan 

memudahkan dalam mengembangkan pembangunan bagi masyarakat. Desa 

Tebanah adalah sebagian persoalan atau kondisi yang menjelaskan terkait 

permaslahan dan proses secara tahapan dalam prosedur pemilihan umum tingkat 

desa, yang pada saat itu dilaksanakan pemilihan kepala desa. Pemilihan tersbeut 

berlangsung sangat baik, ditandai dengan antusiasme yang tinggi terkait 

partisipasi masyarakat, selain itu partisipasi yang hadir dalam kompetisi 

menambah euphoria. Adapun berbagai kompetisi terkait adanya adu gagasan visi 
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misi antara calon kepala desa yang merupakan pasangan sama kuat, melakukan 

proses pendekatan politik kepada masyarakat khususnya Desa Tebanah.  

Partisipasi masyarakat desa ini sangatlah penting untuk di bahas secara 

mendalam sebab masyarakat desa merupakan bagian dari proyek pembangunan 

nasional, itu terbukti sejak disahkannya UU No 6 tahun 2014 tentang desa dan PP 

No 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang desa yang 

mengatur mulai dari pemerintahan desa, kewenangan desa, perangkat desa, 

pemilihan kepala desa dan dana pemerintah pusat dan daerah untuk desa. Untuk 

pemilihan kepala desa sendiri yang tertera dalam pasal 31 Undang-undang desa 

merupkan pemilihan kepala desa yang melibatkan masyarakat desa untuk 

mengejewantahkan hak-hak asasinya dalam bidang politik, guna menentukan 

pejabat eksekutifnya dalam tingkat desa sebagai perwakilan yang akan 

menjalankan kebijakan di desa.  

Berdasarkan PP No 47 tahun 2015 Tentang Perubahan atas PP No 43 

tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang No 6 tahun 2014 

tentang desa, pemilihan kepala desa dilaksanakan secara serentak di seluruh 

wilayah Kabupaten atau Kota.7 selain itu pemerintah daerah kabupaten atau kota 

menetapkan kebijkan pelaksanaan pemilihan kepala desa secara serentak dengan 

peraturan daerah kabupaten atau kota. seperti yang dilakukakan oleh 

pemerintahan kabupaten sampang yang telah menetapkan kebijakan pelaksanaan 

pemilihan kepala desa secara serentak di wialayah sampang. 

                                                           
7 Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 

tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor  6 tahun 2014 tentang desa. 
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Desa Tebanah sendiri adalah salah kondisi desa yang terdapat di Provinsi 

Jawa Timur, tepatnya di Kabupaten Sampang, Kecamatan Banyuates. Desa 

dengan jumlah penduduk 2100-an jiwa ini yang terdiri dari empat dusun yang 

terdiri dari dusun marombuk barat, dusun marombuk timur, dusun tebanah dan 

dusun karang anyar. Desa Tebanah akan  mengadakan pemilihan kepala desa di 

tahun 2017 tepatnya pada bulan Mei tanggal 16 yang terdapat kompetisi sebanyak 

dua kandidat calon pemimpin desa. Menurut salah satu tokoh masyarakat yang 

yang penulis temui, dia menuturkan bawa tingkat partsipasi masyarakat desa 

dalam pemilihan kepala desa di tebanah diperkirakan akan sangat tinggi, itu bisa 

dilihat dari antusiasme masyarakat menjelang pemilihan kepala desa. Penulis 

sendiri sedikit banyak mengetahui terkait partisipasi politik masyarakat desa yang 

biasa diikuti oleh semua elemen masyarakat mulai dari tokoh masyarakat, tokoh 

agama dan bejingan pun, ikut andil dalam memobilisasi masyarakat. Bejingan itu 

sendiri adalah salah satu preman yang peranannya sangatlah vital dalam 

menentukan suara pada pemilihan kepala desa  sebab bejiangan ini bisa 

mengintimidasi masyarakat jika tidak memilih calon yang dia usung. 

Intimidasi terhadap masyarakat itu sendiri berupa ancaman pencurian 

barang milik masyarakat baik itu berupa sepeda motor maupun hewan 

pemiliharaan yang dimiliki oleh masyarakat, sehingga dengan demikian 

masyarakat desa yang dulunya tidak ingin berpartisipasi atau tidak ingin memilih 

salah satu calon (golput) mau tidak mau harus berpartisipasi untuk memilih salah 

satu calon kepala desa. Sehingga berdasarkan penjelasan terkait permasalahan 

yang terjadi di lapangan, peneliti sekaligus masyarakat lokal asli mengangakat isu 



 

9 
 

pemilihan umum kepala desa dengan judul “Partisipasi Politik Masyarakat 

Desa Dalam Pemilihan Kepala Desa” (Studi : Pemilihan Kepala Desa di 

Desa Tebanah Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang) 

B. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalahnya adalah:  

Bagaimana partisipasi politik masyarakat desa dalam menggunakan hak politiknya di 

pemilihan kepala desa di Desa Tebanah ? 

C. TUJUAN PENELITIAN  

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui partisipasi politik 

masyarakat desa dalam pemilihan kepala desa. Target pencapaian dalam 

penelitian ini nantinya adalah apa yag membuat masyarakat begitu peduli dalam 

menentukan pemimpinnya di tingkat desa. Disamping itu penelitian ini 

menargetkan luaran berupa artikel ilmiah untuk di publikasikan. 

D. MANFAAT PENELITIAN 

1. Manfaat teoritis  

a. Pengembangan wawasan ilmu tentang partisipasi politik masyarakat Desa 

dalam pemilihan Kepala Desa. Pemilihan Kepala Desa merupakan hal 

yang sangat penting, karena rendah atau tingginya suatu partisipasi 

merupakan  sinyal dan  indikator penting terhadap jalannya proses 

demokasi dan pengejawantahan dari kedaulatan rakyat. 

b. Memberikan pemahaman yang dianggap tepat kepada masyarakat agar 

memahami bahwa peran dan tanggung jawabnya dalam pencapaian 
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sasaran Pemilihan Kepala Desa merupakan hal-hal yang positif untuk 

membangun demokrasi. 

c. Menjadi bahan bacaan ataupun refrensi bagi teman-teman mahasiswa 

ataupun masyarakat pecinta politik karena peneliti ingin mempublikasikan 

di media elektronik. 

2. Manfaat Praktis 

Secara praktis penelitian ini memeberikan rekomendasi perbaikan 

kinerja kepada panitia penyelenggara pemilihan kepala desa dalam 

menyelengarakan pemilihan kepala desa. 

E. DEFINISI KONSEPTUAL DAN DEFINISI OPERASIONAL 

1. Definisi Konseptual  

a. Partisipasi Politik 

Partisipasi politik dapat di jelaskan sebagai turut ambil bagian, ikut 

serta atau berperan serta dalam kegiatan-kegiatan yang berhubungan 

dengan kekuasaan (power), kewengan (authority), kehiupan publik (public 

life), pemerintahan (government), Negara (state), konflik dan resolusi 

konflik (conflict and resolution conflict), kebijakan (policy), pengambilan 

keputusan (decicion making), dan pembagian (distribution) atau alokasi 

(allocation).8 Pemahaman partisipasi yang tercakup dalam batasan ini 

sangat luas, hampir semua aktivitas kehidupan bisa termasuk atau terliput 

dalam pengertian diatas. 

                                                           
8 Damsar. 2010. Pengantar Sosiologi Politik. Jakarta: Kencana Penada Media Group. Hlm 179 
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Partisipasi politik dalam pemilihan kepala desa sendiri termasuk 

aktivitas seseorang dalam menentuakan pemimpinya di tingkat desa. 

Partisipasi politik masyarakat desa Tebanah dalam pemilihan kepala desa 

merupakan kegiatan enam tahunan bagi warga desa dalam memilih 

pemimpinnya dalam tingkatan desa. 

b. Kepala Desa 

Kepala Desa adalah sebutan pemimpin desa di Indonesia, kepala 

desa merupakan pimpinan tertinggi dari pemerintahan desa. Kepala desa 

mempunyai jabatan paling lama adalah enam tahun dan dapat di 

perpanjang lagi untuk tiga kali masa jabatan berikutnya berturut-turut atau 

tidak. Kepala desa mmpunyai wewenang9 anatara lain:  

a. Memimpin penyelenggaraan desa berdasarkan kebijakan yang di 

tetapkan bersama badan permusyawaratan desa 

b. Mengajukan rancangan peraturan desa  

c. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapatkan persetujuan 

bersama BPD 

d. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai 

anggaran pendapatan dan belanja desa untuk dibahas dan di tetapkan 

bersama badan permusyawaratan desa (BPD) 

c. Masyarakat Desa 

Masyarakat desa adalah kumpulan sekian banyak individu kecil 

ataupun besar yang terikat oleh satuan adat, ritus atau hukum khas, dan 

                                                           
9 Undang-undang no 6 tahun 2014 tentang desa. Pasal 26 
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hidup bersama.10 Masyarakat desa Tebanah merupakan masyarakat desa 

yang masih tradisional, yang tingkat ipteknya masih rendah sehingga 

hidupnya masih sederhana dan belum kompleks. Memang tidak dapat 

dipungkiri masyarakat desa di negara sedang berkembang seperti 

Indonesia umumnya masih bersifat tradisional dan hidupnya masih 

sederhan, karena desa-desa di Indonesia pada umumnya jauh dari 

pengaruh budaya asing yang dapat mempengaruhi perubahan-perubahan 

pola hidupnya. 

Masyarakat desa Tebanah sama dengan masyarakat desa yang 

lainnya yaitu dimana memiliki kelompok sosial yang terdiri dari bentuk 

kelompok, individu, keluarga dan sistem kepemimpinan yang lebih formal 

lainnya. Selain itu dalam kondisi di masyarakat Desa Tebanah masih 

memegang tradisi yang sudah menjadi turun temurun dalam norma 

masyarakat, yang dimana masih lebih mempercayai dalam pelaksnaan 

tradisi ritual adat istiadat dalam kondisi pelaksanaan acara penting dalam 

peringatan hari keagaamaan besar bahkan hajat keluarga.  

2. Definisi Operasional 

a. Peran Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) dalam Meningkatkan 

Partisipasi Masyarakat 

1. Pembentukan Panitia Pemiihan Kepala Desa Tebanah  

2. Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) 

3. Penjaringan Atau Pencalonan Kepala Desa 

                                                           
10 Ms Ishomuddin. 1997. Sosiologi Perspektif Islam. Malang: UMM Press 
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4. Kampanye Calon Kepala Desa 

5. Pemilihan Kepala Desa 

b. Partisipasi politik masyarakat desa terhadap Pemilihan Kepala Desa 

1. Lobbying  

2. Diskusi atau musyawaroh 

3. Kegiatan organisasi politik  

Dalam pemilihan kepala desa masyarakat dikelompokan melalui 

angka atau berupa buah-buahan seperti pisang, jagung singkomg dll. 

Nomor atau buah-buahan tersebut sebagai manifestasi dari partai 

politik.  

4. Memengaruhi proses politik dengan intimidasi  

Dimadura ini biasanya dilakukan dengan cara ancaman pencurian 

terhadap benda-benda yang dimiliki masyarakat dan actor dibalik hal 

tersebut adalah local strongman atau biasa disebut bejingan. 

5. Tinggi rendahnya partisipasi masyarakat tebanah desa tentang 

Pemilihan Kepala Desa 

karena adanya kombinasi dari institusi dan pengaruh modern dan 

tradisional, partisipasi umumnya dibatasi oleh faktor-faktor seperti 

tingkatan melek huruf dan masalah umum. Oleh karenanya, partisipasi 

dalam masyarakat ini dalam beberapa bentuk cenderung sangat tinggi, 

dan yang lainnya cenderung sangat rendah. 
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F. METODE PENELITIAN 

Metode penelitian adalah teknik-teknik spesifik penelitian yang digunakan 

untuk mengkaji topik penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian 

kualitatif. Metode penelitian kualitatif menurut Lexy J. Moleong adalah 

berdasarkan pada pondasi penelitian, paradigma penelitian, perumusan masalah, 

tahap-tahap penelitian, teknik penelitian, kriteria dan teknik pemeriksaan data dan 

penafsiran data.11 peneliti menggunakan pendekatan kualitatif berupa kata-kata 

atau tulisan dan tidak berbentuk angka untuk mengetahui serta memahami 

fenomena secara terinci, mendalam dan menyluruh. Penelitian kualitatif bertujuan 

memperoleh gambaran seutuhnya mengenai suatu hal menenurut pandanagan 

manusia yang di teliti. Penelitian kualitatif berhubungan dengan ide, gagasan, 

pendapat atau kepercayaan orang yang di teliti dan kesemuanya tidak dapat 

diukiur dengan angka.  

1. Jenis Penelitian 

Penelitian yang digunakan dalam penulisan adalah metode deskriptif, 

yakni supaya penjelasan yang ditulis oleh penulis tersampai dengan baik dan 

mudah dimengerti oleh semua orang. Untuk itu peneliti menggunakan 

penelitian deskriptif ini untuk bisa memecahkan masalah yang terjadi sesuai 

tujuan penulis dan berdasarkan data-data yang di peroleh, menyajikan data 

dan menganalisis data tersebut dan di kaji sebaik-baik mungkin sehingga 

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-

orang dan perilaku yang dapat diamati. Jenis penelitian merupakan jenis 

                                                           
11 Sudarto. Metodelogi penelitian dan filsafat. Jakarta : raja grafindo persada. Hlm. 63-64 
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penelitian yang bertujuan menggambarkan suatu keadaan atau sifat seperti apa 

adanya.12 

2. Sumber Data 

Ada perbedaan data berdasarkan sumbernya yaitu data primer dan data 

sekunder. Data primr adalah data yang di kumpulkan dan dsatukan secara 

langsung dari objek yang di teliti dan untuk kekepntingan studi yang 

bersangkutan. Sedangkan data sekunder adalah data yang dikumpulkan dan 

disatukan oleh studi-studi sebelumnya atau yang ditrbitkan oleh instansi 

lain.13 Dengan demikian dalam penelitian ini penulis menggunakan dua 

sumber data sebagai berikut: 

a. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah data yang langsung 

dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya. Sumber primer ini 

berupa catatan hasil wawancara yang di peroleh melalui wawancara yang 

penulis lakukan. Selain itu penulis juga melakukan observasi lapangan dan 

mengumpulkan data dalam bentuk catatan tentang situasi dan kejadian di 

perpustakaan14 

Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah para calon 

kepala desa, panitia penyelenggara pemilihan kepala desa, masyarakat 

desa dan para tokoh-tokoh desa.  

                                                           
12 Suparmoko. 1999. Metode Penelitian Praktis (Untuk Ilmu-Ilmu Sosial, Konomi Dan Bisnis). 

Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta. Hlm 23. 
13 Suparmoko. 1999. Metode Penelitian Praktis (Untuk Ilmu-Ilmu Sosial, Konomi Dan Bisnis). 

Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta. Hlm. 67. 
14 Sugiono. Dr. Prof. 2013 Metode Penlitian Kuantitatif, Kualitatif Da R&D. Bandung. Alfabeta. Hlm. 

225. 
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b. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari 

teknik pengumpulan data yang menunjang data primer dalam penelitian 

ini diperoleh dari observasi yang dilakukan oleh peneliti serta hasil studi 

pustaka dapat dikatakan data sekunder. Sumber data sekundur dala 

penelitian ini di peroleh dari buku-buku, literatur, data dari instansi yang 

berupa dokumen, peraturan perundang-undangan ataupun informasi lain. 

Serta laporan yang terkait dengan penelitia ini. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data atau metode pengumpulan data ini adalah 

dengan cara apa dan bagaimana data yang diperlukan dapat dikumpulkan 

sehingga hasil akhir dari penelitian mampu menyajikan hasil yang valid dam 

reliable.15 Selain itu metode penelitian adalah berbagai cara yang digunakan 

peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya. Cara yang di maksud yaitu 

observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode pengumpulan data yang di 

gunakan dalam penelitian ini adalah: 

a. Observasi  

Observasi, pengamatan, peninjauan, atau penyelidikan16 adalah 

sebuah aktifitas dalam melakukan klasifikasi kejadian atau peristiwa 

dilokasi penelitian .17 Selain itu, dalam pengumpulan hasil observasi dapat 

dilakukan dengan menggunakan datang langsung pada lokasi penelitian, 

                                                           
15 Bungin, Burhan. 2003. Analisis Data Penelitian Kuantitatif, Pemahaman Filosofis Dan Metodogis 

Kearah Pnguasa Model Aplikasi. Jakarta.: PT. Raja Grafindo Persada. Hlm. 42. 
16 Barry Al Dahlan. 2001. Kamus Ilmiah Populer. Surabaya: Arkola. Hlm. 533 
17 Idrus Muhammad. 2009. Metode Penelitian Ilmu Sosial (Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif). 

Yokyakarta: Erlangga. Hlm 101-102 



 

17 
 

tahapan yang dilakukan lebih kedalam focus pengamatan, dan lebih 

cermat dalam membaca persoalan yang melatarbelakangi kejadian di 

lapangan.18  

Dalam penelitian kualititatif teknik observasi dibedakan 

kebeberapa model, yakni overt observation and covert observation secara 

jujur tanpa ada manipulasi, dan participant observation  secara 

terstruktur.19 Observasi yang dilakukan peneliti dalam hal ini adalah 

mencari informasi terkait dengan partisipasi masyarakat dalam pemilihan 

kepala desa di desa Nagasareh Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampan. 

b. Wawancara 

Secara khusus wawancara adalah alat yang baik untuk 

menghidupkan topik riset. Wawancara juga merupakan metode bagus 

untuk pengumpulan data tentang subjek kontemporer yang belum dikaji 

secara ekstensif dan tidak banyak literature yang membahasnya.20 

Wawancara mungkin juga membantu dalam proses pengidentifasian 

dokumn mana yang penting, perlu dibaca dan yang ditindaklanjuti. 

c. Dokumentasi 

Dokumntasi adalah sebuah metode pengumpulan data melalui 

peninggalan-peninggalan, terutama berupa arsip dan buku-buku tentang 

pendapat, teori dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah 

                                                           
18 A, black, james dan J. champion dian. 2009. Metode dan masalah penelitian sosial. Bandung: PT 

rafika aditama. Hlm 286 
19 Sugiyono. 2013. Cara Melakukan Metode Pnelitian Kuantitatif, dan Kualitatif, Dan R&D. Bandung: 

Bandung Alfabeta. Hlm 226. 
20 Harisson Lisa. 2007. Metodologi Penelitian Politik. Jakarta: Kencana. Hlm 104 
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penelitian.21 Dalam hal ini, saya akan melakukan penggolongan dokumen 

atau informasi yang dapat berasal dari beberapa tulisan gambar atau 

biasnaya lebih dalam bentuk hasil, dan merupkan pelngkap dari 

penggunanaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian 

kualitatif. 22 

4. Subjek Penelitian 

1. Calon Kepala Desa 

2. Panitia Penyelenggara Pemilihan Kepala Desa 

3. Tokoh masyarakat  

4. Bejingan dan 

5. Masyarakat Desa terkait 

5. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini akan dilakukan di desa Tebanah di Kecamatan 

Banyuates Kabupaten Sampang Madura. Dimana peneliti akan berinteraksi 

langsung terhadap masyarakat di Tebanah. Peneliti akan mewawancarai 

kepala desa dan juga masyarakat terkait dengan partisipasinya terhadap politik 

khususnya dalam menentukan atau memilih pemimpinnya.  

6. Teknik Analisa Data 

Penelitian ini mengggunakan metode kualitatif, dimulai dengan cara 

mempelajari suatu proses, suatu penemuan yang terjadi , mencatat, 

                                                           
21 Nwawi Hadari. 2003. Metode Penelitian Bidang Sosial, Yogyakarta: Gajahmada University Press. 

Hlm 65. 
22 Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Bandung Alfabeta. 

Hlm 233. 
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menganalisa, menafsirkan, melaporkan serta menarik kesimpulan dari proses 

tersebut. Penelitian ini dilakukan berdasarkan perolehan data dari berbagai 

sumber (observasi, wawancara, dokumentasi). 

Berdasarkan data-data yang diperoleh, peneliti akan melakukan 

perincian pokok-pokok data yang berkaitan dengan permasalahan yang akan 

diteliti. Setelah memilih-milih data, selanjutnya data akan di sajikan melalui 

penguraian, penggambaran, penjelesan pokok permasalahan yang ada. Hal ini 

akan memudahkan peneliti dalam memahami permasalahan, dan akan 

memudahkan peneliti dalam mengambil langkah untuk bekerja. Selanjutnya 

peneliti akan menarik sebuah kesimpulan berdasarkan data-data tersebut. 

Penarikan kesimpulan ini juga didukung dengan bukti-bukti dan data yang 

sudah diperoleh. 

Teknis analisis data yang diguanakan adalah : 

a. Teknik Reduksi Menggunakan Data  

Dalam teknik ini, peneliti mengambil dari beberapa referensi 

teknik penelitian terdahulu. Adapun dalam menggunakan reduksi data 

adalah lebih difokuskan dalam penyederhanaan, terkait abstarak dan hasil 

penelitain dalam bentuk informasi yang didapat. Terkait dalam tahapan 

proses reduksi data, lebih dalam mengklasifikasikan hasil data yang 

ditemukan dilapangan. 
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b. Cara Penyajian Hasil Data 

Setelah dilakukan rduksi data, langkah selanjutnya adalah 

menyajikan data. Data disajikan dalam bentuk uraian singkat, bagan, 

hubungan antar kategori dan sejenisnya.23  

c. Kesimpulan  

Tahap akhir dari pengelolaan data adalah penarikan kesimpulan. 

Setelah semua data tersaji permasalahan yang menjadi objek penelitian 

dapat di pahami dan kemudian ditarik kesimpulan yang mana hal ini 

merupakan hasil dari penelitian. 

                                                           
23 Sugiono. Dr. Prof. 2013 Metode Penlitian Kuantitatif, Kualitatif Da R&D. Bandung. Alfabeta. Hlm. 
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