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BAB III 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

3.1 Deskripsi Dan Karakteristik Hasil Responden Penelitian. 

  Penelitian yang dilakukan terhadap masyarakat di Kabupaten Merangin 

menggunakan teknik pengumpulan data secara kuesioner dengan sampel sebanyak 

100 orang berbeda pada populasi yang sudah diketahui sebelumnya (taraf 10%). 

Hasil penelitian ini mencakup pada beberapa karakteristik masyarakat setempat 

dan sudah memenuhi uji validitas dan realibitas untuk mengetahui bahwa data 

yang diberikan oleh responden bersifat valid ataupun layak dipergunakan dalam 

penelitian. 

  Deskripsi dan karakteristik responden penelitian sangat diperlukan dalam 

penyajian hasil penelitian sebagai gambaran keadaan atau kondisi responden yang 

telah memberikan informasi tambahan untuk kebutuhan penelitian. Responden 

yang berhak mengisi kuesioner penelitian ini adalah masyarakat dari Kabupaten 

Merangin. Penyajian data deskripsi penelitian ini meliputi usia, pendidikan, 

pekerjaan, dan beberapa gambaran lain terkait profil dari para responden, seperti: 

3.1.1 Deskripsi Responden 

Karena responden didapat dengan metode pengumpulan secara accidental 

sampling maka jenis kelamin, usia, pendidikan, dan pekerjaan reponden akan 

diperhitungkan sebagai dasar penetapan sampel responden. Berikut ini deskripsi 

responden berdasarkan jenis kelamin berdasarkan data yang diperoleh : 
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Tabel 3.1 

Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

 

Jenis Kelamin 
Total 

Laki-Laki Perempuan 

58 42 100 

 Sumber: Data Kuesioner 

Dari tabel deskripsi responden berdasarkan jenis kelamin memperlihatkan 

bahwa mayoritas responden berjenis kelamin laki – laki yaitu 58 orang responden. 

Sedangkan responden perempuan sebanyak 42 orang responden. Selain 

berdasarkan jenis kelamin, peneliti juga mendapatkan deskripsi responden 

berdasarkan pekerjaan, seperti : 

Tabel 3.2  

Deskripsi Responden Berdasarkan Pekerjaan 

Pekerjaan 

PNS 7 

GURU 10 

WIRASWASTA 16 

PEGAWAI SWASTA 16 

PETANI 11 

PELAJAR/MAHASISWA 40 

Total 100 

 Sumber: Data Kuesioner 

Dari tabel deskripsi responden berdasarkan pekerjaan memperlihatkan 

bahwa sebagian besar responden masih berstatus pelajar/mahasiswa yaitu 

sebanyak 40 orang, sedangkan responden yang paling sedikit sebanyak 7 orang 

bekerja sebagai PNS. Responden dengan pekerjaan lain secara berturut – turut ada 

pada pekerjaan wiraswasta dan pegawai swasta secara bersamaan sebanyak 16 

orang, kemudian pekerjaan petani sebanyak 11 orang dan guru sebaanyak 10 
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orang. Selain berdasarkan pekerjaan, peneliti juga mendapatkan deskripsi 

responden berdasarkan pendidikan terakhir, seperti pada tabel berikut : 

Tabel 3.3  

 Deskripsi Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir 

Jenis 

Kelamin 

Pendidikan Terakhir 

SD SMP SMA Sarjana/Pascasarjana 

Laki-Laki 0 3 25 30 

Perempuan 0 0 23 19 

Total 100 

 Sumber : Data Kuesioner 

 Tabel deskripsi responden berdasarkan pendidikan terakhir 

memperlihatkan bahwa responden yang memberikan jawaban kuesioner memiliki 

jenjang pendidikan terakhir mulai dari SMP sedikitnya 3 orang, SMA sebanyak 

48 orang, dan sarjana.pascasarjana mendominasi jawaban kuesioner dengan 

jumlah 49 orang. Dari 100 responden yang telah dikumpulkan, peneliti juga 

mendapatkan deskripsi responden berdasarkan usia, sebagai berikut : 

Tabel 3.4  

Deskripsi Responden Berdasarkan Usia 

Usia 
Total 

17-29 Tahun 30-39 Tahun 40-49 Tahun >50 Tahun 

70 13 11 6 100 

 Sumber : Data Kuesioner 

Tabel deskripsi responden berdasarkan usia memperlihatkan bahwa 

responden paling banyak berusia 17-29 tahun yaitu 70 orang. sehingga secara 

berturut – turut peneliti mengetahui jumlah responden berusia 30-39 tahun 
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sebanyak 13 orang, responden berusia 40-49 tahun sebanyak 11 orang, dan 

responden berusia >50 tahun sebanyak 6 orang. 

Berdasarkan tabel – tabel deskripsi diatas memberikan gambaran bahwa 

seluruh responden memiliki deskripsi yang berbeda-beda. Perbedaan deskripsi ini 

akan menjadi sampel acuan dalam menentukan faktor – faktor kegagalan 

keterwakilan politik perempuan dalam pemilihan umum legislatif tahun 2019 di 

Kabupaten Merangin. 

3.1.2 Karakteristik Responden 

Dalam penelitian ini kuesioner diminta untuk memilih jenis kelamin/gender 

yang dipilih pada saat pemilu legislatif tahun 2019 di Kabupaten Merangin. 

Berikut ini adalah tabel tentang jumlah responden yang memilih calon legislatif 

laki – laki dan perempuan. 

Tabel 3.5 

Tanggapan Responden Soal Gender 

No Tanggapan Responden Ya Tidak 

1 
Responden memilih laki - laki sebagai calon legislatif tahun 

2019 di Kabupaten Merangin 
75 25 

2 
Responden memilih perempuan sebagai calon legislatif tahun 

2019 di Kabupaten Merangin 
25 75 

Jumlah 100 100 

Sumber : Data Kuesioner 

Tabel tanggapan responden ini memperlihatkan bahwa dari 100 orang 

responden, sebanyak 75 orang memilih calon legislatif laki – laki sebagai calon 

legislatif tahun 2019 di Kabupaten Merangin atau tidak memilih perempuan 

sebagai calon legislatif tahun 2019 di Kabupaten Merangin dan sedikitnya ada 25 

orang yang memilih calon legislatif perempuan sebagai calon legislatif tahun 2019 
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di Kabupaten Merangin. Setelah responden diminta untuk memilih jenis 

kelamin/gender yang dipilih pada saat pemilu legislatif tahun 2019 di Kabupaten 

Merangin, peneliti juga menyediakan sejumlah pernyataan yang wajib dipilih oleh 

responden pemilih calon legislatif sebagai alasan responden untuk tidak memilih 

perempuan dan memilih laki – laki sebagai calon legislatif. 

Tabel 3.6  

Alasan Responden Soal Gender 

Alasan Responden Tidak Memilih Perempuan Responden Persentase 

Karena Perempuan Cocoknya Mengurus Rumah 

Tangga Saja 
14 18,7 % 

Tidak Mengenal Calon Legislatif Perempuan 41 54,7 % 

Karena Perempuan Berada Pada Nomor Urut Terakhir 4 5,3 % 

Partai Politik Tidak Terlalu Memberdayakan Calon 

Legislatif Perempuan 
16 21,3 % 

Total Responden 75 100% 

Alasan Responden Memilih Laki –Laki Responden Persentase 

Laki-Laki Lebih Pantas Menjadi Pemimpin Dibanding 

Perempuan 
31 41,3 % 

Laki-Laki Lebih Populer Ketimbang Calon Legislatif 

Perempuan 
22 29,3 % 

Calon Legislatif Laki-Laki Berada Pada Urutan Pertama 2 2,6 % 

Pemimpin Partai Politik Kebanyakan Laki-laki 20 26,7 % 

Jumlah Responden 75 100 % 

Sumber : Data Kuesioner 

Tabel alasan responden soal gender memperlihatkan bahwa dari 75 orang 

responden yang memberi jawaban untuk tidak memilih perempuan sebagai calon 

legislatif sebanyak 54,7 % memilih alasan “Tidak Mengenal Calon Legislatif 

Perempuan”, sebanyak 21,3 % memilih alasan “Partai Politik Tidak Terlalu 

Memberdayakan Calon Legislatif Perempuan”, sebanyak 18,7 % memilih alasan 

“Karena Perempuan Cocoknya Mengurus Rumah Tangga Saja”, dan sedikitnya 
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ada 5,3 % memilih alasan “Karena Perempuan Berada Pada Nomor Urut 

Terakhir”.  

Adapun 75 orang responden yang memberi jawaban untuk memilih laki - 

laki sebagai calon legislatif, dominan memilih alasan “Laki-Laki Lebih Pantas 

Menjadi Pemimpin Dibanding Perempuan” sebanyak 41,3 %, responden yang 

memilih alasan “Laki-Laki Lebih Populer Ketimbang Calon Legislatif 

Perempuan” sebanyak 29,3%, responden yang memilih alasan “Pemimpin Partai 

Politik Kebanyakan Laki-laki” sebanyak 26,7 %, responden yang memilih alasan 

“Calon Legislatif Laki-Laki Berada Pada Urutan Pertama” sebanyak 2,6 %. 

3.2 Deskripsi Variabel 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan kuesioner untuk memenuhi 

kebutuhan data penelitian dengan variabel pengamatan yaitu adanya faktor – 

faktor kegagalan keterwakilan politik perempuan dalam pemilihan umum 

legislatif tahun 2019 di Kabupaten Merangin. Dengan hanya menggunakan 

variabel mandiri, penulis dapat menemukan berbagai faktor penyebab terjadinya 

kegagalan keterwakilan politik perempuan tersebut. Variabel mandiri tersebut 

seperti : 
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Tabel 3.7  

 Variabel Pandangan Responden Terhadap Keterwakilan Perempuan 

No Pernyataan 
Sangat 

Setuju 
Setuju 

Tidak 

Setuju 

Sangat 

Tidak 

Setuju 

Jumlah 

1 
Perempuan Boleh Melakukan Aktifitas 

Diluar Lingkungan Keluarga 

25 49 3 23 
100 

25 % 49 % 3 % 23 % 

2 
Perempuan Boleh Memilih Kerja 

Sampingan 

25 45 6 24 
100 

25 % 45 % 6 % 24 % 

3 

Perempuan Sebaiknya Harus Mengurus 

Keluarga Dan Tidak Perlu Berpendidikan 

Tinggi 

48 31 11 10 
100 

48 % 31 % 11 % 10 % 

4 
Perempuan Boleh Menjabat Disebuah 

Organisasi Politik 

19 12 46 23 
100 

19 % 12 % 46 % 23 % 

5 
Perempuan Boleh Menjadi Pemimpin 

Rapat Dalam Suatu Kegiatan 

19 11 46 24 
100 

19 % 11 % 46 % 24 % 

6 
Lembaga/Instansi Akan Lebih Maju 

Apabila Dipimpin Oleh Perempuan 

6 29 39 26 
100 

6 % 29 % 39 % 26 % 

7 
Saat Memilih Calon, Bagi Saya Tidak 

Ada Paksaan Dari Pihak Manapun 

36 48 2 14 
100 

36 % 48 % 2 % 14 % 

8 

Dalam Kepanitian Suatu Partai, Bagi 

Saya Tidak Memandang Laki-Laki Atau 

Perempuan 

29 44 6 21 
100 

29 % 44 % 6 % 21 % 

9 
Pemimpin Yang Baik Adalah Pemimpin 

Yang Mengerti Semua Kaum 

51 38 7 4 
100 

51 % 38 % 7 % 4 % 

10 Laki-Laki Selalu Menjadi Pemimpin 
34 45 10 11 

100 
34 % 45 % 10 % 11 % 

∑ 292 352 176 180 
1000 

29,2 % 35,2 % 17,6 % 18 % 

Sumber : Selebaran kuesioner 

Tabel variabel diatas akan menjadi dasar mengenai pandangan masyarakat 

Kabupaten Merangin secara umum mengenai keterwakilan perempuan dalam 

kegiatan politik. Hasil variabel ini memperlihatkan bahwa sebanyak 100 orang 

responden dari berbagai deskripsi dan karakteristik memberikan jawaban yang 

berbeda – beda pada tiap pernyataan, seperti pada pernyataan ke-1 tentang 

“Perempuan Boleh Melakukan Aktifitas Diluar Lingkungan Keluarga” sebagian 

besar memilih setuju sebesar 49 orang (49 %), sangat setuju 25 orang (25 %), 
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sangat tidak setuju 23 orang (23 %) dan tidak setuju 3 orang (3 %). Untuk 

pernyataan ke-2 tentang “Perempuan Boleh Memilih Kerja Sampingan” sebagian 

besar menjawab setuju 45 orang (45 %), sangat setuju 25 orang (25 %), sangat 

tidak setuju 24 orang (24 %) dan tidak setuju 6 orang (6 %). Pernyataan ke-3 

tentang “Perempuan Sebaiknya Harus Mengurus Keluarga Dan Tidak Perlu 

Berpendidikan Tinggi” sebagian besar menjawab sangat setuju 48 orang (48 %), 

setuju 31 orang (31 %), tidak setuju 11 orang (11 %), sangat tidak setuju 10 orang 

(10 %). Pernyataan ke-4 tentang “Perempuan Boleh Menjabat Disebuah 

Organisasi Politik” sebagian besar menjawab tidak setuju 46 orang (46 %), sangat 

tidak setuju 23 orang (23 %), sangat setuju 19 orang (19 %), dan setuju 12 orang 

(12 %). Pernyataan ke-5 tentang “Perempuan Boleh Menjadi Pemimpin Rapat 

Dalam Suatu Kegiatan” sebagian besar menjawab tidak setuju 46 orang (46 %), 

sangat tidak setuju 24 orang (24 %), sangat setuju 19 orang (19 %), dan setuju 11 

orang (11 %).  

Kemudian, pernyataan ke-6 tentang “Lembaga/Instansi Akan Lebih Maju 

Apabila Dipimpin Oleh Perempuan” sebagian besar menjawab tidak setuju 39 

orang (39 %), setuju 29 orang (29 %), sangat tidak setuju 26 orang (26 %), dan 

sangat setuju 6 orang (6 %). Pernyataan ke-7 tentang “Saat Memilih Calon, Bagi 

Saya Tidak Ada Paksaan Dari Pihak Manapun” sebagian besar menjawab setuju 

48 orang (48 %), sangat setuju 36 orang (36 %), sangat tidak setuju 14 orang (14 

%), tidak setuju 2 orang (2 %). Pernyataan ke-8 tentang “Dalam Kepanitian Suatu 

Partai, Bagi Saya Tidak Memandang Laki-Laki Atau Perempuan” sebagian besar 

menjawab setuju 44 orang (44 %), sangat setuju 29 orang (29 %), sangat tidak 
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setuju 21 orang (21 %), tidak setuju 5 orang (5 %). Pernyataan ke-9 tentang 

“Pemimpin Yang Baik Adalah Pemimpin Yang Mengerti Semua Kaum” sebagian 

besar menjawab sangat setuju 51 orang (51 %), setuju 38 orang (38 %), tidak 

setuju 7 orang (7 %) dan sangat tidak setuju 4 orang (4 %). Terakhir pada 

pernyataan ke-10 “Laki-Laki Selalu Menjadi Pemimpin” sebagian besar 

menjawab setuju 45 orang (45 %), sangat setuju 34 orang (34 %), sangat tidak 

setuju 11 orang (11 %), tidak setuju 10 orang (10 %). Hasil penelitian ini telah 

diolah secara berkala menggunakan uji validitas dan reliabilitas dengan hasil 

analisis bersifat valid dan reliable, atau dinyatakan layak untuk menjadi 

pembahasan dalam penelitian ini. 

3.3 Deskripsi Reliabilitas dan Validitas 

Hasil analisis data melalui uji validitas menunjukkan bahwa 10 item pada 

variabel kuesioner yang digunakan sebagai pengamatan dalam penelitian ini 

bersifat valid. Validitas dari 10 item tersebut dapat dilihat pada tabel berikut : 
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Tabel 3.8  

 Deskripsi Validitas Variabel 

  

Analisi Data 
Keterangan 

 
  

Analisi Data 
Keterangan 

V1 Pearson 

Correlation ,936** Valid  

(r hitung > r tabel) 

r tabel = 0,1966 

Dengan df  

N – 2 = 98  

 

V6 Pearson 

Correlation ,787** Valid  

(r hitung > r tabel) 

r tabel = 0,1966 

Dengan df  

N – 2 = 98 

Sig. (2-tailed) ,000 

 

Sig. (2-tailed) ,000 

 

N 100 

 

 

N 100 

V2 Pearson 

Correlation ,924** Valid  

(r hitung > r tabel) 

r tabel = 0,1966 

Dengan df  

N – 2 = 98 

 

V7 Pearson 

Correlation ,567** Valid  

(r hitung > r tabel) 

r tabel = 0,1966 

Dengan df  

N – 2 = 98 

Sig. (2-tailed) ,000 

 

Sig. (2-tailed) ,000 

 

N 100 

 

 

N 100 

V3 Pearson 

Correlation ,632** Valid  

(r hitung > r tabel) 

r tabel = 0,1966 

Dengan df  

N – 2 = 98 

 

V8 Pearson 

Correlation ,836** Valid  

(r hitung > r tabel) 

r tabel = 0,1966 

Dengan df  

N – 2 = 98 

Sig. (2-tailed) ,000 

 

Sig. (2-tailed) ,000 

 

N 100 

 

 

N 100 

V4 Pearson 

Correlation ,832** 
Valid  

(r hitung > r tabel) 

r tabel = 0,1966 

Dengan df  

N – 2 = 98 

 

V9 Pearson 

Correlation ,526** 
Valid  

(r hitung > r tabel) 

r tabel = 0,1966 

Dengan df  

N – 2 = 98 

Sig. (2-tailed) 
,000 

 

Sig. (2-tailed) 
,000 

 

N 100 

 

 

N 100 

V5 Pearson 

Correlation ,824** 
Valid  

(r hitung > r tabel) 

r tabel = 0,1966 

Dengan df  

N – 2 = 98 

 

V10 Pearson 

Correlation ,623** 
Valid  

(r hitung > r tabel) 

r tabel = 0,1966 

Dengan df  

N – 2 = 98 

Sig. (2-tailed) 
,000 

 

Sig. (2-tailed) 
,000 

 

N 100 

 

 

N 100 

Sumber : Data primer yang telah diolah menggunakan aplikasi SPSS 

Tabel hasil uji validitas dengan korelasi pearson menggunakan aplikasi 

SPSS diatas memperlihatkan bahwa 10 item Variabel Pandangan Responden 

Terhadap Keterwakilan Perempuan dinyatakan valid. Validitas dari 10 item 
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tersebut dapat diketahui melalui nilai r hitung > r tabel. Pada item V1, V2, V3, 

data secara berturut – turut memperlihatkan nilai r hitung lebih besar dari 0,1966 

(r tabel dengan N = 100 atau df = N- 2 = 98) dengan taraf signifikansi < 5%. 

 Seluruh item variabel yang dinyatakan valid dengan menggunakan uji 

korelasi pearson kemudian dilanjutkan menggunakan uji reliabilitas. Uji 

reliabilitas tersebut juga diperoleh dengan menggunakan aplikasi SPSS dengan 

hasil sebagai berikut : 

Tabel 3.9 

 Deskripsi Reliabilitas Variabel 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,916 10 

Sumber : Data primer yang telah diolah menggunakan aplikasi SPSS 

 Tabel hasil uji reliabilitas dengan menggunakan aplikasi SPSS diatas 

memperlihatkan bahwa seluruh item variabel yang akan menjadi pengamatan 

menghasilkan nilai Cronbach's Alpha adalah 0,916 yang berarti bahwa variabel 

sangat baik atau reliable sehingga dapat dipergunakan untuk penelitian. Suatu alat 

tes atau variabel bisa dikatakan baik jika nilai Cronbach's Alpha > 0,60. 

3.4 Pembahasan Penelitian. 

 Dalam alam demokrasi yang modern, representasi setiap masyarakat 

menjadi penting, agar kebijakan yang akan dilaksanakan nantinya diterima oleh 

seluruh masyarakat. Tidak terkecuali untuk representasi perempuan, keterlibatan 

perempuan dalam pengambilan keputusan adalah sebuah sine qua non di dalam 
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demokrasi 1. Saat ini Indonesia telah menjalankan affirmative action (tindakan 

khusus sementara) untuk meningkatkan representasi perempuan dalam hal 

kuantitas lewat UU No. 8 tahun 2012 yang mana poin pentingnya adalah 

”memaksa” partai politik untuk mengirimkan minimal 30% calon legislatif 

perempuan di setiap tingkatan, dari pusat sampai kota/kabupaten, serta 

kepengurusan dalam partai juga di isi minimal 30% perempuan.  

 Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang Nomor 10 

Tahun 2008 tentang Pemilu Legislatif dalam Perkara Nomor 22-24/PUU-VI/2008, 

pada bagian Pendapat Mahakamah menyatakan: 

“ Affirmative action juga disebut reverse discrimination, yang memberi 

kesempatan kepada perempuan demi terbentuknya kesetaraan gender dalam 

lapangan peran yang sama (level playing-field) antara perempuan dan laki-

laki, sekalipun dalam dinamika perkembangan sejarah terdapat perbedaan, 

karena alasan kultural, keikutsertaan perempuan dalam pengambilan 

keputusan dalam kebijaksanaan nasional, baik di bidang hukum maupun 

dalam pembangunan ekonomi dan sosial politik, peran perempuan relatif 

masih kecil. Bahwa kalau sistem kuota bagi perempuan dipandang 

mengurangi hak konstitusional calon legislatif laki-laki sebagai pembatasan, 

hal itu tidak berarti bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. 

Pembatasan tersebut dibenarkan oleh konstitusi sebagaimana diatur dalam 

Pasal 28J ayat (2) UUD 1945. Bahkan di dalam Pasal 28H ayat (2) UUD 

1945, perlakuan khusus tersebut diperbolehkan dengan tujuan untuk 

memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan 

dan keadilan. Dewasa ini, komitmen Indonesia terhadap instrumen hak asasi 

manusia (HAM) yang berhubungan dengan penghapusan segala bentuk 

diskriminasi perempuan serta komitmen untuk memajukan perempuan di 

bidang politik telah diwujudkan melalui berbagai ratifikasi dan berbagai 

kebijakan pemerintah. Bahwa sepanjang ambang batas kuota 30% (tiga 

puluh per seratus) dan keharusan satu perempuan dari setiap tiga calon 

anggota legislatif bagi perempuan dan laki-laki dinilai cukup memadai 

sebagai langkah awal untuk memberi peluang kepada perempuan di satu 

pihak, sementara di pihak lain, menawarkan kepada publik/pemilih untuk 

menilai sekaligus menguji akseptabilitas perempuan memasuki ranah politik 

yang bukan semata-mata karena statusnya sebagai perempuan, tetapi juga 

                                                           
1 Chusnul Mar‘iyah dalam  Julie Ballington (ed), (terj.), “Perempuan di Parlemen: Bukan 

Sekadar Jumlah”(Jakarta:International IDEA, 2002), hal. 1 
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dari sisi kapasitas dan kapabilitasnya sebagai legislator, serta tempatnya 

menurut kultur Indonesia. Pemberian kuota 30% (tiga puluh per seratus) dan 

keharusan satu calon perempuan dari setiap tiga calon merupakan 

diskriminasi positif dalam rangka menyeimbangkan antara keterwakilan 

perempuan dan laki-laki untuk menjadi legislator di Dewan Perwakilan 

Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Provinsi/Kabupaten/Kota.” 

 

 Tetapi adapun aturan tersebut hanya sekedar formalitas agar partai politik 

bisa lolos pada pemilu dan ditambah oleh pemahaman masyarakat yang masih 

terbatas tentang pentingnya keterwakilan perempuan dalam suatu kegiatan politik.  

Dalam pada itu Khofifah Indar Parawansa mengemukakan, bahwa: 

“Sejarah tentang representasi perempuan di parlemen Indonesia merupakan 

sebuah proses panjang, tentang perjuangan perempuan di wilayah republik. 

Kongres wanita Indonesia pertama, pada Tahun 1928, yang membangkitkan 

kesadaran dan meningkatkan rasa nasionalisme di kalangan perempuan 

merupakan tonggak sejarah, karena berperan dalam meningkatkan 

kesempatan bagi perempuan Indonesia untuk berpartisipasi dalam 

pembangunan, termasuk dalam politik.”2 

 

 Berdasarkan pendapat Khofifah tersebut, terlihat bahwa jauh sebelum 

Indonesia di proklamirkan, kaum perempuan sudah lama melakukan perjuangan 

karena adanya kesadaran perempuan akan ketertinggalannya dibanding dengan 

laki-laki dalam berbagai aspek, juga adanya keinginan untuk membebaskan 

dirinya dari ketidakadilan dengan berupaya untuk meningkatkan perannya dalam 

pembangunan, termasuk dalam bidang politik. 

 Perempuan di legislatif juga sangat penting adanya agar dapat menginspirasi 

perempuan lain di luar legislatif agar dapat mengangkat diri dari cap lemah dan 

tidak berdaya. Perempuan di legislatif juga dapat menjadi contoh betapa besarnya 

perempuan dapat mempengaruhi sebuah kebijakan bahkan membuat kebijakan 

                                                           
2 Khofifah Indar Parawansa, “Hambatan Terhadap Partisipasi Politik Perempuan di 

Indonesia, dalam Perempuan di Parlemen : Bukan Sekedar Jumlah” (Jakarta: Internasional IDEA, 

2002) , hlm. 46 
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sendiri demi kepentingan masyarakat. Di kabupaten Merangin keterwakilan 

perempuan di DPRD Kabupaten Merangin seharusnya tidak sampai terjadi 

kekosongan seperti pada tahun 2019 jika melihat jumlah perempuan di kabupaten 

Merangin yang berjumlah sekitar 48% dari total penduduk di Merangin. Cukup 

mengecewakan ketika affirmative action tidak dapat berbuat banyak terhadap 

keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Merangin yang bukan saja tidak 

menempatkan setidaknya 30% di legislatif akan tetapi sama sekali tidak 

mendapatkan keterwakilan perempuan pada satu periode yakni 2019-2024. 

Pentingnya perempuan di lembaga legislatif seperti DPRD juga akibat 

memandang perbedaan kepentingan antara perempuan dan laki-laki. Laki-laki 

dianggap tidak dapat mewakili perempuan sebagaimana perempuan mengerti 

dengan kepentingan dan kebutuhannya sendiri.  

 Di satu sisi, kebijakan kuota 30% tersebut sangat menguntungkan bagi 

perempuan karena diharapkan mampu meningkatkan jumlah perempuan yang 

berpartisipasi di bidang politik. Tetapi, di sisi lain, banyak partai politik yang 

meyakini bahwa perempuan dianggap belum siap dan mampu untuk terjun di 

dunia politik sehingga partisipasi tersebut hanya bertujuan untuk memenuhi kuota 

30% dari kebijakan yang sudah ditetapkan secara kuantitas3. 

 Hal tersebut diketahui melalui penelitian yang telah dilakukan. Hasil 

penelitian lapangan dengan teknik pengumpulan data secara kuesioner 

memperlihatkan bahwa dari 100 jumlah responden yang menjadi sampel 

masyarakat di Kabupaten Merangin, sebanyak 75 orang responden menyatakan 

                                                           
3 Bylesjo, Cecilia. & Francisia Seda. 2006. “Indonesia: The Struggle for Gender Quotas 

in the World’s Largest Muslim Country.” Hal. 259-265 dalam Women, Quotas and Politics, diedit 

oleh Drude Dahlerup. Routledge, New York. 
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dirinya tidak memilih calon legislatif perempuan dalam pemilihan umum legislatif  

tahun 2019.  

Adanya berbagai faktor yang menjadi penyebab masyarakat Kabupaten 

Merangin tidak bersedia untuk memilih perempuan sebagai calon legislatif pada 

tahun 2019.  

Salah satu faktor yang menjadi penyebab adalah budaya patriarki 

masyarakat. Budaya masyarakat ini merupakan budaya turunan yang masih 

sangat dominan dengan cara pandang seperti laki – laki lebih memiliki potensi 

yang lebih besar dari perempuan. Partisipasi politik perempuan, saat ini sangat 

dibutuhkan dalam upaya pengintegrasian kebutuhan gender dalam berbagai 

kebijakan publik. Partisipasi perempuan adalah bicara tentang bagaimana 

perempuan mengakses ranah politik. Bicara tentang bagaimana perempuan 

‘merebut kursi’ dalam ranah parlemen yang masih sangat dikuasai oleh rezim 

patriarki bahkan ranah politik saja cenderung dikonotasikan sebagai ranah 

maskulin yang patriarki. Asumsinya, rendahnya partisipasi dan peran substantif 

perempuan di ranah politik berbanding lurus dengan realisasi potensi yang mereka 

miliki untuk menyuarakan kepentingan dan hak-hak perempuan.  

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa dari 75 orang yang memilih laki – 

laki sebagai calon legislatif sebanyak 31 orang (41,3 %) memilih “Laki-Laki 

Lebih Pantas Menjadi Pemimpin Dibanding Perempuan”. Selain itu, melalui 

jawaban 100 orang responden sebanyak 48 orang (48%) menjawab sangat setuju 

terhadap pernyataan “Perempuan Sebaiknya Harus Mengurus Keluarga Dan Tidak 

Perlu Berpendidikan Tinggi” dan sebanyak 45 orang (45 %) dari 100 orang 
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responden memilih untuk setuju pada pernyataan “Laki-Laki Selalu Menjadi 

Pemimpin”. Kecenderuang sikap masyarakat yang dominan memilih memberi 

jawaban sesuai pernyataan – pernyataan tersebut semakin memperkuat keyakinan 

peneliti bahwa masyarakat di Kabupaten Merangin masih mengikat budaya 

patriarki dalam berpolitik. Banyaknya peluang perempuan dalam berpolitik seperti 

potensi perempuan yang cukup andal dan mampu berkompetisi dengan laki-laki 

dalam memenangkan dirinya dalam budaya politik terhalang oleh cara pandang 

masyarakat yang masih mengikat budaya patriarki. 

 Selain dari sikap patriarki yang masih membudaya di masyarakat, 

kecenderuangan akan kurangnya Popularitas, Pada zaman milenial seperti saat ini, 

popularitas menjadi hal yang cukup penting. Karena itu, banyak partai yang 

mengusung caleg perempuan dari kalangan anak-anak muda dan juga publik figur 

seperti selebritis, artis, penyanyi, dan anggota dinasti politik, meskipun bukan 

jaminan ketika terpilih akan mempromosikan dan menjaga kepentingan 

perempuan Dengan tingkat kepopuleran yang tinggi, diharapkan akan dapat 

menggalang suara yang tinggi pula. Tidak dapat dipungkiri dengan zaman seperti 

ini, pemilih akan lebih memilih caleg dengan tingkat kepopuleran yang tinggi. 

Kebanyakan pemilih akan memilih caleg-caleg yang banyak dikenal oleh orang 

banyak. Caleg-caleg dengan reputasi yang baik atau tingkat popularitas yang 

tinggi memiliki daya tarik sendiri untuk mempengaruhi masyarakat agar dapat 

memilihnya.  

Namun, reputasi dan tingkat popularitas tersebut harus juga diimbangi 

dengan kompetensi yang memadai. Jika hanya mengandalkan reputasi dan tingkat 
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popularitas tapi tidak diimbangi dengan kompetensi yang memadai, maka tidak 

ada jaminan caleg tersebut bisa lolos. kepengurusan dalam organisasi. Hal ini 

membawa pengaruh karena dengan modal ini caleg dapat berinterikasi langsung 

dengan masyarakat, terlebih bila organisasi yang diikutinya adalah organisasi 

yang berhubungan langsung dengan masyarakat seperti PKK. Dengan menjadi 

pengurus organisasi, caleg menjadi lebih dikenal. Saat ini, kebanyakan 

masyarakat memilih caleg yang populer dan sudah dikenal. Aktivitas caleg 

tersebut di organisasi akan menambah popularitas dirinya di tengah masyarakat. 

dari calon legislatif perempuan juga menjadi faktor penyebab kegagalan 

perempuan untuk memenangkan dirinya dalam pemilu legislatif di Kabupaten 

Merangin tahun 2019.  

Hasil pengamatan variabel dari kuesioner memperlihatkan bahwa dari 75 

orang responden yang tidak memilih perempuan dalam pemilu legislatif dan lebih 

memilih laki – laki sebanyak 41 orang (54,7 %) menyatakan diri untuk memberi 

alasan karena “Tidak Mengenal Calon Legislatif Perempuan” dan sebanyak 22 

orang (29,3 %) memberi alasan karena “Laki-Laki Lebih Populer Ketimbang 

Calon Legislatif Perempuan”. Sedangkan hasil analisis 100 orang responden 

secara keseluruhan memilih. 

Dasar dari kurangnya popularitas perempuan dalam berpolitik sangat 

berkaitan dengan respon Partai politik, Tidak diragukan lagi, peran partai politik 

untuk meningkatkan keterwakilan perempuan sebagai pengambil kebijakan di 

lembaga legislatif sangatlah penting. Meskipun demikian, peran partai politik 

yang besar tersebut tidak diimbangi dengan komitmen yang besar untuk menjamin 
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hak politik perempuan. Setengah hati sikap dan komitmen partai bukan tanpa 

sebab. Negara yang tidak tegas dalam mendorong upaya meningkatkan 

keterwakilan perempuan menjadi salah satu penyebabnya. Hal itu tergambar dari 

kebijakan-kebijakan negara terkait partai politik yang belum menjamin secara 

penuh hak politik perempuan seperti terurai dalam tabel berikut ini: 

Tabel 3.10 

Perkembangan Kebijakan Afirmasi dalam Undang-Undang Partai 

Politik di Indonesia (2002–2011) 

no Isu yang diatur Undang-Undang partai politik 

UU No. 31/2002 UU No.2/2008 UU No.2/2011 

1 Pendiri partai  Wajib 

menyertakan 30% 

perempuan 

Wajib 

menyertakan 

30% 

perempuan 

2 Rekrutmen partai Memperhatikan 

kesetaraan dan 

keadilan gender, 

namun tidak 

bersifat wajib 

Memperhatikan 

kesetaraan dan 

keadilan gender 

Memperhatikan 

kesetaraan dan 

keadilan 

gender 

3 Kepengurusan 

partai 

Memerhatikan 

keter-wakilan 

perempuan, namun 

tidak bersifat 

wajib 

30% perempuan, 

namun hanya di 

tingkat pusat 

yang diminta 

menyertakan dan 

di tingkat 

kab./kota hanya 

di-himbau untuk 

memerhatikan 

kuota tersebut 

30% 

perempuan, 

namun hanya 

di tingkat pusat 

yang diminta 

menyertakan 

dan di tingkat 

kab./kota hanya 

diim-bau untuk 

memperhatikan 

kuota tersebut 

4 Pengawasan oleh 

pemerintah 

Pemerintah tidak 

melakukan 

pengawasan 

terhadap 

pelaksanaan fungsi 

dan hak partai 

  

Sumber : data diolah dari UU No.31/2002, UU No.2/2008 dan UU No.2/2011 

Kuota 30% untuk kepengurusan partai di tingkat kabupaten/kota itupun 

hanya bersifat imbauan sehingga tidak mengikat partai untuk memenuhi aturan 
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tersebut. Padahal untuk membentuk partai politik yang sensitif gender, khususnya 

terkait masalah perempuan, diperlukan keterwakilan perempuan sejak tingkat 

terendah kepengurusan sebuah parpol. maka rendahnya jumlah pengurus 

perempuan di dalam partai tentu saja memengaruhi hasil kebijakan yang 

dihasilkan oleh partai menjadi tidak peka terhadap kepentingan dan kebutuhan 

perempuan.  

Rendahnya angka representasi perempuan dalam kepengurusan partai 

tidak hanya berpengaruh terhadap kebijakan partai yang tidak sensitif gender, 

tetapi secara tidak langsung berdampak pada rendahnya keterwakilan perempuan 

di parlemen. Dengan demikian, apabila kehadiran perempuan sebagai pengurus 

partai rendah maka kemungkinan keterpilihan perempuan sebagai caleg dalam 

pemilu pun rendah. Tidak hanya itu, keterlibatan perempuan yang rendah sebagai 

pengurus berdampak juga pada penempatan caleg perempuan bukan pada nomor 

urut atas.  

Masyarakat pemilih biasanya akan lebih memilih caleg yang memiliki 

riwayat menjadi pengurus partai politik karena dianggap lebih berkompeten dan 

memiliki nilai tambah. Selain itu, caleg yang menjadi pengurus partai juga 

memiliki nilai tambah tersendiri. Penentuan nomor urut caleg salah satunya juga 

dinilai dari apakah caleg tersebut merupakan pengurus partai atau tidak, sudah 

berapa lama caleg tersebut mengabdi dipartai, apa saja yang telah dilakukan oleh 

caleg tersebut untuk partai. Oleh karena itulah, caleg perempuan yang banyaknya 

berada pada, nomor sepatu pada akhirnya tidak terpilih sebagai anggota legislatif. 

dalam memberdayakan calon legislatif perempuannya. dengan peraturan dari KPU 
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(Komisi Pemilihan Umum) yang lebih tegas tentang 30% minimum perempuan 

dalam daftar calon legislatif dalam tiap partai.   

Hal itu terlihat dari hasil analisis 100 orang responden sebanyak 46 orang 

(46 %) memilih untuk tidak setuju pada pernyataan “Perempuan Boleh Menjabat 

Disebuah Organisasi Politik”. sebanyak 46 orang (46 %) dari 100 orang 

responden memilih untuk tidak setuju pada pernyataan “Perempuan Boleh 

Menjadi Pemimpin Rapat Dalam Suatu Kegiatan, dan. sebanyak 39 orang (39 %) 

dari 100 orang responden juga memilih untuk tidak setuju pada pernyataan 

“Lembaga/Instansi Akan Lebih Maju Apabila Dipimpin Oleh Perempuan”.  

Kurangnya pemberdayaan perempuan di partai politik menjadi penyebab 

masyarakat berpandangan bahwa perempuan yang akan menjadi calon legislatif 

kurang dibekali persiapan matang oleh partai pengusungnya. Pernyataan tersebut 

juga berkaitan dengan alasan dari 75 orang responden sebanyak 16 orang (21,3 %) 

memberi alasan bahwa “Partai Politik Tidak Terlalu Memberdayakan Calon 

Legislatif Perempuan” dan sebanyak 20 orang (26,7 %) memberi alasan bahwa 

“Pemimpin Partai Politik Kebanyakan Laki-laki”. Pentingnya upaya partai politik 

untuk selalu siap dalam memboboti anggota/kader partai juga dapat 

mempengaruhi respon dari masyarakat ketika melihat calon legislatif perempuan 

memberi pandangan politik mereka kepada masyarakat yang akan memilih. 
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