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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Penelitian 

 Indonesia menganut sistem demokrasi yang mana salah satu bentuk 

pengaplikasian demokratis yaitu dengan diadakannya Pemilihan Umum atau 

Pemilu. Pemilu menjadi ajang pesta demokrasi yang digunakan masyarakat untuk 

memilih wakil rakyat secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. 

Adanya Pemilu menjadikan masyarakat dapat mempengaruhi kebijakan dalam 

pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia secara langsung maupun tidak 

langsung. 

Melalui Pemilu memugkinkan dari semua pihak bisa diserap bahkan 

diterima apa yang diinginkan dan cita-citakan sehingga terwujud kehidupan yang 

lebih baik. Untuk mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat, sistem pemilu 

telah diubah dengan sistem yang memberi peluang kepada rakyat untuk dapat 

menggunakan hak pilihnya secara langsung. Melalui amandemen UUD NKRI 

1945 dengan tambahan Pasal 6A dan Pasal 22E, sistem pemilu yang sebelumnya 

diubah menjadi pemilu secara langsung, baik untuk pemilu legislatif maupun 

untuk pemilu presiden dan wakil presiden. 

Dikebanyakan negara demokrasi, Pemilu dianggap lambang, sekaligus 

tolak ukur dari demokrasi.
1
 Pemilihan Umum menjadi salah satu bentuk dalam 

perwujudan partisipasi politik dari kedaulatan rakyat itu sendiri, karena pada 
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momen pemilu itulah rakyat menjadi penentu demi berlangsungnya proses politik 

dengan memberikan suara secara langsung. 

Hasil pemilihan umum yang diselengarakan dalam suasana keterbukaan 

dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat, dianggap 

mencerminkan dengan cukup akurat mencerminkan aspirasi dan partisipasi 

masyarakat.
2
 Penentu kebijakan politik yang dibuat dan dilaksanakan pemerintah 

dapat dipengaruhi oleh masyarakat dimana partisipasi masyarakat salah satunya 

pada pemilu yang berjalan dengan semestinya maka masyarakat tesebut secara 

tidak langsung ikut serta dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan 

keputusan politik. 

Selain itu dalam pelaksanaan Pemilihan Umum, salah satu komponen yang 

sangat penting ada pada berlangsungnya pesta demokrasi tersebut ialah partai 

politik. Partai politik berkompetisi dalam ajang pemilu sebagai perwakilan dari 

rakyat yang akan dipilih oleh rakyat pula. 

Peserta Pemilu adalah partai politik. Partai politik mengajukan kandidat 

dalam Pemilu untuk kemudian dipilih oleh rakyat. Partai politik sendiri, 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, 

merupakan organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh 

sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan 

kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan 

politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara 

keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3
 

 

Dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang 

Partai Politik, menetapkan betapa pentingnya fungsi Partai Politik: 
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a. pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi 

warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; 

b. penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa 

Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat; 

c. penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam 

merumuskan dan menetapkan kebijakan negara; 

d. partisipasi politik warga negara Indonesia; dan  

e. rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui 

mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan 

gender. 

 

 Dari kutipan pada pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa keberadaan 

partai politik sangat diperlukan sebagai alat untuk menunjang sistem 

perpolitikkan. Partai politik berada di tengah-tengah, antara negara dan 

masyarakat. Ia menjadi jembatan antara keduanya.
4
 Keberadaan partai politik juga 

sebagai perantara dalam menyalurkan aspirasi masyarakat kepada pemerintah. 

Terdapat setidaknya ada 16 partai politik nasional dan 4 parpol lokal 

dalam penetapan peserta Pemilu 2019.  

Adapun parpol peserta Pemilu 2019 sesuai urutannya adalah sebagai 

berikut: 1) PKB, 2) Gerindra, 3) PDIP, 4) Golkar, 5) NasDem, 6) Partai 

Garuda, 7) Partai Berkarya, 8) PKS, 9) Perindo, 10)PPP, 11) PSI, 12) 

PAN, 13) Hanura, 14) Partai Demokrat, 15) Partai Aceh, 16) Partai Sira 

(Aceh), 17) Partai Daerah Aceh, 18) Partai Nanggroe Aceh, 19) Partai 

Bulan Bintang (PBB), 20) Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia 

(PKPI).
5
 

 

Diantara 16 parpol nasional tersebut, terdapat tiga partai yang berasaskan 

Islam sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) 

masing-masing partai, antara lain: Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai 

Persatuan Pembangunan (PPP), serta Partai Bulan Bintang (PBB). 

                                                           
4
 Heru Sri Kumoro, Parpol dan Presepsi Publik, https://nasional.kompas.com/ diakses 

pada Jum’at 02 Oktober 2020. 

5
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Meskipun mayoritas masyarakat Indonesia termasuk di Kota Jambi 

beragama Islam, namun ternyata hal tersebut tidak menjamin Partai Islam bisa 

mendapatkan perolehan suara terbanyak. Hal ini dibuktikan dengan hasil 

perolehan suara pada pemilihan legislatif tahun 2019 di Kota Jambi yang mana 

Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) yang berideologi nasionalis menduduki 

peringkat pertama, seperti pada tabel berikut ini. 

 

Tabel 1.1. Perolehan Suara Menurut Partai Politik Hasil Pemilu Legislatif 

Tahun 2019 di Kota Jambi 

 

Nomor Partai Politik Persentase Perolehan Suara Ranking 

1 PKB 4,48 10 

2 Gerindra 14,29 1 

3 PDIP 11,28 2 

4 Golkar 10,56 4 

5 Nasdem 9,17 5 

6 Partai Garuda 0,97 16 

7 Partai Berkarya 2,96 13 

8 PKS 9,09 6 

9 Perindo 3,22 12 

10 PPP 4,57 8 

11 PSI 1,32 14 

12 PAN 7,91 7 

13 Hanura 4,56 9 

14 Demokrat 10,86 3 

15 PBB 3,53 11 

16 PKPI 1,23 15 

Jumlah 100  
Sumber:  https://pemilu2019.kpu.go.id/#/dprdkab/rekapitulasi/ 

 

 Dari tabel di atas dapat dilihat Gerindra menduduki peringkat pertama 

dengan persentase perolehan suara 14,29%, sedangkan pada peringkat dua 

diduduki oleh partai PDIP dengan perentase perolehan suara 11,28%, partai islam 

seperti PKS bahkan tidak masuk peringkat lima besar dan hanya menduduki 

peringkat enam dengan persentase perolehan suara 9,09%. Ini menunjukkan 

https://pemilu2019.kpu.go.id/#/dprdkab/rekapitulasi/
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eksistensi partai islam di ranah nasional masih kalah saing dengan partai-partai 

lainnya. 

Ternyata bukan hanya di tingkat Kota Jambi saja, kondisi tersebut juga 

terjadi di beberapa kecamatan termasuk pada Kecamatan Danau Teluk. Seperti 

pemilihan Legislatif tahun 2014 dan 2019 yang telah terlaksana dengan hasil akhir 

partai yang mendapatkan suara terbanyak yaitu partai Gerindra. Hal ini dibuktikan 

pada tabel berikut: 

 

Tabel 1.2. Data Perolehan Suara Partai Politik Pada Pemilihan Legislatif di 

Kecamatan Danau Teluk tahun 2014 dan 2019 

 

NO 
PARTAI 

POLITIK 

2014 2019 

Persentase 

(%) 
Ranking 

Persentase 

(%) 
Ranking 

1 PKB 2,77 10 2,83 8 

2 GERINDRA 27,7 1 27,98 1 

3 PDIP 0,76 2 0,77 14 

4 GOLKAR 16,7 4 16,82 3 

5 NASDEM 4,12 5 4,16 5 

6 GARUDA 0,77 16 0,78 13 

7 BERKARYA 1,68 13 1,52 11 

8 PKS 2,97 6 3 7 

9 PERINDO 1,13 12 1,13 12 

10 PPP 2,1 8 2,12 10 

11 PSI 0,07 14 0,06 15 

12 PAN 9,9 7 10,07 4 

13 HANURA 2,08 9 2,13 9 

14 DEMOKRAT 23,7 3 23,34 2 

15 PBB 3,24 11 3,25 6 

16 PKPI 0,03 15 0,04 16 

Jumlah 100  100  

Sumber : KPU Kota Jambi tahun 2019 

Dari perbandingan dua tabel diatas dapat dilihat bahwa hasil Pemilu 

Legislatif (Pileg) tahun 2014 dan 2019 di Kecamatan Danau Teluk menunjukan 
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adanya persamaan pilihan politik warga Kecamatan Danau Teluk terhadap Partai 

Nasionalis ketimbang Partai Islam. Hal ini ditunjukkan dengan perolehan suara 

partai politik pada Pemilu 2019 dan 2014 ditingkat Kecamatan Danau Teluk. 

Partai yang memperoleh suara terbanyak pada pemilu 2014 adalah Partai Gerindra 

yang merupakan partai Nasionalis dengan persentase 27,7% serta 27,98% pada 

pemilu 2019. Partai Islam hanya memperoleh peringkat enam pada pemilu 2014  

yaitu Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan persentase 2,97. Sedangkan pemilu 

2019 dengan persentase 3,25% diperoleh oleh Partai Bulan Bintang (PBB). 

Banyak sedikitnya perolehan suara tidak hanya dipengaruhi oleh isu 

politik uang, tetapi perilaku pemilih yang beragam juga ikut berperan besar dalam 

pemilu.  

Ramlan Surbakti  memandang bahwa perilaku pemilih adalah aktivitas 

pemberian suara oleh individu yang berkaitan erat dengan kegiatan 

pengambilan keputusan untuk memilih atau tidak memilih (to vote or not 

to vote) di dalam suatu pemilihan umum (pileg secara langsung). Bila 

voters memutuskan untuk memilih (to vote) maka voters akan memilih 

atau mendukung partai tertentu.
6
 

 

Dapat dikatakan bahwa masyarakat pasti memiliki pemikiran tersendiri 

dalam memutuskan pilihan politiknya dengan berbagai pertimbangan atas 

informasi terkait isu-isu politik, program-program ataupun mengidentifikasikan 

visi-misi serta kinerja terdahulu dari partai terpilih, serta berdasarkan ideologi 

atau lain sebagainya.  

Adapun penelitian-penelitian terdahulu telah banyak pula membahas 

mengenai perilaku memilih masyarakat. Penelitian sejenis pernah dilakukan oleh 

                                                           
6
 Arbi Sanit, Partai, Pemilu dan Demokrasi, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1997) hlm. 

170. 
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Chartika Yanti Tindaon 2019 tentang Analisis Perilaku Pemilih Dalam Pemilihan 

Walikota Jambi Tahun 2018 di Kecamatan Alam Barajo. Tujuan dari penelitian 

ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis kesadaran politik dan perilaku 

pemilih pada pemilihan Walikota Jambi tahun 2018 di Kabupaten Alam Barajo. 

Dan hasil penelitian ini adalah Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran 

politik di Kecamatan Alam Barajo cukup tinggi. Selain itu, hasil penelitian 

menunjukkan bahwa terdapat empat kategori pemilih yaitu pemilih rasional, 

pemilih tradisional, pemilih kritis dan pemilih skeptis yang tersebar di Kecamatan 

Alam Barajo. Namun jenis pemilih yang mendominasi di Kecamatan Alam Barajo 

yaitu pemilih rasional. 

Penelitian terdahulu lainnya yang juga dilakukan oleh Sri Ferdianti 2019 

tentang Analisis Perilaku Pemilih Pada Tahun 2019 di Kecamatan Kota Baru Kota 

Jambi. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis perilaku pemilih dalam Pemilihan 

Umum serentak Tahun 2019 di Kecamatan Kota Baru Kota Jambi. Hasil 

Penelitian menunjukkan bahwa perilaku pemilih di Kecamatan Kota Baru Kota 

Jambi Pada Pemilu Tahun 2019 adalah Pemilih Rasional, masyarakat yang 

memilih karena program kerja yang ditawarkan oleh calon yang mereka pilih serta 

bukti nyata kinerja calon tersebut. Pemilih Tradisional, masyarakat yang memilih 

karena kedekatan emosional, dan kepribadian calon yang lihat mereka sangat 

dekat dengan rakyat. 

Perbedaan kedua penelitian di atas dengan penelitian ini terletak pada 

fokus penelitian yang diteliti. Walaupun pada kedua penelitian tersebut berbeda 

dari segi pemilihannya, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Chartika meneliti 
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tentang Pemilihan Walikota, sedangkan penelitian Sri Ferdianti meneliti tentang 

Pemilihan Legislatif, tetapi keduanya sama-sama fokus pada perilaku pemilih 

secara umum di suatu kecamatan. Sedangkan pada penelitian ini lebih fokus 

kepada perilaku pemilih terhadap partai Islam pada Pemilihan Legislatif. 

Pada keberadaan saat ini mayoritas penduduk Kota Jambi beragama Islam 

yaitu sebesar 88,7% dan mayoritas dari muslim yang ada menganut aliran 

keagaman Nahdatul Ulama (NU), hanya sebagian kecil yang menganut aliran 

Muhammadiyah. Dan pada Kecamatan Danau Teluk menunjukkan 100% 

warganya beragama Islam
7
, tetapi hal tersebut tidak pula dapat menjadikan partai-

partai berasaskan Islam mendapat perolehan suara terbanyak bahkan lima besar 

sekalipun pada Pileg 2019 lalu. 

Pola sosiologis masyarakat Danau Teluk secara umum terkait dengan 

instansi keagamaan yaitu terdapat 3 instansi pendidikan Madrasah Aliyah yang 

terdiri dari 1 Madrasah Aliyah Negri dan 2 Madrasah Aliyah Swasta
8
 serta 2 

pondok pesantren
9
. Terdapat juga 42 masjid, 34 Langgar dan 40 kelompok remaja 

masjid yang tersebar disetiap kelurahan.
10

  Adanya keterkaitan antara partisipasi 

politik, perilaku pemilihnya, dan partai politik berasas Islam di Kecamatan Danau 

Teluk, menjadi hal yang menarik untuk melihat perilaku pemilih masyarakatnya 

terhadap partai berasas Islam. Dengan didukung instansi pendidikan keagamaan, 

kelompok keagamaan yang aktif sebagai wadah dalam kegiatan keagamaan, serta 

                                                           
7
 Badan Pusat Statistik Kota Jambi, Kota Jambi Dalam Angka 2019, (Jambi: Badan Pusat 

Statistik, 2019), hlm. 188. 
8
 Ibid, hlm. 146-148. 

9
 Ibid, hlm. 150. 

10
 Badan Pusat Statistik Kota Jambi, Kecamatan Danau Teluk Dalam Angka 2019, 

(Jambi: Badan Pusat Statistik, 2019), hlm. 55-56. 
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seluruh penduduk yang nyatanya merupakan muslim secara bulat tetapi tidak serta 

merta membuat pilihan politik masyarakatnya tinggi terhadap partai Islam sebagai 

representasi politik dari agama tersebut. 

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka perlu untuk 

diketahui bahwa perilaku pemilih mempengaruhi perolehan hasil suara pemilu, 

serta pentingnya menjadi kajian partai politik khususnya partai Islam untuk 

mengetahui tipe-tipe perilaku pemilih di Kecamatan Danau Teluk. 

Dari latar belakang diatas, dapat dilihat fenomena yang membuat peneliti 

tertarik untuk meneliti lebih lanjut perilaku pemilih masyarakat Kecamatan Danau 

Teluk Kota Jambi terhadap partai Islam yang berbanding terbalik dengan jumlah 

pemilih yang seluruhnya beragama Islam di daerah tersebut dengan judul 

“ANALISIS PERILAKU PEMILIH TERHADAP PARTAI ISLAM PADA 

PEMILIHAN LEGISLATIF TAHUN 2019 DI KECAMATAN DANAU 

TELUK”. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan suatu pokok 

permasalahan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

1. Bagaimana perilaku pemilih beragama Islam terhadap partai Islam pada 

pemilihan legislatif tahun 2019 di Kecamatan Danau Teluk? 

2. Mengapa pemilih beragama Islam tidak konsisten dalam menentukan 

pilihannya terhadap partai politik Islam? 
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1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah diatas maka tentunya 

terdapat tujuan yang ingin dicapai peneliti dari penelitian ini, adapun tujuan 

penelitiannya antara lain: 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana perilaku pemilih beragama 

islam terhadap partai islam pada pemilihan legislatif tahun 2019 di 

Kecamatan Danau Teluk. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis alasan pemilih beragama islam tidak 

konsisten dalam menentukan pilihannya terhadap partai politik islam. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Dengan tercapainya tujuan-tujuan penelitian tersebut, maka ada beberapa 

kegunaan ( manfaat ) yang dapat diambil antara lain: 

1. Manfaat Akademis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi 

pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya bagi Ilmu Politik dan Pemerintahan. 

2. Manfaat Teoritis 

Bermanfaat sebagai bahan bacaan atau bahkan kajian khususnya kajian 

Ilmu Politik. 

3. Manfaat Praktis  

Penelitian dan penyusunan skripsi ini diharapkan dapat menjadi bahan 

masukan bagi partai Islam dalam meyakinkan pemilih dengan melihat pola 

perilakunya untuk kemudian dapat memenangkan pemilu selanjutnya pada tahun 
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2024 di Kota Jambi khususnya dilihat dari Kecamatan Danau Teluk. Kedepannya 

secara praktis dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kredibilitas partai Islam 

terhadap masyarakat guna kepentingan pemenangan Pemilihan Legislatif baik di 

Kota Jambi maupun referensi bagi daerah-daerah lain dalam Provinsi Jambi. Dan 

bermanfaat sebagai bahan bacaan atau bahkan kajian khususnya kajian Ilmu 

Politik yang akan menambah wawasan pengetahuan dan memberikan sumbangan 

pemikiran terhadap ilmu pengetahuan tentang ilmu politik dan pemerintahan. 

 

1.5. Landasan Teori 

Pada landasan teori terdapat penjelasan mengenai teori dan konsep yang 

digunakan dalam penelitian ini. Adapun teori adalah seperangkat konsep, definisi 

dan proposisi yang tersusun secara sistematis sehingga dapat digunakan untuk 

menjelaskan dan meramalkan fenomena.
11

 Teori yang digunakan pada penelitian 

ini yaitu teori perilaku pemilih. Sedangkan konsep menurut Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, konsep berarti; ide atau pengertian yang diabstrakkan dari peristiwa 

konkret.
12

 Konsep yang digunakan pada penelitian ini yaitu konsep partai politik. 

1.5.1. Teori Perilaku Pemilih 

Sebagai negara Demokrasi, masyarakat Indonesia dalam menentukan 

pilihannya diberi kebebasan dalam memilih partai atau kandidat yang 

dikehendakinya. Pada kegiatan memilih tersebut tidak boleh adanya paksaan serta 

intimidasi dari pihak manapun. Untuk menentukan keputusan politiknya, 

                                                           
11

 Hardani dkk, Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif,  (Yogyakarta: CV. Pustaka 

Ilmu Group Yogyakarta, 2020), hlm. 32 
12

 Pusat Pembinaan Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Bahasa Indonesia, 

(Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 748 
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masyarakat cenderung memiliki berbagai pertimbangan sesuai dengan perilaku 

memilihnya. 

Ramlan Surbakti memandang bahwa perilaku memilih merupakan 

keikutsertaan warga negara dalam pemilu yang juga menjadi serangkaian 

kegiatan membuat keputusan yakni memilih atau tidak memilih dalam 

pemilihan umum, dan kalau memilih apakah memilih partai atau kandidat 

X ataukah partai atau kandidat Y.
13

 

 

Firmanzah membagi empat tipe perilaku pemilih, yakni pemilih rasional, 

pemilih kritis, pemilih tradisional dan pemilih skeptis yang diartikan sebagai: 

a. Pemilih Rasional, yaitu pemilih dalam hal ini lebih mengutamakan 

kemampuan partai politik atau calon kontestan dalam program 

kerjanya. Mereka tidak hanya melihat program kerja atau platform 

partai yang berorientasi ke masa depan, tetapi juga menganalisis apa 

saja yang telah dilakukan oleh partai tersebut di masa lampau.
14

 

b. Pemilih Kritis, pemilih jenis ini merupakan perpaduan antara tingginya 

orientasi pada kemampuan partai politik atau seorang kontestan dalam 

menuntaskan permasalahan bangsa maupun tingginya orientasi mereka 

akan hal-hal yang bersifat ideologis. Pentingnya ikatan ideologis 

membuat loyalitas pemilih terhadap sebuah partai atau seorang 

kontestan cukup tinggi dan tidak semudah rational voter untuk 

berpaling ke partai lain. Pemilih jenis ini akan selalu menganalisis 

kaitan antara sistem nilai partai (ideologi) dengan kebijakan yang 

dibuat.
15

 

c. Pemilih Tradisional, pemilih ini sangat mengutamakan kedekatan 

sosial-budaya, nilai, asal-usul, paham dan agama sebagai ukuran untuk 

memilih parpol. Biasanya pemilih jenis ini lebih mengutamakan figur 

dan kepribadian pemimpin, mitos dan nilai historis sebuah parpol atau 

seorang kontestan. Salah satu karakteristik mendasar jenis pemilih ini 

adalah tingkat pendidikan yang rendah dan sangat konservatif dalam 

memegang nilai dan faham yang dianut.
16

 

d. Pemilih Skeptis, yaitu pemilih yang tidak memiliki orientasi ideologi 

cukup tinggi dengan sebuah partai politik atau seorang konstestan, juga 

tidak mejadikan kebijakan sebagai sesuatu yang penting. Mereka juga 

kurang memedulikan platform dan kebijakan sebuah partai politik. 

Mereka berkeyakinan bahwa siapapun dan partai apa pun yang 

                                                           
13

 Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana 

Indonesia, 2015), hlm. 185-186. 
14

 Firmanzah, Marketing Politik: Antara Pemahaman dan Realita (Jakarta: Yayasan Obor 

Indonesia, 2012), hlm. 120. 
15

 Ibid, hlm. 121. 
16

 Ibid, hlm. 123. 
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memenangkan pemilu tidak akan bisa membawa bangsa ke arah 

perbaikan yang mereka harapkan. Selain itu, mereka juga tidak 

memiliki ikatan emosional dengan sebuah partai politik atau seorang 

kontestan.
17

 

 

Dari kutipan di atas jelas bahwa perilaku pemilih pada hakikatnya 

memiliki tipe-tipe yang dapat dilihat pada kegiatan pemilu oleh berbagai 

masyarakat Indonesia. Bermacam-macam tipe tersebutlah yang mempengaruhi 

alasan seorang individu dalam menentukan keputusan politiknya. 

1.5.2. Partai Politik 

a. Pengertian Partai Politik 

Kegiatan memilih masyarakat dalam Pemilu tidak terlepas dengan 

keberadaan partai politik. Peserta pemilu dapat berupa perseorangan dan 

parpol tetapi yang paling utama adalah parpol.
18

 Partai politik pula yang 

menjadi salah satu pertimbangan seseorang dalam memilih. 

Soltau memberikan defisini partai politik sebagai sekelompok 

warga negara yang sedikit banyak terorganisasi, yang bertindak 

sebagai suatu kesatuan politik dan dengan memanfaatkan 

kekuasaannya untuk memilih, bertujuan untuk menguasi 

pemerintahan dan menjalankan kebijaksanaan umum mereka.
19

 

 

Kemudian Giovani Sartori mengemukakan pengertian partai politik 

adalah sebagai berikut: 

Giovani Sartori berpendapat bahwa partai politik adalah suatu 

kelompok politik yang mengikuti pemilihan umum dan melalui 

                                                           
17

 Ibid, hlm. 124-125. 
18

 Udiyo Basuki, “Parpol, Pemilu dan Demokrasi: Dinamika Partai Politik dalam Sistem 

Pemilihan Umum di Indonesia Perspektif  Demokrasi”, Jurnal Kosmik Hukum Vol. 20 Nomor 2, 

2020,  hlm. 86. 
19

 Elly M. Setiadi, Usman Kolip. Pengantar Sosiologi Politik, (Jakarta: Kharisma Putra 

Utama, 2013),  hlm. 277. 
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pemilihan umum itu, mampu menempatkan calon-calonnya untuk 

menduduki jabatan-jabatan politik.
20

 

 

b. Fungsi Partai Politik 

Fungsi partai politik di negara demokratis, otoriter, dan negara-

negara berkembang yang berada dalam transisi ke arah demokrasi berbeda.  

Adapun fungsi partai politik di negara demokrasi yaitu: 

1) Sebagai sarana komunikasi politik 

Yaitu pendapat dan aspirasi dari seseorang atau kelompok 

digabungkan atau disebut agregrasi setelah itu dirumuskan dalam 

bentuk yang teratur atau disebut artikulasi, yang kemudian tuntutan 

dan kepentingan masyarakat disampaikan kepada pemerintah 

melalui partai politik. 

Menurut Sigmund Neumann dalam hubungannya dengan 

komunikasi politik, partai politik merupakan perantara yang 

besar yang menghubungkan kekuatan-kekuatan dan 

ideologi sosial dengan lembaga pemerintah yang resmi dan 

yang mengaitkannya dengan aksi politik di dalam 

masyarakat politik yang lebih luas.
21

 

 

2) Sebagai sarana sosialisasi politik 

Sosialisasi politik adalah proses yang melaluinya 

masyarakat menyampaikan “budaya politik” yaitu norma-norma 

dan nilai-nilai, dari satu generasi ke generasi berikutnya.
22

 

 

                                                           
20

 Affan Sulaeman, “Demokrasi, Partai Politik, dan Pemilihan Kepala Daerah”, Jurnal 

Ilmu Pemerintahan Vol. 1 Nomor 1, April 2015, hlm. 17. 
21

 Miriam Budiarjo, Op. Cit, hlm. 406. 
22

 Ibid, hlm. 407. 
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Sosialisasi politik memiliki fungsi penting, salah satunya 

yaitu: 

Fungsi sosialisasi politik partai politik adalah upaya 

menciptakan citra (image) bahwa ia memperjuangkan 

kepentingan umum. Ini penting jika dikaitkan dengan tujuan 

partai untuk menguasai pemerintahan melalui kemenangan 

dalam pemilihan umum. Karena itu, partai harus 

memperoleh dukungan seluas mungkin, dan partai 

berkepentingan agar para pendukungnya mempunyai 

solidaritas yang kuat dengan partainya.
23

 

 

3) Sebagai sarana rekrutmen politik 

Fungsi ini berkaitan erat dengan masalah seleksi 

kepemimpinan, baik kepemimpinan internal partai maupun 

kepemimpinan nasional yang lebih luas. Untuk kepentingan 

internalnya, setiap partai butuh kader-kader yang 

berkualitas, karena hanya dengan kader yang demikian ia 

dapat menjadi partai yang mempunyai kesempatan lebih 

besar untuk mengembangkan diri.
24

 

 

Adapun berbagai cara untuk mewujudkan rekrutmen politik, 

yaitu melalui kontak pribadi, persuasi, ataupun cara-cara lain. 

4) Sebagai sarana pengatur konflik (Conflict Management) 

Potensi konflik selalu ada di setiap kehidupan 

bermasyarakat, apalagi di masyarakat yang bersifat heterogen, 

apakah dari segi etnis (suku bangsa) sosial-ekonomi, ataupun 

agama. 

Di sini peran partai politik diperlukan untuk membantu 

mengatasinya, atau sekurang-kurangnya dapat diatur 

sedemikian rupa sehingga akibat negatifnya dapat ditekan 

seminimal mungkin. Elite partai dapat menumbuhkan 

                                                           
23

 Ibid, hlm. 407-408. 
24

 Ibid, hlm. 408. 
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pengertian di antara mereka dan bersamaan dengan itu juga 

meyakinkan pendukungnya.
25

 

 

c. Partai Islam 

Islam dalam konteks partai politik Islam dipahami sebagai doktrin 

agama yang harus diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat 

serta mengatur seluruh aktivitas serta perilaku manusia didalamnya. 

Sebagaimana yang telah tercantum di Al-qur’an bahwa Islam merupakan 

agama yang sudah mengatur segala sesuatu yang ada di muka bumi ini.  

Yulianto membagi entitas partai Islam ke dalam dua konsepsi. 

Pertama, partai yang memiliki asas kepartaian Islam dengan 

kepemimpinan di bawah kendali orang-orang yang tidak diragukan 

keislamannya dan mengusung simbol-simbol keislaman dari tanda 

sampai ke jargon-jargon politik. Partai-partai yang teridentifikasi 

dengan karakteristik tersebut antara lain PPP, PKS, dan PBB. 

Kedua, partai yang secara asas, simbol, jargon, dan perilaku 

keseharian amat jauh dari warna Islam tetapi secara kepemimpinan 

di bawah kendali orang-orang beridentitas keislaman. Konstituen 

utama partai-partai tersebut biasanya berasal dari umat Islam dan 

ormas keagamaan tertentu, seperti yang ditunjukkan oleh PKB dan 

PAN.
26

 

 

Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa secara umum partai 

Islam yang dimaksud dalam penelitian ini adalah partai politik yang 

memiliki asas kepartaian Islam dengan kepemimpinannya dan struktur 

pengurusnya berasal dari orang-orang yang tidak diragukan keislamannya 

dan mengusung simbol-simbol keislaman dari logo atau tanda partai serta 

jargon-jargon politiknya. 

 

 

                                                           
25

 Ari Ganjar Herdiansah, “Pragmatisme Partai Islam di Indonesia: Pendekatan Tindakan 

Sosial”, Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi, Vol. 1, No. 2, Juni 2017, hlm. 409. 
26

 Ibid, hlm. 159-160. 
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1.6. Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pemilihan Legislatif diikuti oleh berbagai partai politik dengan bermacam-

macam ideologi, salah satunya yaitu partai berasaskan Islam. Namun partai Islam 

dalam kancah perpolitikan kurang mendapat perhatian sehingga belum mampu 

memperoleh suara tertinggi.  

Masyarakat dalam menentukan pilihan politiknya merupakan suatu 

tindakan yang bersifat individual, ini disebabkan adanya otoritas penuh terhadap 

individu dalam pemberian suara (voting), hal ini yang disebut perilaku pemilih. 

Perilaku pemilih memiliki empat tipe menurut Firmanzah, yaitu pemilih rasional, 

kritis, tradisional, dan skeptis. Keempat tipe tersebutlah yang nantinya dapat 

Pemilih 

Rasional 
Pemilih 

Kritis 
Pemilih 

Tradisional 
Pemilih 

Skeptis 

Pemilihan Legislatif 

Partai Islam  

Perilaku Pemilih  

Perilaku Pemilih Terhadap Partai Islam pada Pemilihan Legislatif 

tahun 2019 di Kecamatan Danau Teluk  
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dijadikan sebagai acuan dalam menganalisis perilaku pemilih terhadap partai 

Islam dalam Pemilihan Legislatif tahun 2019 di Kecamatan Danau Teluk. 

 

1.7. Metode Penelitian 

1.7.1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif dengan jenis 

penelitian kualitatif, yang berupa kumpulan metode untuk mengeksplorasi dan 

memahami masalah sosial atau kemanusiaan dari sejumlah individu atau 

sekelompok orang. 

Menurut Mayen dan Greenwood menjelaskan bahwa penelitian kualitatif 

semata-mata mengacu pada identifikasi sifat-sifat yang membedakan atau 

karakteristik sekolompok manusia, benda atau peristiwa. Pada dasarnya, 

deskripsi kualitatif melibatkan proses konseptualisasi dan menghasilkan 

pembentukan skema-skema klasifikasi. Deskripsi ini melambangkan tahap 

permulaan dari perkembangan suatu disiplin.
27

 

 

Metode penelitian kualitatif yang digunakan pada penelitian ini dianggap 

tepat karena penelitian ini hendak menganalisis suatu fakta yang terjadi. Dalam 

penelitian kualitatif, instrumennya adalah orang atau human instrument, yaitu 

peneliti itu sendiri. Untuk dapat menjadi instrument, maka peneliti harus memiliki 

bekal teori dan wawasan yang luas, sehingga mampu bertanya, menganalisis, 

memotret, dan mengkontruksi situasi sosial yang diteliti menjadi lebih jelas dan 

bermakna. 

 

 

                                                           
27

 Ulber Silalahi, MA., Metode Penelitian Sosial, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2009), 

hlm. 27-28. 
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1.7.2. Lokasi / Objek Penelitian 

Adapun yang menjadi lokasi penelitian ini adalah Kecamatan Danau Teluk 

karena kecamatan ini merupakan daerah dengan masyarakat yang 100% menganut 

agama Islam secara bulat dengan pola sosiologis keagamaan yang aktif dalam 

lingkungan masyarakat sebagai pemilih pada Pemilhan Legislatif 2019 lalu, serta 

kondisi Partai Islam yang tidak masuk dalam lima besar perolehan suara terbanyak 

di daerah ini. 

1.7.3. Fokus dan Dimensi Penelitian 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, maka fokus penelitian 

adalah melihat perilaku pemilih beragama Islam terhadap partai Islam dalam 

keikutsertaanya pada Pemilihan Legislatif di Kecamatan Danau Teluk tahun 2019. 

Partai Islam yang termasuk dalam penelitian ini sesuai dengan AD/ART 

masing-masaing partai yang berasaskan islam adalah Partai Keadilan Sejahtera 

(PKS), Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). 

Maka dimensi dari penelitian ini meliputi: Peningkatan kredibilitas partai 

islam terhadap masyarakat di Kecamatan Danau Teluk yang bertujuan untuk 

pemenangan partai tersebut pada Pemilihan Legislatif tahun 2024 mendatang. 

1.7.4. Teknik Penentuan Informan 

Penentuan subjek informan dalam penelitian ini menggunakan teknik 

purpossive sampling dan snowball sampling.  

Purpossive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data 

dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang 

tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau 
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mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti 

menjelajahi objek/situasi sosial yang diteliti.
28

 

 

 Sedangkan Snowball sampling adalah metode memilih dan mengambil 

sampel dalam suatu jaringan atau rantai hubungan menerus. Informan ini di 

butuhkan untuk mengetahui kondisi yang sesuai dengan fenomena perilaku 

pemilih beragama Islam di Kecamatan Danau Teluk. Adapun kriteria informan 

yang dibutuhkan peneliti adalah orang beragama Islam terdiri dari perempuan 

maupun laki-laki yang paham dan memiliki ketertarikan maupun kepedulian 

terhadap perkembangan perpolitikan terlebih di Kecamatan Danau Teluk. Berikut 

ini informan yang dibutuhkan peneliti. 

Tabel 1.3. Informan Penelitian 

No Informan Jenis 

Kelamin 

Keterangan 

1 A. Ramzi Laki-laki Tokoh Agama / Imam Masjid Al-

Ihsaniyyah Kelurahan Olak 

Kemang, Kecamatan Danau Teluk 

2 Irsyadul Kirom Laki-Laki Ketua Dewan Pimpinan Anak 

Cabang (DPAC) Partai Persatuan 

Pembangunan (PPP) Kecamatan 

Danau Teluk 

3 M. Salam Laki-Laki Ketua Dewan Pimpinan Cabang 

(DPC) Partai Keadilan Sejahtera 

(PKS) Kecamatan Danau Teluk 

4 Devi Perempuan Ketua Dewan Pimpinan Anak 

Cabang (DPAC) Partai Bulan 

Bintang (PBB) Kecamatan Danau 

Teluk 

5 M. Zuhdi Iskandar, S.H. Laki-laki Ketua Panitia Pemilihan 

Kecamatan (PPK) Pemilu 2019 

Kecamatan Danau Teluk 

                                                           
28

 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif dan R & D, (Jakarta: Alfabeta, 

2016), hlm. 219.  
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6 Dr. Ahmad Subhan, 

S.IP, M.Si. 

Laki-Laki Pengamat Politik di Kota Jambi 

7 Sugilar Laki-Laki Anggota Lembaga Sigma 

Indonesia Survey & Consultant 

8 Drs. Darmawansyah Laki-laki Camat Kecamatan Danau Teluk 

9 Syarifah Nurmalatika Perempuan Ibu Rumah Tangga 

10 Abdul Hasan Laki-Laki Pensiun Guru 

11 Wanda Agustian Laki-laki Usaha Bengkel 

12 Evi Marlina Perempuan Honorer di Kantor Gubernur 

13 Khoiria Perempuan Pedagang 

14 Muhammad Subekti Laki-laki Satpam 

15 Wawan Laki-laki Nelayan 

16 Fahriatul Nadra Perempuan Buruh Lepas 

17 Nining Nazira Perempuan Mahasiswa 

18 Yuli Perempuan PNS 

 

1.7.5. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam 

penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. 

Pengumpulan data dapat dilakukan dengan berbagai setting, berbagai sumber dan 

berbagai cara. Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah sebagai 

berikut: 

a) Observasi  

Teknik pengumpulan data yang pertama kali digunakan adalah 

observasi.  

Menurut Sukmadianata observasi (observation) atau pengamatan 

merupakan suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan jalan 

mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang 

berlangsung.
29

  

 

Sedangkan menurut pandangan Riyanto mengatakan bahwa: 

Observasi merupakan metode pengumpulan data yang menggunakan 

                                                           
29

 Hardani dkk, Op.cit, hlm. 124. 
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pengamatan terhadap objek penelitian. Observasi dapat dilaksanakan 

secara langsung maupun tidak langsung.
30

 Data yang diperoleh sebagai 

hasil dari kegiatan observasi merupakan data yang bersifat fakta atau 

nyata. Maka observasi adalah suatu cara dalam mengumpulkan data 

berupa fakta  dengan melakukan pengamatan terhadap suatu objek baik 

secara langsung maupun tidak langsung. 

b) Wawancara 

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar 

informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan 

makna dalam suatu topik tertentu.
31

 Tanya jawab itu dilakukan oleh dua 

pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan 

terwawancara (interviewed) yang memberikan jawaban atas pertanyaan 

itu.  Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara secara langsung 

dengan beberapa masyarakat Kecamatan Danau Teluk. 

c) Dokumentasi 

Teknik pengumpulan data yang terakhir digunakan peneliti adalah 

dokumentasi. 

Dokumentasi dilakukan guna untuk kumpulan dokumen yang 

menjadi catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa 

berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari 

seseorang. Dokumen bisa berbentuk tulisan dan gambar.
32

 

 

Adapun dokumen-dokumen yang digunakan peneliti dalam 

penelitian seperti laporan-laporan, foto-foto serta rekaman suara masing-
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31

 Sugiyono, Op.cit.,  hlm. 231. 
32
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masing informan yang telah ditentukan. Alat pengumpulan data dalam 

penelitian ini yaitu, pedoman wawancara, catatan lapangan, Handphone 

(sebagai perekam suara, video, dan kamera), pena dan kertas. 

1.7.6. Teknik Analisis Data 

Setelah semua data terkumpul maka dilakukan analisis dengan 

menggunakan analisis data menurut Miles dan Huberman, yang mana analisis ini 

dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas. 

Miles dan Huberman mengemukakan bahwa: 

Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan 

berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah 

jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu data reduction, data display, dan 

conclusion drawing/verification.
33

 

 

Langkah-langkah yang dilakukan dalam pengelolaan data adalah sebagai 

berikut: 

a.) Reduksi Data  

Langkah paling awal dalam melakukan pengelolaan data adalah 

reduksi data, adapun pengertiannya yaitu: 

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan 

perhatian pada penyederhanaan, pengabstraksian, dan transformasi 

data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan. 

Kegiatan melakukan reduksi data dilakukan terus-menerus, 

terutama selama proyek yang berorientasi kualitatif berlangsung 

atau selama pengumpulan data.
34

 

 

b.) Penyajian Data  

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data merupakan alur kedua 

yang penting setelah reduksi data. Penyajian data  dapat diartikan sebagai: 

                                                           
33

 Ibid, hlm. 246. 
34

 Ulber Silalahi, MA., Op.cit., hlm. 339. 



24 
 

 

Sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan 

adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Melalui 

data yang disajikan, kita melihat dan akan dapat memahami apa 

yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan--lebih jauh 

menganalisis ataukah mengambil tindakan—berdasarkan atas 

pemahaman yang didapat dari penyajian-penyajian tersebut.
35

 

 

c.) Verifikasi dan Penarikan Kesimpulan  

Analisis data pada tahap ketiga yaitu verifikasi dan penarikan 

kesimpulan. 

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan adalah 

merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. 

Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang 

sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah 

diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, 

hipotesis atau teori.
36

 

 

1.7.7. Keabsahan Data (Triangulasi Data) 

Pada penelitian kualitatif, metode penelitian yang terakhir yaitu keabsahan 

data atau triangulasi data. Triangulasi data berarti: 

Dalam teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik 

pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik 

pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Bila peneliti 

melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, maka sebenarnya 

peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data, 

yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan 

data dengan berbagai sumber data.
37
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