
 

 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana 

kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), 

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(DPRD), Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) serta yang terakhir 

Pemilu Kepala Daerah (Pemilukada) yang dilaksanakan secara langsung, 

umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik 

Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar Negara 

Kesatuan  Republik Indonesia 1945 (UUD PEMILU NO 7, 2017). Ini 

merupakan moment perwujudan aspirasi rakyat untuk menentukan pemimpin 

Legislatif maupun Eksekutif demi kelangsungan pemerintahan yang sesuai 

dengan kehendak rakyat. Partisipasi politik merupakan inti dari demokrasi. 

Demokratis tidaknya suatu sistem politik ditentukan oleh ada tidaknya atau 

tinggi-rendahnya tingkat partisipasi politik warganya. Standar minimal 

demokrasi biasanya adalah adanya pemilihan umum reguler yang bebas untuk 

menjamin terjadinya rotasi pemegang kendali negara tanpa adanya 

penyingkiran terhadap suatu kelompok politik manapun; adanya partisipasi 

aktif dari warga negara dalam pemilu itu dan dalam proses penentuan 

kebijakan; terjaminnya pelaksanaan hak asasi manusia yang memberikan 

kebebasan bagi para warga negara untuk mengorganisasi diri dalam 

organisasi sipil yang bebas atau dalam partai politik, dan mengekspresikan 

pendapat dalam forum-forum publik maupun media massa. (Ramlan Subakti, 

2011) 

Pemilihan umum dilaksanakan langsung oleh rakyat guna 

menghasilkan pemerintah negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-

Undang Dasar NKRI tahun 1945 yang tertuang dalam pasal 1 ayat (2) 

menyatakan bahwa “kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan 

menurut Undang-Undang Dasar”. Dalam Pemilihan Umum terdapat 

partisipasi masyarakat dan keterlibatan politik, Keduanya sangat berpengaruh 



 

 
 

terhadap jalannya pemilihan umum. Dalam pelaksanaan pemilihan umum 

tidak lepas dari adanya pelanggaran dan konflik baik diawal maupun ditahap 

akhir disebabkan karena adanya dorongan kepentingan dari pihak pihak 

tertentu yang berkompetisi guna untuk memenangkan pilihan dan guna untuk 

mencapai kekuasaan yang diinginkan. Maka untuk menghindari hal-hal yang 

mengakibatkan pelanggaran hukum dan tindakan anarki yang tentunya dapat 

merugikan dari semua pihak penyelenggaraan pemilihan umum sangat 

tergantung pada kinerja penyelenggara pemilihan umum yaitu, Komisi 

Pemilihan Umum (KPU) selaku pelaksana dan peran penting Badan 

Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) selaku pengawas dalam setiap 

tahapan pemilihan umum. 

Upaya mewujudkan pemilihan umum yang jujur, adil dan untuk 

menghindari adanya pelanggaran dan tindakan tidak menyenangkan lainnya 

kedua penyelenggara pemilihan umum antara KPU maupun BAWASLU 

memberikan wewenang kepada jajaran dibawahnya. Dimulai dari tingkat 

provinsi, kabupaten, kecamatan, desa/kelurahan hingga paling rendah. Komisi 

Pemilihan Umum (KPU) berperan penting dalam pelaksanaan pemilihan. 

KPU adalah Lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, 

dan mandiri dalam melaksanakan pemilu. (UUD PEMILU NO 7, 2017). 

Jajaran dibawah KPU terdapat beberapa tingkatan yaitu KPU Provinsi, KPU 

Kabupaten, KPU ditingkat kecamatan yang selanjutnya disebut PPK, PPS, 

PPLN, KPPS, KPPLN, dan Pantarlih. Sedangkan Badan Pengawas Pemilu 

(BAWASLU) berperan mengawasi setiap jalannya tahapan Pemilu. 

BAWASLU adalah Lembaga penyelenggara pemilu yang mengawasi 

penyelenggaraan pemilu diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. (UUD PEMILU NO 7, 2017). Jajaran dibawah BAWASLU 

Provinsi, BAWASLU Kabupaten, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu 

Desa/Kelurahan, Panwas Luar Negeri, Pengawas TPS, DKPP (Dewan 

Kehormatan Penyelenggara Pemilu). 

Tugas dan wewenang KPU maupun Bawaslu diatur dalam Undang – 

undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pemilu merupakan 

proses politik yang dinamis dan hanya bisa berjalan lancar dan tertib apabila 



 

 
 

dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan peraturan Undang – Undang 

yang berlaku. Sejalan dengan penguatan otonomi daerah, pemilihan terhadap 

kepala/wakil kepada daerah dipilih oleh segenap rakyat daerah yang 

bersangkutan. Pemilihan Gubernur, Walikota, Bupati, yang masing-masing 

sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kota/kabupaten dipilih oleh rakyat 

pada wilayah yang bersangkutan dan dipilih secara demokratis. Pada tahun 

2018 ini akan dilaksanakan pemilihan kepala daerah serentak gelombang 

ketiga di 171 daerah.  Ini merupakan rangkaian proses menuju pilkada 

serentak nasional yang menurut rencana digelar pada 2024 (Mutty, 2017). 

Para Kandidat di daerah yang akan menyelenggarakan pilkada telah 

disibukkan dengan sosialisasi kepada masyarakat agar mereka dikenal oleh 

masyarakat luas. Hakikat dari proses Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 

bertujuan untuk memilih pemimpin pemerintahan daerah yang dapat 

memajukan kesejahteraan masyarakat, membangun dan memaksimalkan 

sumber daya yang ada didaerah tersebut. Pada Pemilihan Umum Kepala 

Daerah Jawa Timur memiliki dua pasangan calon yang akan maju bersama 

pada Pemilihan Umum Kepala Daerah yang akan dilaksanakan pada tanggal 

27 Juni 2018. Kandidat pasangan calon nomor 1 yaitu Khofifah Indar 

Parawansa – Emil Dardak, pasangan calon nomor 2 yaitu Gus Ipul – Puti 

Soekarno Putri.  

Penyelenggara pemilu dari jajaran paling atas kebawah telah 

melakukan persiapan penyelenggaraan pemilu dilakukan dengan teliti dan 

cermat guna untuk keberhasilan pemilukada tahun 2018 ini, membantu 

masyarakat untuk lebih cermat dalam memilih pemimpin yang baik, 

melakukan pencermatan data pemilih dan melakukan berbagai upaya 

sosialisasi untuk tidak tergiur dengan perbuatan yang menyimpang seperti 

halnya politik uang, kampanye gelap dan lain sebagainya yang merupakan 

pelanggaran dan bila melanggar akan menerima sanksi yang telah tertuang 

dalam peraturan perundang-undangan tentang berbagai pelanggaran. 

Lembaga penyelenggara pemilu terlah berupaya keras agar pemilukada ini 

dapat berjalan lancar, adil dan bersih dari hal-hal yang tidak baik dan 

termasuk pelanggaran. Demi kelancaran pemilukada ini kedua lembaga 



 

 
 

penyelenggara pemilu ini telah bekerjasama dengan baik melakukan 

koordinasi sesuai dengan tugas dan wewenang masing-masing. Mulai dari 

tingkat provinsi hingga yang paling rendah. Dari hal ini peneliti akan 

melakukan penelitian tentang Pemutakhiran Data Pemilih Pada Pemilihan 

Gubernur dan Wakil Gubernur di Kecamatan Pudak, Kabupaten Ponorogo 

Tahun 2018. 

Kecamatan Pudak merupakan kecamatan yang berada di Kabupaten 

Ponorogo. Kecamatan Pudak beralamatkan di jalan raya Pulung – Pudak. 

Kecamatan Pudak merupakan kecamatan terakhir yang terbentuk dari 21 

kecamatan sebelumnya, yang merupakan pilahan dari kecamatan Sooko dan 

berdiri pada tahun 2002.  Kecamatan Pudak berada dilereng gunung Wilis 

memiliki suhu yang dingin dan mayoritas masyarakatnya adalah petani. 

Kecamatan Pudak memiliki 6 wilayah desa yaitu, Desa Bareng, Desa 

Tambang, Desa Pudak Kulon, Desa Pudak Wetan, Desa Banjarejo, dan Desa 

Krisik. Kecamatan memiliki 21 TPS (Tempat Pemungutan Suara) dari 

keenam desa tersebut. Sesuai dengan data yang dikeluarkan pemerintah dan 

dimutakhirkan oleh KPU Ponorogo yang tercantum dalam DP4 (Daftar 

Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan) dari keenam desa di Kecamatan 

Pudak memiliki daftar pemilih mencapai 7.651 jiwa sebagai bahan acuan 

untuk penyusunan daftar pemilih setelah pencocokan dan penelitian untuk 

persiapan penyelenggaraan pemilukada ini, PPK dan Panwascam melakukan 

koordinasi untuk pemutakhiran data pemilih agar tidak terjadi pelanggaran 

penghapusan hak pilih masyarakat.  

 Berdasarkan uraian diatas, penulis merasa tertarik untuk menjadikan 

acuan didalam membuat laporan akhir skripsi dengan judul “Pemutakhiran 

Data Pemilih Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Kecamatan 

Pudak, Kabupaten Ponorogo Tahun 2018” 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan diatas, maka rumusan 

masalah dari penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana Pemutakhiran Data Pemilih pada Pemilihan Gubernur dan 

Wakil Gubernur di Kecamatan Pudak? 



 

 
 

2. Apa kendala dalam Pemutakhiran Data Pemilih pada Pemilihan 

Gubernur dan Wakil Gubernur di Kecamatan Pudak?  

C. Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian dari “Pemutakhiran Daftar Pemilih Pada Pemilihan 

Gubernur dan Wakil Gubernur di Kecamatan Pudak, Kabupaten Ponorogo 

Tahun 2018” ini adalah untuk : 

1. Mengetahui bagaimana Pemutakhiran Data Pemilih pada Pemilihan 

Gubernur dan Wakil Gubernur di Kecamatan Pudak. 

2. Mengetahui apa saja kendala dalam Pemutakhiran Data Pemilih 

pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Kecamatan 

Pudak. 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian dari “Pemutakhiran Data Pemilih Pada Pemilihan 

Gubernur dan Wakil Gubernur di Kecamatan Pudak, Kabupaten Ponorogo 

Tahun 2018” ini adalah untuk : 

1. Bagi penulis selain sebagai skripsi berguna dalam belajar 

penerapan teori yang sudah didapatkan dan untuk mengetahui 

Mengetahui bagaimana Pemutakhiran Daftar Pemilih pada 

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Kecamatan Pudak. 

2. Penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan atau masukan 

dalam pemikiran untuk Pemutakhiran Daftar Pemilih pada 

Pemilihan selanjutnya.  

3. Bagi masyarakat hasil penelitian ini bisa membawa masyarakat 

lebih berperan aktif dalam menanggapi Pemutakhiran Daftar 

Pemilih pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di 

Kecamatan Pudak. 

E. Penegasan Istilah 

Demi menghindari pelebaran makna serta kesalahpahaman pembaca 

dalam memahami istilah yang dipakai dalam skripsi ini, perlu dibuat 

penjelasan terhadap istilah tersebut, yaitu : 



 

 
 

1. Pemutakhiran Data Pemilih 

Merupakan kegiatan untuk memperbaharui data pemilih 

berdasarkan daftar pemilih tetap dari pemilu atau pemilihan terakhir 

dan mempertimbangkan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan  

(DP4) dengan cara melakukan verifikasi factual ata pemilih dan 

selanjutnya digunakan sebagai bahan penyusunan Daftar Pemilih 

Sementara (DPS).  

2. Pemilih  

Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah umur 17 

(tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam 

pemilihan.  

3. Pemilihan Umum  

Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah 

sarana kedaulatan rakyat untuk memilih pemimpin yang dilaksanakan 

secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara 

Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang – 

Undang Dasar Negara Kesatuan  Republik Indonesia 1945. 

F. Landasan Teori  

1. Pemilihan Umum  

a. Pemilihan Umum  

Pemilu merupakan sarana tak terpisahkan dari kehidupan 

politik negara demokrasi modern. Pemberian Suara (Voting) 

merupakan bentuk partisipasi politik aktif yang paling luas tersebar. 

(Mohtar Mas'oed, 2011) Tujuan diadakannya pemilihan umum yaitu 

guna untuk memilih wakil rakyat dan wakil daerah guna untuk 

mewujudkan pemerintahan yang demokratis. Pemerintah yang 

demokratis tentu bertumpu pada rakyat, dari rakyat, untuk rakyat dan 

oleh rakyat. Menurut Undang-Undang Pemilihan Umum yang 

selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk 

memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan 

Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 



 

 
 

(DPRD), Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) serta yang 

terakhir Pemilu Kepala Daerah (Pemilukada) yang dilaksanakan 

secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara 

Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang – 

Undang Dasar Negara Kesatuan  Republik Indonesia 1945 (UUD 

PEMILU NO 7, 2017).  

b. Pemilihan Umum Kepala Daerah  

Pemilihan Umum Kepala Daerah yang selanjutnya disebut 

Pilkada merupakan pemilihan terhadap kepala/wakil kepada daerah 

juga dipilih oleh segenap rakyat daerah yang bersangkutan. Pemilihan 

gubernur, walikota, bupati, yang masing-masing sebagai kepala 

pemerintah daerah provinsi, kota/kabupaten dipilih oleh rakyat pada 

wilayah yang bersangkutan dan dipilih secara demokratis. 

2. Pemutakhiran Data Pemilih  

Pemutakhiran Data Pemilih merupakan kegiatan untuk 

memperbaharui data pemilih berdasarkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dari 

pemilu atau pemilihan terakhir dan mempertimbangkan Daftar Penduduk 

Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) dengan cara melakukan verifikasi 

factual data pemilih dan selanjutnya digunakan sebagai bahan penyusunan 

Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang dilaksanakan oleh KPU/KIP 

Kabupaten/Kota dengan dibantu oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) 

dan Panitia Pemungutan Suara (PPS). 

Pemutakhiran data pemilih ini dilakukan pada tahap awal 

penyelenggaraan pemilihan guna untuk mendapatkan akurasi daftar 

pemilih. Dalam proses pemutakhiran daftar pemilih ini dilakukan oleh 

Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang selanjutnya disingkat menjadi 

PPDP merupakan petugas Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) atau 

nama lainnya yang membantu PPS dalam Pemutakhiran Data Pemilih, dan 

di rekap oleh PPS desa yang selanjutnya dilaporkan di KPU kabupaten 

melalui PPK setempat. Dalam pemutakhiran ini bekerjasama dengan 

Dukcapil Kecamatan guna untuk mendata masyarakat yang telah 



 

 
 

melakukan perekaman el-KTP ataupun surat keterangan. Pelaksanaan 

Pemutakhiran data pemilih dilalui dari beberapa tahap dari Data Penduduk 

Potensial Pemilih Pemilihan (DP4), Daftar Pemilih Sementara (DPS), 

Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) hingga yang terakhir 

penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT).  

3. Prinsip Daftar Pemilih  

Dalam penetapan daftar pemilih, KPU menggunakan beberapa 

prinsip yaitu,  

a) Prinsip komprehensif adalah daftar pemilih diharapkan memuat semua 

Warga Negara Indonesia baik yang berada di Kabupaten Ponorogo 

yang telah memenuhi persyaratan sebagai pemilih agar dapat 

dimasukkan dalam daftar pemilih. Dalam kegiatan pemutakhiran 

pemilih tidak dibenarkan tindakan diskriminatif dalam rangka 

memasukkan atau menghapus  nama-nama tertentu dalam daftar 

pemilih karena alasan politis, suku, agama, kelas atau alasan apapun. 

b) Prinsip akurat adalah daftar pemilih diharapkan mampu memuat 

informasi tentang pemilih, meliputi nama, umur/tanggal lahir, status 

kawin, status bukan anggota TNI/Polri dan alamat, tanpa kesalahan 

penulisan, tidak ganda dan tidak memuatkan nama yang tidak berhak.  

c) Prinsip mutakhir adalah daftar pemilih disusun berdasarkan informasi 

terakhir mengenai tentang pemilih, meliputi umur 17 tahun pada hari 

pemungutan suara, status sudah/pernah kawin, status perkerjaan bukan 

anggota TNI/Polri, alamat pada hari pemungutan suara dan 

meninggal. (Putra, 2017) 

G. Definisi Operasional  

Definisi operasional adalah penjabaran karakteristik yang berdasarkan 

sesuatu yang diamati yang merupakan kunci dari definisi oprasional.  

Penjabaran karakteristik dapat dilakunan dengan melakukan observasi dan 

pengukuran secara cermat terhadap penelitian berjudul “Pemutakhiran Data 

Pemilih Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Kecamatan Pudak, 

Kabupaten Ponorogo Tahun 2018” Definisi Oprasional digunakan untuk 



 

 
 

memberikan gambaran pengukuran variabel penelitian dengan menggunakan 

indikator berikut : 

1. Pemutakhiran Data Pemilih Dikecamatan Pudak 

2. Indikator Pemutakhiran Data Pemilih  

a) DP4 (Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan) 

b) DPS (Daftar Pemilih Sementara) 

c) DPSHP (Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan) 

d) DPT(Daftar Pemilih Tetap) 

3. Kendala Pemutakhiran Data Pemilih Dikecamatan Pudak 

H. Metodologi Penelitian  

1. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian terkait “Pemutakhiran Data Pemilih Pada 

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2018 ini berada 

dikecamatan Pudak, Kabupaten Ponorogo. Penelitian ini mengambil lokasi 

secara umum berada di kecamatan Pudak, Kabupaten Ponorogo oleh 

penyelenggara pemilu kecamatan Pudak yaitu Panitia Pengawas Pemilihan 

Umum Kecamatan, Panitia Pemilu Kecamatan (PPK), Panitia Pemungut 

Suara (PPS), serta secara khusus berada di enam (6) desa dikecamatan 

Pudak, yaitu Desa Bareng, Desa Tambang, Desa Krisik, Desa Pudak 

Kulon, Desa Pudak Wetan, Desa Banjarejo.  

2. Bentuk Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian 

deskriptif kualitatif yaitu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti 

keadaan yang alamiah. (Sugiyono, 2013 : 1). Penelitian kualitatif dalam 

obyek alamiah yang berkembang apa adanya, tidak dimanipulasi oleh 

peneliti dan kehadiran peneliti tidak begitu mempengaruhi dinamika pada 

objek tersebut. menurut Nasution dalam (Hendra, 2014) penelitian 

kualitatif merupakan kegiatan mengamati orang dalam lingkungan 

hidupya, berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan 

tafsiran mereka tentang dunia dan sekitarnya. Penelitian kualitatif 

dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi.  



 

 
 

3. Sumber Data Penelitian  

Pada penelitian ini, peneliti menggukan wawancara mendalam dan 

obsevasi lapangnan untuk mengumpulkan data yang kemudian diolah 

untuk mendeskripsikan bagaimana proses Pemutakhiran Data Pemilih 

Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Kecamatan Pudak, 

Kabupaten Ponorogo Tahun 2018 dengan istilah lain menggunakan data 

primer dan skunder. 

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari 

obyek penelitian meliputi karakteristik responden dan persepsi responden 

terhadap variable penelitian. Sedangkan data sekunder merupakan data 

yang diterbitkan atau digunakan organisasi yang bukan pengelolaanya, 

data sekunder ini diperoleh berupa data, catatan-catatan, serta dokumen 

yang ada hubungannya dengan obyek penelitian. (Sunyoto, 2013 : 131) 

Sumber data diperoleh melalui wawancara dan pengamatan 

langsung lapangan, sedangkan data pendukung di dapat melalui 

dokumentasi dari sumber lain seperti artikel, surat kabar, media sosial dan 

lain sebgainya guna memperbanyak data. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan 

data yang meliputi: 

1. Observasi 

Observasi atau pengamatan merupakan aktivitas pencatatan 

fenomena yang dilakukan secara sistematis. (Idrus, Metode 

Penelitian Ilmu Sosial, 2009 : 101) Obsevasi melibatkan dua 

komponen yaitu pelaku observasi atau observer dan objek yang di 

obsevasi atau observee. Dalam penelitian ini peneliti meggunakan 

observasi non partisipan dimana peneliti hanya mengamati secara 

langsung objek tetapi tidak terlibat dan ikut secara langsung.  

2. Wawancara 

Wawancara (interview) adalah cara-cara memperoleh data 

dengan berhadapan langsung, bercakap-cakap, baik antar individu 



 

 
 

dengan individua tau individu dengan kelompok. Secara garis besar 

proses wawancara melibatkan dua komponen yaitu, pewancara yaitu 

peneliti itu sendiri dan orang-orang yang diwawancarai. (Ratna, 

2010 : 22). Wawancara di bagi menjadi dua yaitu wawancaran 

terstruktur dan tidak terstruktur. Wawancara terstruktur memiliki arti 

sebelum melakukan wawancara penanya menetapkan masalah-

masalah yang akan diajukan sebagai pertanyaan. Wawancara tidak 

terstruktur sendiri merupakan wawancara tanpa adanya persiapan 

dan dalakukan secara sepontanitas dilapangan.  

Dalam penelitian ini menggunkan wawancara semi 

terstruktur, dimana sebelum wawancara telah menyiapkan daftar 

pertanyaan yangakan diajukan namun pada pelaksanaanya 

desesuaikan dengan responden   

3. Dokumentasi  

Dokumentasi merupakan sumber data yang digunakan untuk 

melengkapi penelitian. (Gunawan, 2015) Dokumentasi dilakukan 

dengan mencari data pendukung yang sesuai dengan tema yang 

diteliti. Studi pustaka digunakan untuk menunjang kelengkapan data 

dalam penelitian dengan menggunakan sumber-sumber kepustakaan 

yang relevan.  

5. Instrumen Penelitian 

Instrument pada penelitian ini adalah campuran antara 

panduan wawancara.  Panduan wawancara adalah sebelum mencari 

informasi peneliti menyusun panduan wawancara secara tersetruktur 

untuk mendapatkan informasi (Sarwono, 2006). Peneliti 

meggunakan panduan wawancara yang sudah di susun tetapi 

pertanyaan bisa menyesuakan keadaan dilapangan untuk mendapat 

informasi.   

6. Teknik Pemilihan Informan  

Penelitian ini menggunakan Teknik non probabilitas, yaitu 

pengambilan sampel tidak didasarkan pada rumus statistic tetapi 



 

 
 

pada pertimbangan subyektif peneliti dengan didasarkan jangkauan 

dan kedalaman masalah yang diteliti. (Sarwono, 2006) Teknik yang 

di gunakan untuk memlilih informan menggunkan teknik bola salju, 

yaitu memilih unit atau responden yang di rokmendasikan dari 

responden sebelumnya. Sempel yang akan digunakan dalam 

penelitian ini seluruh Penyelenggara Pemilihan di Kecamatan Pudak. 

7. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah model analisis data yang disebutnya sebagai model interaktif 

seperti teori yang dikemukaan oleh Miles dan Huberman dalam 

(Idrus, Metode Penelitian Ilmu Sosial, 2009 : 147) yang terdiri dari 

tiga hal utama yaitu : (1) Reduksi data, (2) Penyajian Data, (3) 

Penarikan Kesimpulan/verifikasi. 

Gambar 1.1 Analisis Data Model Interaktiff 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada model interaktif ini peneliti memiliki tiga kegiatan 

pengumpulan data. Kegiatan analisis ini merupakan sebuah proses yang 

berulang dan berlanjut secara terus menerus dan saling menyusul. Berikut 

penjelasan dari masing masing proses pengumpulan data yaitu,  

1) Pengumpulan Data  

Pengumpulan Data 

Reduksi Data 

Penarikan Kesimpulan/ 

Verifikasi 

 

Penyajian Data  



 

 
 

Pengumpulan data berupa dokumen, foto dan hal-hal lain yang 

berkaitan dengan penelitian dengan teknik wawancara, observasi dan 

dokumentasi dengan menggunakan alat bantu yang berupa kamera, dan 

alat pencatat.  

2) Reduksi Data  

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan 

perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data 

kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis dari lapangan. Proses 

reduksi data dimaksudkan untuk lebih menajamkan, menggolongkan, 

mengarahkan, membuang bagian data yang tidak diperlukan, serta 

mengorganisasi data sehingga memudahkan untuk dilakukan penarikan 

kesimpulan yang kemudian akan dilanjutkan dengan proses verifikasi.  

3) Penyajian Data 

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi yang 

tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan 

pengambilan tindakan. Dengan mencermati penyajian data ini, peneliti 

akan lebih mudah memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang 

harus dilakukan. 

4) Penarikan Kesimpulan/verifikasi 

Kesimpulan merupakan arti dari data yang telah diteliti dan 

juga di verifikasi secara langsung selama penelitian. Cara yang dapat 

digunakan untuk penarikan kesimbulan berupa meakukan pencatatan 

untuk pola-pola dan tema yang sama, pengelompokan dan mencari 

penyimpangan atau perdedan dari yang lainya. Langkah selanjutnya 

yaitu melaporkan hasil peneitian lengkap dengan temuan baru yang 

berbeda dengan sebelumnya.    

 

 

 

 

 


