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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Profil perempuan Indonesia saat ini dapat digambarkan sebagai manusia 

yang hidup dalam situasi dilematis. Di satu sisi perempuan Indonesia dituntut 

untuk berperan dalam semua sektor, di sisi lain muncul tuntutan agar perempuan 

Indonesia tidak melupakan kodrat sebagai perempuan. Situasi dilematis 

yang dihadapi oleh para perempuan dialami oleh perempuan Indonesia 

yang berkarier. Perempuan karier merasa terpanggil untuk 

mendarmabaktikan bakat dan keahliannya bagi perkembangan bangsa dan 

negara. Di samping itu, perempuan sering dihantui oleh opini yang ada dalam 

masyarakat bahwa perempuan harus mengabdi pada keluarga.1 

Perkembangan zaman yang semakin maju menuntut peran serta 

perempuan dalam pembangunan sehingga peran perempuan ini disebut dengan 

“peran perempuan dalam pembangunan”. Adanya tuntutan peran perempuan 

dalam pembangunan menimbulkan pengertian peran ganda atau mitra sejajar. 

Akan tetapi, peran perempuan Indonesia dengan peran ganda dan sebagai mitra 

sejajar dalam pelaksanaannya belum dapat berjalan dengan baik. 

Pembakuan peran gender di berbagai kebijakan berdampak pada 

domestikasi, marginalisasi, eksploitasi ekonomi, beban ganda, dan subordinasi 

seksual. Isi kebijakan sepertinya menyatakan adanya perlindungan bagi 
                                                 

1 Liza Hadis dan Sri Wiyanti Eddyono. Pengakuan Peran Gender dalam Kebijakan-
Kebijakan di Indonesia. Jakarta: LBH APIK. Hal. 23. 
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perempuan dan persamaan sebagai mitra sejajar dalam pembangunan, dalam 

kenyataan antara perempuan sebagai mitra sejajar dengan laki-laki dalam 

segala bidang masih ada penyimpangan-penyimpangan terselubung yang 

memposisikan perempuan menduduki tempat kedua setelah laki-laki.2 

Dewasa ini, di negara-negara berkembang jumlah perempuan yang 

memiliki otoritas dalam struktur politik memang rendah dan tidak berimbang 

dengan jumlah laki-laki. Situasi seperti inilah yang disebut sebagai 

ketimpangan relasi gender dalam politik. Artinya, struktur politik yang 

didominasi laki-laki tersebut adalah artikulasi dari suatu hubungan kekuasaan 

antar gender yang sudah ada. Pembagian kerja dalam masyarakat yang berbasis 

pada gender telah membawa implikasi pada area publik dan arena politik. 

Arena publik dikuasai laki-laki sedangkan perempuan hanya berkutat pada 

wilayah domestik yang hampir tidak memiliki akses politik. Dalam 

hubungan antara laki-laki dan perempuan konstruksi sosial telah menempatkan 

kodrat, nilai-nilai, adat istiadat sebagai sarana untuk membentuk suatu hubungan 

sosial yang sangat timpang. Ketimpangan itu terjadi karena dalam setiap aspek 

kehidupan, male value lebih dihargai dibanding dengan female value yang 

telah tersubordinasikan oleh kekuasaan.3 

Kalau dilihat lebih jauh, sebenarnya persoalan politik mendasar yang 

dialami oleh kaum perempuan di Indonesia adalah kuatnya ketidakadilan 

gender yang menancap dalam struktur serta budaya masyarakat Indonesia. Hal 

seperti ini pernah diungkapkan April Bret:  
                                                 

2Ibid. Hal. 25                                             
3 Isnaeni. 2004. “Peran Wanita dalam Politik”. Jurnal Perempuan. Jakarta: Yayasan 

Jurnal Perempuan. Hal. 68. 
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"As societies become more complex, the roles played by men and 

women are not only determined by culture but by socio-political and economic 

factors".4 

Munculnya kesenjangan-kesenjangan akses, hak, dan peran perempuan 

dalam politik bila dibandingkan dengan kaum laki-laki dengan masih minimnya 

kuantitas serta kualitas perempuan dalam jabatan publik yang bisa 

memperjuangkan baik kepentingan perempuan sendiri maupun kepentingan 

rakyat banyak. Masih sedikit perempuan yang menduduki jabatan publik dan 

mampu berperan aktif dalam kehidupan politik5. Bahkan lebih banyak yang 

kemudian menilai bahwa naiknya perempuan dalam jabatan publik tersebut tak 

lepas dari pengaruh laki-laki. 

Perjalanan kehidupan sosial dan politik di Indonesia pun menegaskan hal 

tersebut. Perempuan tidak pernah mendapat tempat yang layak dalam tata politik di 

Indonesia. Kekuatan politik yang ada selalu didominasi oleh laki-laki. Dalam 

sejarah politik Indonesia, perempuan hanya diapresiasi rendah. Catatan juga 

menunjukkan bahwa dalam legislatif keterwakilan perempuan belum menunjukkan 

proporsi yang layak. Memang sejak tahun 1955 ketika pemilihan umum pertama 

kali dilaksanakan hingga pemilu tahun 2009, proporsi keterwakilan perempuan 

dalam parlemen menunjukkan trend meningkat.6 Untuk memperjelas 

perbandingan anggota legislatif antara perempuan dan laki-laki disajikan pada 

tabel berikut ini. 

                                                 
4 April Bret. 1991. “Why Gender is a Development Issue”, dalam Tina Wallace and 

Candida March (ed.), "Changing Perceptions". Oxfam. Hal.14 
5 Anonim. 2010. “Rendahnya Anggota Legislatif Daerah dalam Menyuarakan Persoalan 

Masyarakat”. Kompas, Edisi 17 Maret 2010. Hal. 14. 
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Tabel 1 
Jumlah Anggota DPR Perempuan dari Tahun 1955 – 2009 

 
Periode Anggota DPR 

Perempuan 

Prosentase Total Jmlh 

Anggota 

DPR  

1955 – 1956 17 6,3% 289 

Konstituante 1956-1959 25 5,1% 513 

1971-1977 36  7,8% 496 

1977-1982 29  6,3 489 

1982-1987 39 8,5% 499 

1987-1992 65 13% 565 

1992-1997 62 12,5% 562 

1997-1999 54 10,8% 554 

1999-2004 46 9% 546 

2004-2009 61 11,09% 550 

2009-2014 101 18,04% 560 

            Sumber: Women Research Institute-IDRC, 2010 
 
 

   Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa posisi perempuan 

dalam jabatan publik di Indonesia tergolong sangat rendah. Akibatnya, 

kebijakan yang dilahirkan selalu mengalami bias gender dan hampir-hampir 

kurang memperhatikan kepentingan perempuan. 

Meskipun sudah ada peraturan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008 

tentang Pemilihan Umum, dimana dalam peraturan tersebut diatur mengenai 

isu representasi politik perempuan yang di dalamnya ditegaskan mengenai 

kuota perempuan di parlemen. Namun pada kenyataannya, kuota perempuan di 

dalam parlemen belum memenuhi 30% sebagaimana yang disyaratkan dalam 

Undang-Undang Pemilihan Umum. 
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Paparan di atas hanya ingin mengatakan bahwa sebagai pelaku politik 

jumlah perempuan masih sangat jauh lebih sedikit dibandingkan dengan                                                                                                        

jumlah laki-laki. Ini berarti arena-arena politik masih bersifat male dominated. 

Akibatnya ketergantungan politik perempuan terhadap laki-laki sangat 

besar. Ketergantungan itulah yang mengakibatkan perempuan tidak 

diperhitungkan dalam pembuatan segala keputusan tentang isu-isu yang 

berkaitan dengan kepentingan rakyat banyak dari berbagai kelas sosial, 

termasuk kepentingan perempuan serta kepentingan bangsa. 

Pemerintah Kabupaten Sragen dalam melaksanakan pembangunan 

daerah termasuk pemberdayaan perempuan telah banyak mengalami kemajuan, 

walaupun demikian masih banyak kepentingan antara laki-laki dan perempuan 

dalam hal peluang, akses, kontrol dan pemanfaatan dalam pembangunan. Hal 

ini telah menjadi permasalahan yang sering terjadi terutama disebabkan nilai-

nilai budaya tradisional yang berkembang dalam sistem sosial yang berlaku 

pada berbagai tingkatan masyarakat menempatkan perempuan dan laki-laki 

dalam kedudukan dan peran yang berbeda-beda. 

Dalam bidang hukum masih banyak dijumpai subtansi, struktur dan 

budaya hukum yang diskriminatif dan tidak berkeadilan gender. Hukum yang 

ada saat ini masih lemah dalam menjangkau masalah-masalah kekerasan dan 

tindak kriminal lainnya. Permasalahan lain yang berkaitan dengan substansi 

hukum adalah masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang hukum, 

kurangnya akses masyarakat terhadap informasi dan sumber daya yang 

berkaitan dengan masalah hukum kepada masyarakat serta rendahnya peran 
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organisasi-organisasi politik, belum terwujudnya kesadaran gender ditandai 

masih sedikitnya perempuan dibanding dengan laki-laki yang menjadi anggota 

lembaga-lembaga legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. 

 

B. Perumusan Masalah 

Perumusan masalah dalam suatu penelitian penting dilakukan oleh 

seorang peneliti, sebab dengan adanya rumusan masalah akan memudahkan 

peneliti untuk melakukan pembahasan searah dengan tujuan yang ditetapkan 

Adapun perumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:  

1. Bagaimanakah partisipasi perempuan dalam pemilukada Kabupaten 

Sragen? 

2. Faktor apakah yang mempengaruhi partisipasi perempuan dalam pemilukada 

Kabupaten Sragen ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian yang hendak dicapai, yakni: 

1. Untuk mendeskripsikan partisipasi politik perempuan dalam pemilu di 

Kabupaten Sragen. 

2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik 

perempuan dalam pemilu di Kabupaten Sragen. 
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D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini, yaitu sebagai 

berikut: 

1. Bagi peneliti, dapat mengetahui partisipasi politik kalangan perempuan 

dalam ikut serta pemilihan umum di Kabupaten Sragen. 

2. Bagi Lembaga Pemerintahan (legislatif dan Eksekutif) Kabupaten 

Sragen, bahwa perempuan mempunyai hak yang sama dengan laki-laki 

dalam kancah dunia politik di Indonesia, sehingga dapat disusun 

program pemberdayaan perempuan pada lembaga legislatif maupun 

eksekutif. 

3. Bagi masyarakat dapat dijadikan sebagail kontribusi dalam memahami peran 

perempuan di bidang politik sehingga dapat diketahui bahwa perempuan 

ikut berpartisipasi dalam pembangunan. 

 

E. Kerangka Pemikiran 

Konsep gender berkaitan dengan budaya. Oleh karena itu, gender pada 

gilirannya merupakan sebuah fenomena yang melintasi batas-batas budaya 

gender muncul karena perkembangan pola pikir manusia mengenai 

kedudukan wanita bersama dengan laki-laki di kehidupan masyarakat. Di 

dalam gender dikenal sistem hierarki yang menciptakan kelompok-kelompok 

yang bersifat operasional, kelompok tersebut saling bergantung atau bahkan 

bersaing untuk mempertahankan kekuasan masing-masing.6 

                                                 
6 Irwan Abdulah. 1997. Sangkan Peran Gender. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hal. 87. 
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Pengertian gender yaitu suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki 

maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural. Bahwa 

perempuan itu dikenal lemah lembut, cantik, emosional, atau keibuan. 

Sementara laki-laki dianggap kuat, rasional, jantan, perkasa. Ciri dari sifat itu 

sendiri merupakan sifat yang dapat dipertukarkan, ada anak laki-laki yang 

emosional, lemah lembut, keibuan ada juga perempuan yang kuat, perkasa.7 

Perbedaan gender sesungguhnya tidak menjadi masalah sepanjang tidak 

melahirkan berbagai ketidakadilan gender (gender inegulities). Namun yang 

menjadi persoalan adalah ternyata perbedaan gender telah melahirkan 

ketidakadilan, baik bagi kaum laki-laki dan terutama kaum perempuan. Untuk 

memahami konsep harus dibedakan kata gender dengan jenis kelamin.8  

Peran perempuan dalam pembangunan dan terjunnya perempuan dalam 

politik berkaitan dengan masalah kebijakan, kekuasaan, dan secara praktiknya 

banyak disalahgunakan oleh kelompok masyarakat. Intrik-intrik yang terjadi 

di dunia politik membuat sebagian besar masyarakat berpandangan minor 

terhadap perempuan yang terjun ke politik. Dalam ajaran agama Islam, 

seorang perempuan dapat berkiprah dalam politik dengan syarat-syarat 

tertentu, misalnya harus seijin anak dan suami, serta tidak meninggalkan 

kewajibannya sebagai ibu rumah tangga.9 

Sikap dan pandangan politik partai mengenai masalah gender bisa 

memetakan struktur kesempatan politik perempuan saat ini di dalam partisipasi 
                                                 

7 Mansour Fakih. 1996. Analisis Gender dan Transformasi Sosial. Yogyakarta: Pustaka 
Pelajar. Hal. 8. 

8 Ibid. Hal. 12. 
9 Cahyadi Takariawan. 2002. Fikih Politik Kaum Perempuan. Yogyakarta: Debeta. Hal. 

23-34. 
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politik yang diakui keberadaannya dalam arena politik, dan telah ikut 

berkompetisi memperebutkan kursi politik dalam pemilu 2009. Secara umum 

sikap dan pandangan partai politik tentang gender dibedakan dalam tiga isu 

utama, yaitu sikap mengenai kuota bagi perempuan, peluang perempuan 

dalam pengambilan keputusan politik, dan peran politik perempuan di dalam 

partai.10 

Pemilihan umum merupakan sebuah mekanisme absah dalam 

perpolitikan di mana berbagai aspirasi dan kepentingan yang ada dalam 

masyarakat diangkat dan diperjuangkan oleh partai-partai politik yang                                                                                                                             

berkompetisi. Partai politik sendiri yang berkompetisi menyuarakan berbagai 

aspirasi dan kepentingan yang ada dalam masyarakat untuk memperoleh 

sebanyak mungkin suara-suara yang mendukungnya. 

Melalui mekanisme ini pulalah rakyat dapat menilai partai politik 

mana yang paling merepresentasikan aspirasi dan kepentingan politik dan 

memutuskan untuk mendukungnya dengan memberikan suaranya pada partai 

tersebut. Jika aspirasi dan kepentingan politik khas perempuan hendak terangkat 

dan diperjuangkan dalam lembaga politik formal maka partai politik adalah 

alatnya dan pemilu merupakan mekanismenya.11 

Kerangka perpolitikan demokrasi saat ini, peningkatan jumlah 

representasi perempuan dalam lembaga politik formal hanya dapat dilakukan 

melalui dua jalur yakni, partai politik atau utusan golongan. Dan dua 

kemungkinan jalur tersebut maka partai politik merupakan jalur yang paling 
                                                 

10 Ani Widyani Soetjipto. 2005. Politik Perempuan Bukan Gerhana. Jakarta: Kompas 
Media Sarana. Hal. 66. 

11 Cahyadi Takariawan. Op. Cit. Hal. 87. 
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efektif dapat digunakan untuk meningkatkan jumlah keterwakilan perempuan 

secara signifikan. Partai politik merupakan satu-satunya organisasi politik 

yang secara sah dapat ikut dalam pemilihan umum. Sebagai organisasi 

politik yang mewakili aspirasi dan kepentingan rakyat secara umum 

diharapkan partai politik juga dapat mengangkat aspirasi dan kepentingan 

perempuan.12 

Pengalaman politik menunjukkan bahwa aspirasi dan kepentingan 

perempuan hingga saat ini dirasakan masih belum cukup disuarakan atau 

diperjuangkan oleh wakil-wakil di lembaga perwakilan. Selama ini meskipun 

perempuan selalu ikut aktif memperjuangkan kepentingan dan aspirasi politik 

secara umum, tapi mereka belum merepresentasikan aspirasi dan kepentingan 

politik mereka sendiri. Masih banyak kepentingan dan aspirasi perempuan 

yang belum, dan tidak akan pernah, terangkat secara formal jika tidak keras 

suara yang merepresentasikannya.13 

Aspirasi dan kepentingan perempuan akan terus terkalahkan oleh 

berbagai aspirasi dan kepentingan umum lain yang lebih keras disuarakan karena 

dua kemungkinan. Pertama, aspirasi dan kepentingan khas perempuan tidak 

dikenali atau tidak diketahui oleh partai-partai, yang sangat didominasi oleh 

laki-laki, yang berkompetisi dalam arena politik. Oleh karena itu, wajar saja 

jika tidak ada yang menyuarakannya. Kedua, perempuan yang berkiprah dalam 

arena politik tidak dapat mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan khas dari 

                                                 
12 Fauzie Ridjal, Lusi Margiyani, Agus Fahri Husein. Dinamika Gerakan  Perempuan 

di Indonesia. Yogyakarta: Tiara Wacana. Hal. 80. 
13 Cahyadi Takariawan. Op. Cit. Hal. 88. 
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kelompok mereka sendiri karena jumlah mereka yang minoritas dalam 

perpolitikan. Dalam sejarah politik di negeri ini jumlah perempuan dalam 

lembaga politik formal tidak pemah mencapai angka strategis yang 

memungkinkan diperhatikannya, apalagi didengarnya suara mereka dalam 

proses pengambilan keputusan atau kebijakan politik.14 

Minimnya keterwakilan perempuan di lembaga-lembaga politik 

formal tersebut dan perbandingannya dengan laki-laki, dapat dilihat dalam tabel 

berikut ini:15     

Tabel 2 
Perbandingan Jumlah Laki-laki dan Perempuan 

       Dalam Lembaga-lembaga Politik Formal 

          Sumber: Data diolah dari berbagai sumber 
 

Dengan mengenali dua sebab tidak terangkatnya aspirasi dan 

kepentingan politik khas perempuan di arena politik formal dapat mempelajari 

dan kemudian langkah berikutnya memperbaiki situasi yang tidak 

menguntungkan bagi perempuan di arena politik formal tersebut. Berbagai 

                                                 
14 Fauzie Ridjal, Lusi Margiyani, Agus Fahri Husein. Op. Cit. Hal. 89. 
15 Ani Widyani Soetjipto. Op. Cit. Hal. 63. 

 

Lembaga Jumlah 

Perempuan 

Jumlah 

Laki- laki 

Persentase 

Perempuan 

BPK 

DPA 

KPU 

Gubernur (DATI I) 

Bupati ( DATI II ) 

0 

2 

2 

0 

5 

7 

49 

9 

30 

331 

0 

4,4% 

18,1 

0 

1,5 
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kajian jender dan politik telah menunjukkan bahwa aspirasi dan kepentingan 

khas perempuan sulit untuk direpresentasikan oleh mereka yang tidak pernah 

mengalami pengalaman-pengalaman khas perempuan. 

Struktur kesempatan politik dan peluang perempuan di dalam partai 

politik ada dua hal yang perlu dipelajari. Pertama, landasan legal formal yang 

merupakan pedoman untuk melakukan kegiatan sehari-hari partai maupun yang 

mengatur sepak terjang partai dalam melaksanakan fungsi-fungsi 

politiknya. Biasanya pedoman ini terdapat dalam Anggaran Dasar dan 

Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Politik. Kedua, pandangan-

pandangan partai politik yang direfleksikan oleh pandangan para petinggi 

partai atau dari kebijakan partai bersangkutan yang bisa dihasilkan melalui 

musyawarah nasional partai. 

AD/ART seluruh partai politik yang ada, tidak satu pun yang 

mencantumkan ketentuan tentang hak dan kesempatan untuk perempuan. Dalam 

hal keanggotaan, kebanyakan partai politik mencantumkan kriteria yang sangat 

umum. Kriteria yang ditetapkan kebanyakan misalnya WNI, telah berusia 17 

tahun atau sudah menikah, bisa membaca dan menulis, bersedia aktif mengikuti 

kegiatan partai, memenuhi dan tunduk pada AD/ART partai dan aturan serta 

kebijakan politik partai. Tidak hanya dalam hal keanggotaan, dalam pasal-pasal 

yang mengatur pengambilan keputusan, kepengurusan, dan lain-lain, tidak ada 

yang secara spesifik menyebutkan aturan tentang hak dan kesempatan 

perempuan. Satu-satunya poin tentang perempuan yang disebutkan dalam 

AD/ART partai-partai besar ini adalah aturan yang mengatur tentang Usaha 
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oleh PAN (Bab IV AD PAN), yakni pasal 14 yang menyebutkan sebagai 

berikut: "Mengusahakan persamaan hak perempuan secara proporsional 

sebagai insan yang harus dihormati dengan memberikan kesempatan yang sama 

di mata hukum, sosial, ekonomi dan politik”.16 

Tidak dicantumkannya hak dan kesempatan bagi perempuaan secara 

eksplisit dalam berbagai aturan pokok partai-partai tersebut menjadi salah satu 

alasan yang memungkinkan keterpinggiran peran perempuan dalam partai. 

Prinsip kesamaan dan keadilan bagi semua anggota partai, laki-laki dan 

perempuan, pada prakteknya didefinisikan sangat bias dengan persepsi laki-

laki. Mulai dari kriteria rekruitmen sampai mekanisme pengambilan keputusan. 

Berbagai aktivitas dan kebijakan program yang dilaksanakan terkesan 

memberikan kesempatan kepada perempuan sebatas retorika politik saja alias 

janji-janji kosong.  

Ketua Umum PDI-P pernah mengeluarkan sebuah Instruksi Harian 

yang salah satu isinya mengharuskan penyertaan perempuan dalam penyusunan 

komposisi pengurus Dewan Pimpinan Cabang: “Di dalam penyusunan 

komposisi pengurus DPC, harus diikutsertakan leader-leader wanita dengan 

perbandingan wanita dan pria minimal 1:5 (satu banding lima)” (Instruksi 

DPP PDIP No. 286/IN/DPP/XIU2000).17 

 

 

 

                                                 
16 Ibid. Hal. 65. 
17 Ibid. Hal. 66. 
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F. Metode Penelitian 

Metode penelitian adalah cara-cara yang dipergunakan seorang peneliti 

dalam penyelidikan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Metode yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Metode Pendekatan 

Metode pendekatan adalah suatu pola pemikiran secara ilmiah dalam 

suatu penelitian. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu dalam menganalisis data 

didasarkan pada fenomena atau kenyataan sosial dengan mengkaji penerapan 

atau pelaksanaan hukum yang berkaitan dengan partisipasi politik 

perempuan. Dalam hal ini penelitian yang dimaksud adalah partisipasi 

politik perempuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 

Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum18. 

2. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif, yaitu suatu 

penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa ucapan atau 

tulisan dan perilaku yang dapat diamati dari orang-orang (subjek) itu 

sendiri.19 Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian dengan 

memberikan data seteliti mungkin tentang manusia atau gejala lainnya, 

maksudnya adalah untuk mempertegas dan dapat membantu di dalam 

                                                 
18 Soerjono Soekanto. 2001. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: 

Raja Grafindo Persada. Hal. 6. 
19 Matthew B Miles dan A. Michael Hubermen. 1992. Diterjemahkan oleh Tjetjep Rohendi 

Rohidi. Analisis Data Kualitatif. Jakarta: Universitas Indonesia. Hal. 6. 
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memperkuat teori-teori baru.20 Artinya penelitian akan dibahas dalam bentuk 

paparan yang diuraikan dengan kata-kata secara cermat dan seteliti mungkin 

berdasarkan pada pasal-pasal hukum yang dipergunakan. 

3. Sumber Data 

Sumber data primer adalah data-data yang diperoleh secara langsung 

pada nara sumber atau responden yang bersangkutan, dalam hal ini nara 

sumber yang dimaksud adalah: 1) Ibu rumah tangga yang berpartisipasi 

dalam pilkada. 2) Wanita karier. 

4. Populasi, Sampel dan Teknik Sampling 

a. Populasi  

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas subyek 

atau obyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik yang ditetapkan 

oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya21. 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pihak yang berkaitan dengan 

partisipasi dalam Pilkada di Kabupaten Sragen. 

b. Sampel 

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. 

Dinamakan penelitian sampel karena bermaksud untuk 

menggeneralisasikan hasil penelitian sampel22. Dalam penelitian ini, 

sampel yang diambil tidak mutlak jumlahnya, artinya sampel yang akan 

diambil disesuaikan dengan kebutuhan data selama di lapangan. Dalam 

                                                 
20 Soerjono Soekanto. Op.Cit. Hal. 4-5. 
21 Sugiyono. 2010. Statistika untuk Penelitian. Bandung: Alfabeta. Hal. 61 
22 Suharsimi Arikunto. 2006. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: 

Rineka Cipta. Hal. 131 
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penelitian kualitatif sampel bukan mewakili populasi, akan tetapi sampel 

berfungsi untuk menjaring informasi dari berbagai sumber dan 

bangunannya. Dengan demikian, tujuannya bukanlah memusatkan pada 

diri, pada adanya perbedaan-perbedaan nantinya dikembangkan dalam 

generalisasi. Tujuannya adalah merinci kekhususan yang ada ke dalam 

ramuan konteks yang unik. Maksud kedua dari sampling adalah menggali 

informasi yang akan menjadi dasar rancangan dan teori yang muncul23. 

Dengan demikian, sampel dalam penelitian ini adalah partisipasi politik 

perempuan dalam pilkada di Kabupaten Sragen.  

c. Teknik Sampling 

Adapun teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah purposive sample (sampel bertujuan). Purposive 

sample adalah dimana peneliti cenderung memilih informan yang 

dianggap tahu dan dapat dipercaya untuk menjadi sumber data yang 

mantap dan mengetahui masalahnya secara mendalam. Namun demikian, 

informan yang dipilih dapat menunjukkan informasi lain yang lebih tahu, 

maka pilihan informan dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan dan 

kemantapan peneliti dalam memperoleh data24. Strategi ini dimaksudkan 

untuk dapat menangkap atau menggambarkan suatu tema sentral dari 

studi informasi yang silang-menyilang dari berbagai tipe informan. 

Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah warga 

                                                 
23 Lexy J. Moleong 2004. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja 

Rosdakarya. Hal. 165 
24 HB. Sutopo. 2002. Metodologi Penelitian Kualitatif, Dasar Teori dan Terapannya 

dalam Penelitian. Surakarta: UNS Press. Hal. 56 
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masyarakat, khususnya pihak perempuan yang ikut serta berpartisipasi 

dalam Pilkada di Kabupaten Sragen. 

5. Sumber Data Sekunder 

Data sekunder ini sebagai penjelas dan pendukung data primer yang 

secara tidak langsung memberikan keterangan yang berkaitan dengan 

masalah yang diteliti. Sumber data yang berhubungan dengan penelitian yang 

berupa bahan-bahan pustaka. 

6. Teknik Pengumpulan Data 

a. Wawancara 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah dengan melakukan penelitian lapangan, yakni teknik pengumpulan 

data dengan cara peneliti mengadakan pengamatan secara langsung pada 

sasaran yang diteliti dan melakukan pencatatan secara sistematik. Adapun 

penelitian lapangan menggunakan cara observasi, wawancara dan 

kuesioner tambahan. Wawancara dapat dipandang sebagai metode 

pengumpulan data dengan tanya jawab yang dilakukan dengan 

sistematis dan berdasarkan pada tujuan penelitian.25 

Dalam wawancara ini penulis melakukan wawancara mendalam 

dengan kuesioner terbuka, yaitu kepada sampel penelitian diberikan 

pertanyaan yang telah disiapkan sehingga responden tidak terbatas 

dalam memberikan jawabannya dan dapat memberikan keterangan 

secara bebas. 

                                                 
25 Ibid. Hal. 17. 
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b. Angket atau Kuesioner 

Angket atau kuesioner adalah metode pengumpulan data melalui 

daftar pernyataan tertulis yang disusun dan disebarkan untuk 

mendapatkan informasi atau keterangan dari responden. Adapun untuk 

memperoleh data dalam penelitian ini dengan menyebarkan angket yang 

berisi pertanyaan tentang partisipasi politik perempuan dalam pilkada di 

Kabupaten Sragen. 

c. Studi Kepustakaan  

Metode ini dipergunakan untuk mengumpulkan data dengan cara 

mencari dan mempelajari peraturan perundang-undangan, doktrin-

doktrin, data-data sekunder lain untuk mendapatkan gambaran atau 

informasi yang terkait dengan objek yang dikaji. Objek yang dikaji 

dalam penelitian ini adalah partisipasi politik perempuan dalam pilkada di 

Kabupaten Sragen . 

7. Metode Analisis Data 

Penelitian ini merupakan suatu penelitian deskriptif kualitatif, maka 

analisis data yang digunakan adalah analisis secara interaktif, maka data 

akan diproses melalui empat komponen yang terdiri dari tahap-tahap 

sebagai berikut:26 

a. Pemrosesan dan penyusunan data dalam satuan-satuan tertentu. 

b. Pengkategorisasian data yaitu dengan mengemukakan data dan segala 

informasi yang telah diperoleh dari para informan baik secara tertulis 

                                                 
26 Matthew B Miles dan A. Michael Hubennen. Op. Cit. Hal. 12. 



19 
 

maupun tidak tertulis (lisan), data disusun berdasarkan kategori-kategori 

itu saling berhubungan satu sama lain. 

c. Analisis data dengan analisis komparatif dimana akan diadakan 

pemeriksaan terhadap persamaan-persamaan dan perbedaan dari 

keseluruhan kategori yang ada. 

d. Penafsiran data dimana teori-teori yang telah ada akan diaplikasikan ke 

dalam data sehingga akan menjadi kesesuaian antara teori.                                                                                                                       

Model analisis interaktif tersebut dapat diperjelas dengan gambar 

berikut:27

 

 
Bagan 1 

Model Analisis Interaktif 
 
 

Keterangan: 

Setelah data dikumpulkan, kemudian data-data tersebut diseleksi atau 

dikelompokkan sesuai dengan rumusan masalah (reduksi data). Data yang 

                                                 
27 Ibid. Hal. 13 
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telah dikelompokkan tersebut kemudian dianalisis. Setelah analisis data 

dibuat kesimpulan. Dalam membuat kesimpulan antara analisis data dan data 

yang diperoleh harus sesuai tidak ada penyimpangan. 

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode induktif, 

yaitu suatu metode dalam menganalisis data berawal dari fenomena-

fenomena khusus menuju pada fenomena-fenomena umum. Maksudnya 

fenomena tersebut berdasarkan norma-norma hukum tentang partisipasi 

politik perempuan dalam pemilihan kepala daerah di Kabupaten Sragen.                          

Cara pengolahan data yang dilakukan dengan menggabungkan 

metode wawancara dan studi pustaka dengan peraturan perundang-undangan 

(hukum positif) kemudian diambil suatu kesimpulan sesuai dengan 

permasalahan dalam skripsi. 
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