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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang Masalah 

Geografi mempelajari hubungan kausal gejala-gejala di permukaan bumi, 

baik yang bersifat fisik maupun yang berkaitan dengan kehidupan makhluk hidup 

beserta permasalahannya melalui pendekatan ruang, lingkungan, dan regional 

untuk kepentingan program, proses, dan keberhasilan pembangunan (Bintarto, 

1998). Salah satu kajian geografi adalah yang berkaitan dengan kehidupan 

manusia (antroposfer) termasuk di dalamnya adalah kajian geografi politik.  

Kajian geografi dapat membantu memberikan informasi spasial dan 

distribusi keruangan terhadap partisipasi masyarakat kepada partai politik. Dalam 

hal ini kajian geografi akan membantu penyajian data spasial dan temporal dari 

hasil pemilihan umum di suatu wilayah, dalam  geografi politik pemilihan umum 

menekankan pada lingkup pembahasan wilayah (tradisional) dan pendekatan 

spasial (perilaku) partisipasi masyarakat terhadap pemilihan umum. Serta dikaji 

pula  Geographic Electoral dan pengorganisasian spasial dalam suatu daerah 

pemilihan serta penyimpangan pemilu, akibat kesalahan sistem organisasi ruang, 

sehingga penduduk di suatu wilayah tidak memiliki wakil di parlemen (Jai Singh 

Yadav, 1996). 

Indonesia sendiri adalah negara yang demokratis. Hal ini dijelaskan dalam 

konstitusi UUD 1945 pasal 1 ayat 2 yang berbunyi “Kedaualatan Berada Di 

Tangan Rakyat Dan Dilaksanakan Menurut UUD “. Hal ini ditegaskan pula 

dalam Pancasila sila ke 4 “Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat 

Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan”. Selama berdiri lebih dari 

72 tahun didalam konstitusi Negara Republik Indonesia selalu menekankan pada 

aspek demokrasi dengan kedaulatan tertinggi berada ditangan rakyat salah satunya 

adalah dengan pemilihan umum atau yang sering disebut dengan pemilu, yang di 

ikuti oleh partai politik yang memenuhi batas syarat mutlak yang ditetapkan KPU 

(Komisi Pemilihan Umum).  
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Partai politik sendiri mempunyai posisi (status) dan peranan (role) yang 

sangat penting dalam setiap sistem demokrasi. Partai memainkan peran 

penghubung yang sangat strategis antara proses-proses pemerintahan dengan 

warga negara. Bahkan banyak yang berpendapat bahwa partai politiklah yang 

sebetulnya menentukan demokrasi, seperti dikatakan oleh Schattscheider (1942), 

“Political Parties Created Democracy” (Partisipasi Politik Penentu Demokrasi). 

Partai merupakan pilar penting yang perlu diperkuat derajat pelembagaannya 

dalam setiap sistem politik yang demokratis. Demokrasi merupakan suatu 

perencanaan institusional untuk mencapai suatu keputusan politik dimana 

individu-individu memperoleh kekuasaan untuk menentukan dan memutuskan 

dengan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat. 

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau disingkat dengan PDI 

Perjuangan merupakan salah satu partai politik terbesar di Indonesia dengan 

memiliki kekuatan yang besar dan terkenal memiliki pendukung yang loyal 

terhadap partainya, tidak terkecuali di Kabupaten Ngawi Provinsi Jawa Timur. 

Partai ini didirikan pada Tanggal 10 Januari 1973 oleh Putri Presiden Pertama 

Republik Indonesia Ir. Soekarno yaitu Megawati Soekarno Putri. Setelah 

dibukannya kehidupan kepartaian politik oleh Presiden Habibie waktu itu, untuk 

menyongsong pemilihan umum tahun 1999 Partai Demokrasi Indonesia 

Perjuangan didirikan dan menjadi salah satu kontestan partai peserta pemilu. Pada 

pemilihan umum tahun 1999 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan memperoleh 

peringkat pertama secara nasional dengan perolehan suara mencapai 35.689.073 

suara atau 33,74 % dari seluruh suara yang direkapitulasi KPU. 

Berdasarkan peraturan KPUD (Komisi Pemilihan Umum Daerah) 

Kabupaten Ngawi Pemilihan Umum 9 April 2014, wilayah di Kabupaten Ngawi 

terdiri dari Enam Dapil (Daerah Pemilihan) antara lain sebagai berikut: 
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Tabel 1.1 Pembagian Wilayah Berdasarkan Daerah Pemilihan Di 

Kabupaten Ngawi 

No Kecamatan Dapil (Daerah Pemilihan) 

1 Ngawi 
I 

2 Pitu 

3 Kwadungan 

II 

4 Karangjati 

5 Padas 

6 Pangkur 

7 Bringin 

8 Kasreman 

9 Kendal 

III 10 Geneng 

11 Gerih 

12 Paron 
IV 

13 Kedunggalar 

14 Sine 

V 15 Ngrambe 

16 Jogorogo 

17 Widodaren 

VI 18 Mantingan 

19 Karanganyar 

Sumber : Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2014 

 
Gambar 1.1  Jumlah Dapil Per Kecamatan Kabupaten Ngawi Pemilu Tahun 2014 
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Gambar 1.2   Tabel Pie Chart Prosentase Jumlah Pemilih Kabupaten Ngawi Dalam 

Pembagian Dapil Pada Pemilihan Umum Tahun 2014 

 

Dari tabel 1.1 serta gambar 1.1 dan 1.2 diatas mengambarkan wilayah Dapil 

II mempunyai luas wilayah yang banyak mencakup 6 (enam) Kecamatan, dengan 

jumlah pemilih mencapai 33 % dari total keseluruhan pemilih Kabupaten Ngawi 

pada pemilu tahun 2014, diantaranya Kecamatan Kwadungan, Karangjati, Padas, 

Pangkur, Bringin dan Kasreman, sedangkan Dapil I, III dan IV mancakup masing-

masing 2 (dua) Kecamatan, sedangkan Dapil V dan VI mencakup masing-masing 

3 (tiga) Kecamatan. Hal ini terjadi dikarenakan pembagian Dapil dipengaruhi oleh 

jumlah Dpt (daftar pemilih tetap) dan jumlah penduduk per Kecamatan. Hasil ini 

berdampak pecahnya suara pemilih terhadap kepemilihan suatu partai politik, 

sehingga, sebaran dan distribusi perolehan suara tidak merata dan tergantung 

dengan strategi partai politik dalam mensosialisasikan program kerja. 

Menurut (J. Kristiadi, 1996) terungkap secara sosiologis perilaku memilih 

dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungan seperti sosial ekonomi, afiliasi etnis, 

tradisi keluarga, keanggotaan terhadap organisasi, usia, jenis kelamin, jenis 

pekerjaan, tempat tinggal dan tingkat pendidikan berpengaruh terhadap sebaran 

atau distribusi perolehan suara yang ada pada masing-masing Dapil tersebut. Hal 

ini menjadi menarik untuk dikaji karena sejauh  mana faktor-faktor sosiologis 

tersebut berpengaruh terhadap sebaran perolehan suara partai politik pada tiap-tiap 
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Dapil yang ada di Kabupaten Ngawi, penelitian mengunakan metode kualitatif 

dan didukung dengan data kuantitatif. 

Faktor geografis serta kondisi topografi Kabupaten Ngawi, juga menjadi 

salah satu faktor yang mempengaruhi jumlah perolehan suara Partai Demokrasi 

Indonesia Perjuangan. Dengan kemiringan < 2 % yang meliputi topografi datar 

dengan bentang lahan yang didominasi lahan pertanian produktif, umumnya 

terletak dari daerah yang jauh dari perkotaan sedangkan > 40 % meliputi bentang 

alam perbukitan dan pegunungan dengan sektor kehutanan menjadi ciri utamanya. 

Topografi datar, bergelombang, berbukit dan pegunungan dengan ketinggian 40-

2.700 meter dpal, menjadi tantangan tersendiri bagi Partai Demokrasi Indonesia 

Perjuangan dalam mempertahankan loyalitas mereka sebagai lumbung suara 

partai. Menggingat karakteristik wilayah, kultur, budaya serta agama menjadi isu 

yang sangat sensitif untuk dibahas disaat masa kampaye. Hal ini digambarkan 

pada teori Clifford Geertz yang membagi pemilih menjadi 3 (tiga) golongan yaitu 

Abangan, Santri dan Priyayi. Untuk kelompok golongan Abangan digambarkan 

kelompok pinggiran yang mayoritas penduduk berprofesi sebagai petani dengan 

kultur, adat istiadat yang mereka pegang teguh, seperti hajatan dimasa tanam padi, 

sedangkan golongan Santri digolongan dengan kelompok yang kebiasaan 

menjalani ritual keagamaan sebagai pedoman mereka, misalnya pendidik, 

pegawai, pedagang dan kyai atau ulama. Sedangkan kelompok golongan Priyayi 

digambarkan sebagai kelompok wilayah perkotaan atau dekat dengan kerajaan 

(Keraton) dengan tingkat ekonomi yang lebih baik jika dibandingkan dengan 

golongan Abangan dan Santri, kelompok ini cenderung memilih jika ada timbal 

balik untuk mereka atau bisa dikatakan pemilih rasional. 

Jika melihat prioritas pengembangan sektor ekonomi di Kabupaten Ngawi 

sektor pertanian merupakan kategori sektor unggulan dan berpotensi untuk 

mengembangkan sektor ekonomi wilayah dan peningkatkan distribusi 

pertumbuhan ekonomi. Sektor pertanian masih merupakan sektor andalan bagi 

Kabupaten Ngawi dalam kurun 3 (tiga) dekade. Dari 129.598 ha luas wilayah 

Kabupaten Ngawi 72% diantaranya berupa lahan sawah, hutan dan tanah 

perkebunan. Sektor ini menyerap sekitar 76% dari total tenaga kerja yang ada. 
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Dari 5 (lima) subsektor pertanian (tanaman pangan, perkebunan, peternakan, 

kehutanan dan perikanan), subsektor tanaman pangan khususnya komoditi padi 

merupakan penyumbang terbesar terhadap total nilai produksi pertanian. 

Sumbangan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) terbesar pertama tahun 

2009 di Kabupaten Ngawi adalah sektor pertanian sebesar 36,91%.  

Sektor pertanian masih menjadi sektor utama yang menyerap tenaga kerja di 

Kabupaten Ngawi. Berdasarkan Sakernas (Satuan Kerja Nasional) tahun 2012, 

lapangan pekerjaan masyarakat Kabupaten Ngawi terserap pada sektor pertanian 

sebesar 58,53%. Dan jika dilihat struktur tanah atau lahan menurut 

penggunaannya dibedakan menjadi 2 (dua) bagian besar, yaitu tanah sawah dan 

tanah non sawah. Untuk luas lahan pertanian pada tahun 2013 mencapai 56 % dari 

luas wilayah Kabupaten Ngawi. Berikut luas lahan sawah dan bukan lahan sawah 

dapat dilihat pada tabel 1.2 dibawah ini. 

Tabel 1.2 Luas Lahan Sawah Dan Bukan Lahan Sawah (Hektar) 

Kecamatan 
Jumlah Desa/ 

Keluruhan 

Lahan Sawah 

(Ha) 

Bukan Lahan 

Sawah (Ha) 

Jumlah Total 

(Ha) 

Sine 15 2.158 5.864 8.022 

Ngrambe 14 2.375 3.374 5.749 

Jogorogo 12 2.315 4.269 6.584 

Kendal 10 2.643 5.813 8.456 

Geneng 13 3.780 1.472 5.252 

Gerih 5 1.796 1.656 3.452 

Kwadungan 14 2.177 853 3.030 

Pangkur 9 1.731 1.210 2.941 

Karangjati 17 2.647 4.020 6.667 

Bringin 10 1.330 4.932 6.262 

Padas 12 2.669 2.353 5.022 

Kasreman 8 1.309 1.840 3.149 

Ngawi 16 3.554 3.502 7.056 

Paron 14 5.943 4.171 10.114 

Kedunggalar 12 5.063 7.902 12.965 

Pitu 10 1.056 4.545 5.601 

Widodaren 12 4.558 4.668 9.226 

Mantingan 7 2.478 3.747 6.221 

Karanganyar 7 894 12.935 13.829 

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Ngawi Tahun 2014 

Jumlah penduduk Kabupaten Ngawi pada akhir tahun 2013 adalah 915.493 

jiwa, terdiri dari 449.947 jiwa penduduk laki-laki dan 465.546 jiwa penduduk 

perempuan dengan sex ratio sebesar 96 artinya bahwa setiap 100 penduduk wanita 
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terdapat sekitar 96 penduduk laki-laki. Hal ini juga sangat berpengaruh pada 

tingkat partisipasi masyarakat terhadap Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di 

dalam memperoleh suara didalam pemilihan umum tahun 2014.  

Selain faktor jumlah penduduk dan tingkat kepadatan penduduk, 

kemenangan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan juga dipengaruhi oleh faktor 

usia pemilih. Faktor penduduk sesuai dengan tingkat usia pemilih dan calon 

pemilih pemula dapat dilihat pada tabel 1.3 di bawah ini: 

Tabel 1.3 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Dan Jenis 

Kelamin 

Golongan Umur Laki-laki (Jiwa) Perempuan (Jiwa) Jumlah (Jiwa) 

0 – 4 33.806 31.174 64.980 

5 – 9 35.157 32.494 67.651 

10 – 14 38.009 37.635 75.644 

15 – 19 33.288 33.476 66.764 

20 – 24 25.929 27.689 53.617 

25 – 29 31.600 33.342 64.943 

30 – 34 32.339 33.652 65.991 

35 – 39 33.388 34.225 67.613 

40 – 44 35.982 37.902 73.884 

45 – 49 34.209 36.302 70.512 

50 – 54 32.908 32.357 65.625 

55 – 59 27.552 24.922 52.474 

60 – 64 18.331 20.613 38.944 

65 – 69 14.993 17.162 32.155 

70 – 74 10.318 14.581 24.899 

75 + 11.525 17.363 28.888 

T T 612 657 1.269 

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Ngawi Tahun 2014 

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Kabupaten Ngawi merupakan 

partai yang secara umum menguasai suara pemilih pada pemilihan umum 

legislatif tahun 2014. Setidaknya ada 15  kursi dari total 45 kursi di DPRD 

(Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Kabupaten Ngawi yang berasal dari Partai 

PDI Perjuangan. Dengan demikian tingkat partisipasi masyarakat terhadap Partai 

Demokrasi Indonesia Perjuangan di Kabupaten Ngawi cukup tinggi. Berikut ini 

tabel hasil perbandingan perolehan suara dan kursi partai politik di tiap-tiap Dapil 

atau daerah pemilihan umum legislatif pada tahun 2014. Sehingga tiap daerah 

pemilihan memiliki tingkat partisipasi yang cukup tinggi pada Partai Demokrasi 

Indonesia Perjuangan di dalam bersaing untuk memperoleh suara terbanyak. 
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Tabel 1.4 Hasil Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan 

Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kabupaten Ngawi Pada Pemilihan Umum Tahun 2014 

No 

 

Nama Partai Politik 

 

Dapi

l 1 

Dapil 

2 

Dapil 

3 

Dapil 

4 

Dapil 

5 

Dapil 

6 

Jumlah 

Kursi 

1 Partai Nasional Demokrat - - - 1 1 - 2 

2 Partai Kebangkitan Bangsa - 1 1 1 1 - 4 

3 Partai Keadilan Sejahtra 1 - 1 - 1 1 4 

4 Partai Demokrasi 

Indonesia Perjuangan 
2 3 2 4 2 2 15 

5 Partai Golongan Karya 1 3 - 1 1 1 7 

6 Partai Gerakan Indonesia 

Raya 
1 1 1  1 1 5 

7 Partai Demokrat - 1 - - - 1 2 

8 Partai Amanat Nasional 1 - - - - 1 2 

9 Partai Persatuan 

Pembangunan 
- - 1 - - 1 2 

10 Partai Hati Nurani Rakyat - - 1 1 - - 2 

11 Partai Bulan Bintang - - - - - - - 

12 Partai Keadilan dan 

Persatuan Indonesia 
- - - - - - - 

 Jumlah Total Perolehan 

Kursi 
6 9 7 9 7 7 45 

Sumber : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi Tahun 2014 

Dari tabel diatas menunjukan bahwa tingkat partisipasi masyarakat cukup 

tinggi terhadap partai berlambang banteng moncong putih. Ini dapat dilihat dari 

jumlah perolehan kursi yaitu 15 kursi dengan rata-rata perwakilan tiap Dapil 2,5 

kursi, ini cukup banyak jika dibandingankan dengan kompetitor partai lain. 

Permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah sejauh mana pengaruh 

faktor geografis dan sosiologis tersebut berpengaruh positif terhadap sebaran 

perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang ada pada masing-

masing Dapil (Daerah pemilihan) di Kabupaten Ngawi pada pemilihan umum 

legislatif 9 April 2014 serta pola persebaran sehingga dapat dlihat Desa atau 

Kecamatan mana yang mempunyai lumbung suara tertinggi dan terendah. 

Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas maka akan dilaksanakan kajian 

penelitian skripsi dengan judul “Analisis Spasial Distribusi Pemilih Partai 

Demokrasi Indonesia Perjuangan Pada Pemilihan Umum Legislatif 9 April 

2014 Di Kabupaten Ngawi”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Pemilihan umum merupakan sebuah peristiwa dimana rakyat dapat memilih 

pemimpin dengan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pentingnya 

pemilihan umum dianggap sebagai bentuk paling riil dari demokrasi serta wujud 

paling kongkret keikutsertaan (partisipasi) rakyat dalam penyelenggaraan 

pemilihan umum di suatu negara. Oleh sebab itu, sistem dan penyelenggaraan 

pemilu hampir selalu menjadi pusat perhatian utama karena melalui penataan, 

sistem dan kualitas penyelenggaraan pemilu diharapkan dapat benar-benar 

mewujudkan pemerintahan yang demokratis. 

Dalam kasus ini penting untuk dicermati dalam lingkup perspektif geografis 

dan analisis keruangan, serta persebarannya perolehan suara Partai Demokrasi 

Indonesia Perjuangan. Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada latar 

belakang diatas, maka didapat perumusan masalah sebagai berikut:  

1. Bagaimana Distribusi Pemilih Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pada 

Pemilihan Umum Legislatif 9 April 2014 di Kabupaten Ngawi ? 

2. Bagaimana pengaruh faktor-faktor yang berasosiasi pada pemilih Partai 

Demokrasi Indonesia Perjuangan pada Pemilihan Umum Legislatif 9 April 

2014 di Kabupaten Ngawi ?  

3. Bagaimana pengaruh faktor Sosiologis masyarakat terhadap kepemilihan Partai 

Demokrasi Indonesia Perjuangan pada Pemililihan Umum Legislatif 9 April 

2014 di Kabupaten Ngawi? 

4. Bagaimana pengaruh faktor geografi yang mempengaruhi tingkat kepemilihan 

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pada Pemilihan Umum Legislatif 9 

April 2014 di Kabupaten Ngawi ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan yang 

diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui pengaruh faktor-faktor geografi yang berasosiasi pada distribusi 

pemilih Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pada Pemilihan Umum 

Legislatif 9 April 2014 di Kabupaten Ngawi? 
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2. Mengetahui pengaruh faktor Sosiologis masyarakat terhadap kepemilihan 

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pada Pemilihan Umum Legislatif 9 

April 2014 di Kabupaten Ngawi? 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Berdasarkan dari tujuan penelitian diatas, maka kegunaan penelitian adalah 

sebagai berikut: 

1. Memberikan gambaran mengenai distribusi suara Partai Demokrasi Indonesia 

Perjuangan pada Pemilihan Umum Legislatif 9 April 2014 . 

2. Membantu para aktor politik atau pimpinan partai politik khususnya Partai 

Demokrasi Indonesia Perjuangan didalam menyusun strategi kampanye di 

Kabupaten Ngawi dalam Pemilihan Umum mendatang. 

3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi ilmu 

pengetahuan khususnya bagi para pembaca yang tertarik untuk meneliti hal 

yang sama. 

 

1.5 Telaah Pustaka 

Dalam telaah pustaka ini dijabarkan teori-teori yang mendukung serta 

membantu dalam memecahkan masalah penelitian yang berkaitan dengan judul 

yaitu “Analisis Spasial Distribusi Pemilih  Partai Demokrasi Indonesia 

Perjuangan Pada Pemilihan Umum Legislatif 9 April 2014 Di Kabupaten 

Ngawi”. 

 

1.5.1 Pendekatan Geografi Politik 

Buku tentang Geografi Politik masih sangat jarang di kalangan Perguruan 

Tinggi. Sejak Aburrachmat menulis Pengantar Geografi Politik tahun 1982 dan N. 

Daldjoeni menulis Dasar-dasar Geografi Politik tahun 1991 sampai Sri Hayati 

mengarang Geografi Politik tahun 2007, sehingga penulis sedikit kesulitan dalam 

mencari sumber referensi mengenai geografi politik. Secara umum geografi 

politik dapat menjadi alat pembentukan karakter bangsa. Geografi Politik 

memberi kesadaran bagaimana kondisi sumber daya alam dan sumber daya 
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manusia Indonesia dapat menjadi modal membangun bangsa Indonesia menjadi 

bangsa maju dan besar.   

Geografi dan Politik merupakan kata yang terpisah dan mempunyai arti 

tersendiri, kemudian di gabungkan keduanya sebagai geografi politik. Salah satu 

keunggulan ilmu Geografi adalah pendekatannya (spasial, ekologi dan region) 

dapat dimanfaatkan dan diterapkan dalam ilmu-ilmu lain sehingga nuansa 

keruangan dari ilmu itu menjadi jelas dan berdaya guna tinggi. Khususnya 

penerapan dalam ilmu politik yang menghasilkan berbagai teori geografi politik. 

Pendekatan geografi politik salah satunya mempelajari persebaran penduduk suatu 

negara berdasarkan letak sumber daya alam suatu negara, dalam mempelajari 

objek studinya menggunakan empat pendekatan yaitu, Historis, Factual, 

Fungsional, dan Relationship. Adapun penjabarannya yaitu sebagai berikut : 

1. Pendekatan Historis, yang mengkaji negara berdasarkan asal mula dan 

perkembangan suatu negara. Pendekatan ini bermanfaat untuk mempelajari 

negara sebagai Individual Case.  

Contohnya: Mempelajari Indonesia dari asal mulanya mulai dari pulau-

pulau menjadi kesatuan. 

2. Pendekatan Faktual, oleh Velkenbung digunakan untuk mempelajari 

kenyataan-kenyataan kehidupan politik suatu negara dengan berbagai unsur 

geografisnya seperti luas, bentuk wilayah, iklim, sumber daya dan penduduk 

(Abdurachmat, 1982).  

Contohnya: Dengan bentuk Indonesia yang merupakan negara kepulauan 

maka Indonesia memiliki unsur geografis yang berbeda dengan negara lain 

mulai dari iklim, sumber daya, dan luas. 

3. Pendekatan Fungsional, yang mempelajari bagaimana suatu negara 

membina atau mengorganisir dirinya sendiri seperti : Pendekatan ini 

mengkaji kekuatan-kekuatan yang sifatnya non politis seperti iklim, 

pegunungan, penyebaran penduduk yang tidak merata, pengaruh faktor fisik 

dan manusia terhadap aktivitas politik negara, bagaimana aspek-aspek 

politik yang dilaksanakan terhadap aspek lain, bagaimana hubungan luar 
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negeri, bagaimana tingkat ketergantungan suatu negara terhadap negara 

lain.  

Contohnya: Mempelajari Indonesia dilihat dari sifat-sifat non politis seperti 

dari faktor geografis seperti iklim, persebaran penduduk. 

4. Pendekatan Relationship, lebih menitik beratkan pada hubungan faktor-

faktor lingkungan (alam) dengan aspek-aspek politik. Secara sederhana 

pendekatan ini digunakan untuk mengkaji kemakmuran suatu negara dilihat 

dari ketersediaan faktor sumber daya alam. Perhitungan kekayaan alam 

menjadi dasar pada kesadaran suatu bangsa untuk mempertahankan dan 

melangsungkan hidupnya.  

Contohnya: Mengkaji kemajuan Indoneisa dari segi kekayaan alam atau 

ketersediaan faktor sumber daya 

5. Pendekatan Elektoral Geography, menghasilkan representasi politik formal 

pada ranah jabatan eksekutif di pemerintahan dan legislatif di parlemen. 

Sedangkan dalam proses non elektoral representasi politik hadir dalam 

bentuk gerakan politik oleh kelompok, serikat, komunitas, atau organisasi 

masyarakat sipil. 

 

1.5.2 Analisis Keruangan 

Geografi mempelajari hubungan kausal gejala-gejala di permukaan bumi, 

baik yang bersifat fisik maupun yang berkaitan dengan kehidupan makhluk hidup 

beserta permasalahannya melalui pendekatan ruang, lingkungan, dan regional 

untuk kepentingan program, proses, dan keberhasilan pembangunan (Bintarto, 

1981), dalam kajian geografi  manusia (antroposfer) di pelajari bagaimana 

perilaku manusia seperti budaya, ekonomi, sosial, maupun politik. Pendekatan 

dalam penelitian geografi adalah mengunakan tiga pendekatan yaitu keruangan 

(spasial), pendekatan lingkungan (ekologis) dan pendekatan wilayah (region).  

Pendekatan keruangan menyangkut pola, proses dan struktur dikaitkan 

dengan dimensi waktu maka analisisnya bersifat horisontal. Sudut padang 

kelingkungan adalah suatu pendekatan yang menitik beratkan pada interaksi 

manusia dengan lingkungannya, contoh pendekatan ekologi bahwa suatu 
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permukiman ditinjau sebagai suatu bentuk ekosistem hasil interaksi penyebaran 

dan aktifitas manusia dengan lingkungan alamnya. Dan yang terakhir adalah 

pendekatan wilayah kombinasi pendekatan keruangan menyangkut pola, proses 

dan struktur dikaitkan dengan dimensi waktu maka analisisnya bersifat horisontal.  

Sudut pandang kelingkungan adalah suatu pendekatan yang menitik 

beratkan pada interaksi manusia dengan lingkungannya, contoh pendekatan 

ekologi bahwa suatu permukiman ditinjau sebagai suatu bentuk ekosistem hasil 

interaksi penyebaran dan aktivitas manusia dengan lingkungan alamnya. Dan 

yang terakhir adalah pendekatan wilayah kombinasi antara analisa keruangan dan 

analisa kelingkungan disebut sebagai analisa kewilayahan atau analisa komplek 

wilayah, atau dengan pengertian areal defferentiation yaitu suatu anggapan bahwa 

interaksi antar wilayah akan berkembang karena pada hakekatnya setiap wilayah 

memiliki corak yang berbeda antara wilayah yang satu dengan yang lain. 

Analisis pendekatan keruangan (spasial) antara lain: (1) analisis pola 

keruangan (mengabtraksikan obyek kajian, mengabstraksikan sebaran dan 

menjawab pertanyaan geografis), (2) analisis struktur keruangan, (3) analisis 

proses keruangan (keterkaitan keruangan), (4) analisis interaksi keruangan, (5) 

analisis organisasi keruangan, (6) analisis asosiasi keruangan, (7) analisis 

komparasi keruangan, (8) analisis kecenderungan konsep keruangan, (9) konsep 

sinergisme keruangan, (Hadi Sabari, 2010). Dalam kajian geografi analisis kajian 

(antroposfer) geografi manusia mempelajari perilaku manusia seperti adat 

istiadat, budaya, ekonomi, sosial, dan politik. Dalam pendekatan keruangan ini 

menyangkut beberapa hal diantaranya pola persebaran, proses terbentuknya dan 

struktur ruang yang dikaitkan dengan dimensi waktu atau time series. Untuk 

mempertajam analisis ini dapat dikaitkan dengan aspek lingkungan yang 

membahas interaksi manusia dengan lingkungan, sehingga dapat diketahui 

penyebaran aktifitas manusia terhadap lingkungan sekitar, maka akan terbentuk 

analisis keruangan satu dengan keruanga yang lain berbeda dan mempunyai corak 

dan ciri khasnya masing-masing dari bentukan lahan, topografi dan potensi 

sumber daya alam. 
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1.5.3 Teori Geertz, Clifford (Abangan, Santri, Priyayi Dalam Masyarakat Jawa) 

Karya Geertz 1989, The Religion of Java, memiliki pengaruh yang luar 

biasa sebagai catatan etnografi yang mula-mula mencakup secara detail praktek 

keagamaan orang Jawa dan memberikannya penafsiran-penafsiran yang 

memudahkan orang lain untuk memahami dan mengerti kebudayaan atau lebih 

tepatnya tindakan keagamaan yang dilakukan masyarakat Jawa.  

Karya ini mendasarkan kajiannya pada tesis utama bahwa masyarakat Jawa 

dilihat dari sudut pandang pelaksanaan tindak keagamaan dan afiliasi domisili dan 

okupasi terbagi ke dalam tiga varian keagamaan yakni abangan, santri dan priyayi.  

1. Abangan  

Kelompok abangan merupakan varian keagamaan yang menitik 

beratkan aspek animistis dari sinkretisme Jawa sebagai pola keagamaannya 

dan senantiasa dihubungkan dengan petani yang tinggal di pedesaan. Yang 

pertama mewakili kelompok yang tidak mempedulikan doktrin keagamaan 

(Islam) dan terlampau memerhatikan detail ritual sedangkan yang kedua 

merupakan sisi kebalikannya. Abangan dalam kacamata Geertz 

menampilkan sosok yang cukup menarik. Di satu sisi abangan mewakili 

kelompok yang abai dengan pelaksanaan doktrin keagamaan yang ketat 

bahkan dalam banyak kesempatan menentangnya, di sisi lain abangan 

menampilkan wujud kasar dari perilaku priyayi. Praktek mistik yang oleh 

priyayi sangat dijunjung tinggi di tangan abangan berubah menjadi praktek 

perdukunan, minat kepada pengalaman keagamaan individual di tangan 

abangan menjadi minat kepada keagamaan kelompok. 

Dengan demikian Geertz memandang perbedaan antara abangan 

dengan santri lebih dilihat dalam kaitannya dengan orientasi keagamaan 

atau ketaatan seseorang terhadap agama sementara perbedaan antara 

abangan dengan priyayi lebih didasarkan pada "segi isi budaya" di mana 

orientasi priyayi dan abangan "untuk sebagian hanya merupakan versi halus 

dan kasar dari masing-masingnya". Selametan dalam pandangan Geertz 

adalah "versi Jawa dari apa yang barangkali merupakan upacara keagamaan 

yang paling umum di dunia, ia melambangkan kesatuan mistis dan sosial 
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mereka yang ikut serta di dalamnya". Geertz juga menganggap selametan 

sebagai "upacara dasar yang inti di sebagian masyarakat Mojokuto di mana 

pandangan dunia abangan paling menonjol". 

Mengidentifikasi jenis-jenis selametan yang menurutnya terbagi 

dalam empat jenis : (1) yang berkisar sekitar krisis-krisis kehidupan, 

kelahiran, khitanan, perkawinan, dan kematian; (2) yang ada hubungannya 

dengan hari-hari raya Islam Maulid Nabi, Idul Fitri, Idul Adha dan 

sebagainya; (3) yang ada kaitannya dengan integrasi sosial desa, bersih 

desa; (4) selametan yang diselenggarakan dalam waktu yang tidak tetap, 

tergantung kepada kejadian luar biasa yang dialami seseorang 

keberangkatan untuk suatu perjalanan jauh, pindah tempat, ganti nama, 

sakit, terkena tenung, dan sebagainya. 

2. Santri 

Santri merupakan varian yang memiliki kecenderungan ketaatan 

kepada ajaran-ajaran Islam. Geertz menyebutnya sebagai kalangan "yang 

mewakili suatu titik berat pada aspek Islam dan umumnya dihubungkan 

dengan elemen dagang (dan kepada elemen tertentu di kalangan tani juga)". 

Terdapat dua orientasi utama yang sebagaimana disebut dalam bagian 

terdahulu yakni adanya kelompok konservatif dan kelompok modern. Kedua 

kelompok tersebut pada saat dilakukan penelitian Geertz (sekitar dekade 50-

an) telah menunjukkan rivalitasnya yang intens dan berlanjut hingga hari 

ini. Lima pasang pertentangan antara konservatif dan modern dalam 

kalangan santri dapat dilihat pada tabel berikut : 
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Tabel 1.5  Perbandinngan Kelompok Konservatif Dan Modern 

No Konservatif Modern 

1 Tekanan terutama diberikan pada 

hubungan dengan Tuhan di mana 

penerimaan rahmat dan berkat 

sebagai hasil kemurahan-Nya dan 

sebagai ganjaran untuk keteguhan 

moral dan pengertian bahwa nasib 

ditetapkan oleh kehendak Tuhan 

(fatalis) 

Menitik beratkan hubungan dengan 

Tuhan dalam mana kerja keras dan 

penentuan nasib sendiri jadi titik 

beratnya 

2 Agama bersifat kaffah (menyeluruh) 

dalam kehidupan, di mana semua 

segi usaha manusia cenderung 

menerima makna keagamaan dan di 

mana batas antara apa yang bersifat 

keagamaan dan sekuler cenderung 

kabur 

Memegang pengertian yang sempit 

tentang agama di mana hanya 

aspek-aspek tertentu yang jelas 

batasnya yang dianggap suci dan di 

mana batas antara apa yang agama 

dan apa yang sekuler cenderung 

cukup tajam 

3 Secara umum berorientasi unifikasi 

terhadap kultur setempat  

Menuntut Islam yang sudah 

dimurnikan dari tiap anasir 

keagamaan yang lain 

4 Memberi tekanan pada aspek 

penyempurnaan langsung agama, 

untuk memberi tekanan pada 

pengalaman keagamaan 

Memberi tekanan pada aspek 

instrumental agama dan sangat 

memperhatikan tingkah laku 

keagamaan 

5 Mempedomani madzhab yang 

terperinci dalam kitab-kitab ulasan 

keagamaan yang tradisional 

Membenarkan hal itu atas dasar 

nilai pragmatisnya dalam 

kehidupan masa kini dan dengan 

penunjukan umum kepada Qur’an 

dan Hadits yang ditafsirkan secara 

bebas 

Sumber  : Geertz, Clifford Abangan, Santri, Priyayi Dalam Masyarakat Jawa, 1989 

 

Uraian Geertz mengenai varian santri tidak hanya menyangkut perihal 

dikotomi modern dan konservatif, lebih jauh Geertz menyebutkan pola 

ibadah santri sebagai karakteristik seseorang dimasukkan ke dalam 

kelompok santri atau bukan. Pola-pola ibadah santri yang utama adalah 

sembahyang lima waktu, Shalat Jum'at dan Puasa.  

Masih dalam kerangka modernisme versus konservatif, Geertz 

mencatat pola pendidikan kalangan santri yang dikelompokkan ke dalam 

pondok pesantren dan madrasah (kalangan konservatif/tradisional) dan 
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dengan sekolah agama modern adaptasi sistem pendidikan Barat (kalangan 

Modern). Dalam lapangan politik, kalangan santri juga terbelah ke dalam 

afiliasi politik yang diwakili partai-partai baik tradisional maupun modern. 

NU (Nahdlatul Ulama) mewakili haluan santri konservatif sedangkan 

Masyumi (Muhammadiyah cenderung berafiliasi di dalamnya) merupakan 

saluran bagi kalangan santri yang lebih berorientasi modern. Di samping itu 

ada juga partai kecil PSII (Partai Serikat Islam Indonesia) yang juga 

berhaluan modernis. 

3.  Priyayi 

Geertz mengidentifikasi priyayi sebagai "orang yang bisa menelusuri 

asal-usul keturunannya sampai kepada raja-raja besar Jawa zaman sebelum 

penjajahan; yang setengah mitos; tetapi sejak Belanda mempekerjakan 

kaum ini sebagai instrument administrasi kekuasaanya, pengertian priyayi 

meluas termasuk orang kebanyakan yang ditarik ke dalam birokrasi akibat 

persediaan aristokrat asli sudah habis. 

Priyayi senantiasa diasosiasikan dengan tradisi agung yakni kelompok 

yang mewarisi kebudayaan raja-raja Jawa. Tidak heran jika priyayi sering 

diidentikan dengan kelompok ideal yang seharusnya dicapai oleh individu-

individu Jawa pun dalam kaitannya dengan pelaksanaan keagamaan priyayi 

memiliki ajaran mistik yang sangat abstrak yang sebagaimana telah di sebut 

di atas berubah menjadi praktek perdukunan di tangan kalangan abangan 

(wong cilik). Kepercayaan mistik demikian, menurut Geertz, bersumber dari 

ajaran-ajaran Islam yang mendapat pengaruh tradisi Hindu-Budha. Geertz 

malah terang-terangan menghubungkan priyayi pada aspek-aspek Hindu. 

Apa yang dikemukakan Geertz mengenai priyayi lebih merupakan 

penekanan unsur-unsur halus dari tradisi kalangan abangan dengan mistik 

sebagai sarana spiritual yang mendominasi kehidupan spiritual mereka. 

Dalam hal ini priyayi memiliki empat elemen dasar yang senantiasa menjadi 

pagar dan sekaligus menjadi karakter utama yang membedakan priyayi 

dengan non-priyayi. Keempat unsur dasar itu adalah etika, bahasa, kesenian, 

dan mistik. 
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1.5.4 Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia 

Berdasarkan UUD 1945 BAB I Pasal 1 ayat 2 kedaulatan berada ditangan 

rakyat dan dilakukan menurut Undang-Undang Dasar. Dalam demokrasi modern 

yang menjalankan kedaulatan itu adalah wakil-wakil rakyat yang ditentukan 

sendiri oleh rakyat. Untuk menentukan siapakah yang berwenang mewakili rakyat 

maka dilaksanakan pemilihan umum. Pemilihan umum adalah suatu cara memilih 

wakil-wakil rakyat yang akan duduk dilembaga perwakilan rakyat serta salah satu 

pelayanan hak-hak asasi warga negara dalam bidang politik.  

Dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 22 tahun 2007 

tentang penyelenggaraan pemilihan umum telah dinyatakan bahwa pemilihan 

umum, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara 

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

Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia tahun 1945. Pemilihan umum (Pemilu) merupakan salah satu hak asasi 

warga negara yang sangat prinsipiel. Karenanya dalam rangka pelaksanaan hak-

hak asasi adalah suatu keharusan bagi pemerintah untuk melaksanakan pemilu. 

Sesuai dengan asas bahwa rakyatlah yang berdaulat maka semuanya itu harus 

dikembalikan kepada rakyat untuk menentukannya. Adalah suatu pelanggaran 

suatu hak asasi apabila pemerintah tidak mengadakan pemilu atau memperlambat 

pemilu. 

Pemilu cara yang paling kuat bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam 

demokrasi perwakilan modern saat ini. Pemilu bisa diartikan “bermakna” apabila 

memenuhi kriteria, keterbukaan, ketepatan dan keaktifan. Pemilu salah satu 

bentuk pendidikan politik yang terbuka dan bersifat massal dan melalui pemilu 

masyarakat diharapkan dapat memahami bahwa fungsi pemilu adalah sarana 

terwujudnya kedaulatan rakyat dan kepemimpinan keabsaan pemerintah. Secara 

umum pemilihan umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan berdasarkan 

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 

BAB VII B tentang pemilihan umum Pasal 22 E ayat 1, pemilihan umum 

dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima 

tahun sekali. 
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Dalam Undang-undang No. 08 tahun 2012 tentang pemilihan umum 

anggota DPR, DPD, dan DPRD dalam Pasal 5 ayat 1 dan 2 disebutkan bahwa 

sistem pemilu di Indonesia adalah sistem proporsional dengan daftar calon 

terbuka untuk DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dan sistem 

distrik untuk memilih anggota DPD. Hal ini mendorong seluruh partai politik 

yang telah memperoleh pengesahan oleh Pemerintah sebagai partai peserta pemilu 

untuk memperoleh dukungan yang maksimal dalam Pemilu pada bulan April 

2014. Pemilihan umum sesuai amanah Undang-undang diselengarakan oleh KPU 

(Komisi Pemilihan Umum) dari tingkat Kabupaten, Provinsi dan Pusat, yang 

bersifat nasional, tetap dan mandiri, pemilihan umum sendiri diselengarakan 

untuk memilih anggota DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) tingkat 

Kabupaten dan Provinsi, DPR (Dewan Perwakilan Rakyat), DPD (Dewan 

Perwakilan Daerah), Gubernur, Bupati, Walikota, Presiden Dan Wakil Presiden. 

Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah dan 

Dewan Perwakilan Rakyat harus dari partai politik, sedangkan untuk memilih 

Gubernur, Wakil Gubernur, Walikota, Wakil Walikota, Bupati dan Wakil Bupati 

selain harus dari partai politik bisa juga dari calon perseorangan atau Independent.  

Data dihimpun peneliti yang bersumber dari data KPU Pusat pada tahun 

2004 peserta partai politik yang ikut pemilihan umum berjumlah 24 partai yaitu 1) 

PNI (Partai Nasional Indonesia Maharnisme), 2) PBSD (Partai Buruh Sosial 

Demokrat), 3) PBB (Partai Bulan Bintang), 4) Partai Merdeka, 5) PPP (Partai 

Persatuan Pembangunan), 6) PDK (Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan), 7) 

Partai PIB (Partai Perhimpunan Indonesia Baru), 8) PNBK (Partai Nasional 

Banteng Kemerdekaan), 9) Partai Demokrat, 10) PKPI (Partai Keadilan dan 

Persatuan Indonesia), 11) PDI (Partai Penegak Demokrasi Indonesia), 12) PNU 

(Partai Nahdhatul Ulama), 13) PAN (Partai Amanat Nasional), 14) PKPB (Partai 

Karya Peduli Bangsa), 15) PKB (Partai Kebangkitan Bangsa), 16) PKS (Partai 

Keadilan Sosial), 17) PBR (Partai Bintang Reformasi), 18) PDIP (Partai 

Demokrasi Indonesia Perjuangan), 19) PDS (Partai Damai Sejahtera), 20) Partai 

Golkar (Partai Golongan Karya), 21) Partai Patriot Pancasila, 22) PSI (Partai 

Serikat Indonesia), 23) PPD (Partai Persatuan Daerah), 24) Partai Pelopor. 
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Sedangkan pada pemilu tahun 2009 diikuti 34 partai politik dan pada tahun 2014 

ada 12 partai politik nasional 3 (tiga) partai politik lokal. 

Banyaknya partai politik yang berpartisipasi pada pemilihan umum ini, 

membuktikan bahwa melalui UU No. 10 tahun 2008 tentang pemilihan umum 

anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tahun 2009 dan 

dan UU No. 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No. 1 tahun 2015 

tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No. 1 tahun 2014 tentang 

pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang. Bahwa 

negara memberikan kesempatan untuk masyarakat Indonesia seluas-luasnya 

dalam ikut serta membangun iklim demokrasi yang jujur dan adil sesuai dengan 

perjuangan reformasi tahun 1998. 

 

1.5.5 Partai Politik 

Dalam beberapa litelatur sejarah partai politik pertama-tama lahir di negara 

Eropa Barat, dengan gagasannya bahwa rakyat merupakan faktor yang perlu 

diperhitungkan serta diikut sertakan dalam proses politik, secara umum ada 3 

(tiga) teori yang menjelaskan asal usul partai politik, yang pertama Teori 

Kelembagaan yaitu partai politik dibentuk oleh kalangan legislatif dan eksekutif 

untuk mengadakan kontak dengan masyarakat dan membina dukungan dari 

masyarakat, yang kedua Teori Situasi Historistik yaitu partai politik dibentuk 

untuk mengatasi krisis yang ditimbulkan dengan perubahan masyarakat secara 

luas. Yang ketiga Teori Pembangunan yaitu partai politik sebagai produk 

modernisasi sosial ekonomi. 

Menurut Miriam Budihardjo partai politik adalah organisasi politik yang 

menjalani ideologi tertentu atau dibentuk dengan tujuan khusus. Definisi lainnya 

adalah kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai 

orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk 

memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dengan cara 

konstitusional sesuai dengan perundang-udangan yang berlaku. Umumnya partai 

politik di Indonesia adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh 

sekelompok warga negara Indonesia secara suka rela atas dasar kesamaan 

http://ahsanulminan.webs.com/Peraturan%202009/Pileg/UU_No.10%20tahun%202008.pdf
http://ahsanulminan.webs.com/Peraturan%202009/Pileg/UU_No.10%20tahun%202008.pdf
http://id.wikipedia.org/wiki/Politik
http://id.wikipedia.org/wiki/Ideologi
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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 BAB VII B Tentang Pemilihan Umum 

Pasal 22 E Ayat 3 yaitu peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai 

politik. Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa partai politik adalah 

sebuah wadah organisasi atau perserikatan politik dengan ideologi dan cita-cita 

yang sama pada anggotanya guna meraih jabatan politik tertentu, yang dilakukan 

melalui pemilihan umum. Ini sesuai dengan UU No. 02 tahun 2011 tentang 

perubahan atas UU No. 02 tahun 2008 tentang partai politik. 

Partai politik menurut R.H Soltou (1996) adalah sekelompok warga negara 

yang sedikit banyaknya terorganisir, yang bertindak sebagai satu kesatuan politik 

yang dengan memanfaatkan kekuasaan memilih, bertujuan menguasai pemerintah 

dan melaksanakan kebijakan umum mereka, dengan penjelasan sederhana, partai 

pada dasarnya merupakan fasilitas saluran aspirasi masyarakat, sehingga 

karenanya, menjadi alat sementara untuk mencapai suatu tujuan bersama. 

Berdasarkan komposisi dan fungsinya partai politik dapat dikategorikan 

menjadi 2 yaitu : 

a. Partai politik massa, adalah partai politik yang mengandalkan kekuatan pada 

keunggulan jumlah anggota (kuantitas) dengan cara mobilisasi massa 

sebanyak-banyaknya dan mengembangkan diri sebagai pelindung bagi 

kelompok dalam masyarakat. 

b. Partai kader adalah suatu partai politik yang mengandalkan kualitas 

anggota, kedekatan organisasi, disiplin anggota sebagai kekuatan utama. 

Jika dilihat dari komposisi dan fungsinya Partai Demokrasi Indonesia 

Perjuangan dapat digolongkan dengan partai massa, hal ini disebabkan Partai 

Demokrasi Indonesia Perjuangan merupakan partai yang mengandalkan kekuatan 

utamanya yaitu jumlah anggota yang cukup banyak yang loyal tersebar diseluruh 

Indonesia, dengan mengembangkan diri sebagai pelindung bagi kelompok 
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masyarakat dan menyatakan diri sebagai partai wong cilik atau partai pelindung 

bagi masyarakat kelas menengah ke bawah. 

 

1.5.6 Massa Pemilih  

Perilaku memililh bukan hanya sekedar perilaku individu yang bersifat 

rasional tetapi juga mengandung unsur refleksi struktur budaya, ekonomi ataupun 

politik yang mempengaruhinya, untuk memahami tingkah laku individu, termasuk 

keputusan memilih dalam satu pemilihan umum, harus dihubungkan dengan 

interaksi sosial yang terjadi dalam satu masyarakat. Selanjutnya interaksi sosial 

ini akan membangun kesamaan persepsi antar anggota masyarakat, yang 

kemudian menentukan interpretasi seseorang terhadap satu fenomena sosial 

(Imawan dan Gaffar, 1993). Sedangkan proses terbentuknya hubungan antara 

karakteristik sosial pemilih dengan perilaku memilih dapat dilihat pada 

Gambar 1.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.3 Model Sosiologis Keputusan Memilih 

Sumber : Imawan dan Gaffar, 1993 
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pemilih, karena kelompok tersebut mempunyai peranan besar dalam membantu 

sikap, persepsi dan orientasi seseorang.  

Pendekatan psikologis menganggap sikap sebagai pengubah sentral dalam 

menjelaskan perilaku pemilih. Hal ini disebabkan oleh fungsi sikap itu sendiri,  

yang menurut Greenstein (dalam Ridwan, 2004) ada tiga; pertama, sikap 

merupakan fungsi kepentingan. Penilaian terhadap suatu obyek diberikan 

berdasarkan motivasi, minat dan kepentingan orang tersebut. Kedua, sikap 

merupakan fungsi penyesuaian diri. Seseorang bersikap tertentu sesuai dengan 

keinginan orang itu untuk sama atau tidak sama dengan tokoh atau kelompok 

yang dikaguminya. Ketiga, sikap merupakan fungsi eksternalisasi dan pertahanan 

diri. Sikap seseorang itu merupakan upaya untuk mengatasi konflik batin atau 

tekanan psikis, yang mungkin berwujud mekanisme pertahanan (defense 

mechanism). 

Pemilih secara umum dapat terbagi dua yaitu pemilih fanatik dan pemilih 

massa mengambang. Pada pemilih fanatik rasionalitasnya telah tertutupi oleh 

emosinya sehingga alur pikir yang rasional mengikuti gerak hati dan 

keyakinannya. Pada kelompok yang dikategorikan masa mengambang terdapat 

pemilih rasional dan irrasional, pemilih yang rasional akan memilih dengan 

menangkap gagasan serta program yang ditawarkan oleh partai politik, sedangkan 

pemilih yang irrasional merupakan komunitas yang memilih tanpa menggunakan 

rasionya untuk memilih mereka lebih condong untuk ikut-ikutan saja, mereka 

kurang teliti dan sering menyimpulkan informasi dengan pemahaman mereka 

tanpa memahami betul informasi yang mereka dapat. Setiap orang (voter) dari 

partai manapun dapat dikelompokan lagi kedalam kategori kelompok massa yang 

terdiri dari, menurut (Yani, A dan Hayati, S : 2007) 

a. Massa simpatisan  adalah kelompok massa yang cenderung memiliki 

keyakinan sama dengan partai yang akan dipilihnya. Misalkan seseorang 

memilih partai karena alasan visi, misi, dan lain sebagainya, biasanya massa 

simpatisan ini berada di wilayah perkotaan dan kawasan industri seperti 

kaum buruh yang merasa yakin dengan pilihan partai tertentu yang akan 

memiliki visi yang akan memperjuangkan aspirasi mereka, atau di kawasan 
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desa yang merupakan kawasan pertanian biasanya petani ataupun buruh tani 

lebih memilih partai yang memiliki visi akan memperjuangkan nasib 

mereka. 

b. Massa kader adalah kelompok massa partai yang memiliki keyakinan 

sekaligus keberanian dan kesetiaan pada partainya. Bahkan setiap kebiasaan 

pemimpinya diikuti dan dijadiakan kebiasaan mereka, massa kader ini 

sering disebut juga sebagi massa fanatik, biasanya massa kader ini terdapat 

diwilayah dimana tokoh sentral diwilayah tersebut memiliki keterkaitan 

dengan suatu partai politik, seperti contoh tokoh pemimpin suatu organisasi 

masyarakat atau organisasi lainnya yang memiliki hubungan dengan partai 

tertentu sehingga mempengaruhi pilihan politik penduduk disekitarnya, atau 

massa yang memiliki ikatan emosional kuat antara pemimpin partainya 

dengan akar rumput dibawahnya. 

c. Massa mengambang  adalah kelompok massa partai yang dipilihnya 

berubah-ubah. Pada saat tertentu mereka mendukung partai X tapi pada saat 

lain mereka mendukung partai Y, ada banyak faktor yang mengakibatkan 

hal tersebut. Massa mengambang ini kebanyakan terdapat di wilayah kota 

yang penduduknya lebih sibuk dengan aktivitas dan rutinitas mereka di 

kantor sehingga tidak sempat memikirkan kampanye politik ataupun tidak 

memiliki hubungan dengan salah satu partai politik, dan juga terdapat di 

kawasan atau wilayah terpencil sehingga mereka sangat sulit mendapatkan 

akses informasi mengenai kampanye partai politik sehingga suara mereka 

masih mengambang dan dapat dimungkinkan setiap kali pemilu berubah 

pilihan politiknya. 

 

1.5.7 Partisipasi Politik 

Partisipasi politik pada dasarnya merupakan kegiatan yang dilakukan warga 

negara untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan dengan tujuan untuk 

mempengaruhi pengambilan keputusan yang dilakukan Pemerintah. 

(Sastroatmodjo, 1995). Keit Davis dalam Harthayasa (2002) menyebutkan bahwa 

dalam peran serta masyarakat terdapat adanya keterlibatan mental dan emosional 
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yang mendorong untuk memberikan sumbangan pada kelompok dalam upaya 

mencapai tujuan dan bertanggung jawab terhadap upaya yang dilakukan. 

Partisipasi merupakan salah satu aspek penting dari demokrasi. Menurut 

Hutington dan Nelson, bahwa parisipasi politik adalah kegiatan warga Negara 

yang bertindak sebagai pribadi-pribadi yang dimaksud untuk mempengaruhi 

pembuat keputusan oleh Pemerintah. Partisipasi bersifat individual dan kolektif, 

terorganisir dan spontan, secara damai atau dengan kekerasan, atau efektif dan 

tidak efektif (Budiarjo, 1998). 

Asumsi yang mendasari demokrasi (partisipasi) merupakan orang yang 

paling tahu tentang apa yang baik bagi dirinya adalah orang itu sendiri. Karena 

keputusan politik yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah menyangkut dan 

mempengaruhi kehidupan warga negara maka warga masyarakat berhak ikut serta 

menentukan isi keputusan yang mempengaruhi hidupnya dalam keikutsertaan 

warga negara dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan 

politik. Kegiatan warga negara biasa dibagi dua memepengaruhi isi kebijakan 

umum dan ikut menentukan pembuatan dan pelaksana keputusan politik. 

Kesadaran politik warga negara menjadi faktor determinan dalam partisipasi 

politik masyarakat, artinya sebagai hal yang berhubungan pengetahuan dan 

kesadaran akan hak dan kewajiban yang berkaitan dengan lingkungan masyarakat 

dan kegiatan politik menjadi ukuran dan kadar seseorang terlibat dalam proses 

partisipasi politik. Pengalaman pemilihan umum yang berlangsung dalam 

beberapa dekade menunjukkan banyaknya para pemilih yang tidak memberikan 

suaranya. Sebagai fenomena penggambaran di atas apabila seseorang memiliki 

kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah tinggi maka partisipasi 

pilitik cenderung aktif, sedangkan apabila kesadaran dan kepercayaan sangat kecil 

maka paritisipasi politik menjadi pasif dan apatis. 

Rush dan Althoff, 2002 mengidentifikasi bentuk-bentuk partisipasi politik 

sebagai berikut : 

1. Menduduki jabatan politik atau administratif 

2. Mencari jabatan politik 

3. Keanggotaan aktif suatu organisasi politik 
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4. Keanggotaan pasif suatu anggota partai politik 

5. Keanggotaan aktif suatu organisasi semu politik 

6. Partisiasi dalam rapat umum, demontrasi dan sebagainya 

7. Partisipasi dalam diskusi politik informal 

8. Voting (pemberi suara) 

9. Apaty total 

Dalam partisipasi politik umumnya pemilih dibedakan dalam dua wilayah 

berbeda yang mempunyai karakteristik yang umum, serta spesifikasi khusus 

antara lain : 

a. Pemilih Desa  

Dalam wilayah ini spesifikasi yang muncul adalah wilayah dengan basis 

pertanian yang menjadi karakteristiknya. 

b. Pemilih Kota 

Dalam wilayah ini ini spesifikasi yang muncul adalah wilayah dengan basis 

non pertanian yang menjadi karakteristiknya atau daerah romaterial. 

 

1.5.8 Massa Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 

Massa simpatisan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yaitu sekelompok 

massa yang memiliki power untuk bersatu padu menjadi satu untuk mendukung 

partai yang diinginkannya karena menurutnya partai tersebut cocok dengan 

pilihannya. 

Kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yaitu sekelompok orang yang 

membentuk kumpulan dimana untuk bersatu dan memiliki kesamaan visi dan misi 

yang sama untuk mensukseskan partai pilihannya, kaderisasi disini adalah  

mereka yang memiliki keberanian  untuk memperjuangkan partainya dengan 

penuh kesetiaan. 

Relawan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yaitu sekumpulan orang 

yang membentuk kelompok untuk mendukung partai pilihannya berdasarkan visi 

dan misi yang sama atau atas dasar suka rela ingin mendukung partai pilihannya 

agar menang dikancah perpolitikan. 
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Tabel 1.6 Perolehan Suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 

Secara Nasional Dari Tahun 1999 - 2014 

Tahun Jumlah Suara Jumlah Kursi Prosentase (%) Peringkat 

1999 35.689.073  153 33,74 1 

2004 21.026.629  109 18,53 2 

2009 14.600.091  95 14,03 3 

2014 23.681.471  109 18,95 1 

Sumber : Komisi Pemilihan Umum, Tahun 2014 

 

1.5.9 Perilaku Politik dan Geografi Pemilu 

Perilaku politik atau (Politics Behaviour) adalah tindakan atau kegiatan 

seseorang atau kelompok dalam kegiatan politik, (Ramlan Surbakti 1992), 

mengemukakan bahwa perilaku politik adalah kegiatan yang berkenaan dengan 

proses pembuatan dan keputusan politik. 

Menekankan pada faktor sosiologis dalam membentuk perilaku masyarakat 

dalam menentukan pilihan di pemilihan umum. Model ini melihat masyarakat 

sebagai satu kesatuan kelompok yang bersifat vertikal dari tingkat yang terbawah 

hingga yang teratas. Penganut pendekatan ini percaya bahwa masyarakat 

terstruktur oleh norma-norma dasar sosial yang berdasarkan atas pengelompokan 

sosiologis seperti agama, kelas ( status sosial ), pekerjaan, umur, jenis kelamin 

dianggap mempunyai peranan yang cukup menentukan dalam membentuk 

perilaku memilih. Oleh karena itu preferensi pilihan terhadap suatu partai politik 

merupakan suatu produk dari karakteristik sosial individu yang bersangkutan 

(Gaffar, Affan, 1992). 

Menurut Robinson yang dikutip oleh Abdurachmat (1982) mengatakan 

bahwa geografi politik adalah analisa dan hubungan antar negara dan adaptasi 

terhadap kondisi lingkungan didalam negara tersebut. Sedangkan menurut Ad Hoc 

Commitee on Geography, Association of American Geographers (Glassner, 

1995), geografi politik adalah sebagai kajian tentang interaksi antara wilayah 

geografis dan proses-proses politik. Jadi seorang kandidat yang mengikuti 

pemilihan umum (calon anggota parlemen), yang dicalonkan pada suatu distrik 

maka dia akan memiliki peluang menang apabila dia dicalonkan di distrik wilayah 
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tempat tinggalnya, hal ini sejalan dengan teori  the neighborhood effect” (efek 

ketetanggaan), yaitu hubungan antara hasil pemilu dengan rumah atau distrik sang 

calon/kandidat, teori tersebut sejalan dengan konsep wilayah yang merupakan 

kajian atau ranah dari geografi, sejalan dengan yang dikemukakan oleh  Harsthone 

dalam Daljoeni (1991) mengemukakan definisi geografi politik  sebagai ilmu 

yang mempelajari keseiringan spasial (spatial concomitants) dari politik atau 

suatu analisis geografi dari gejala politik. Gejala politik yang ditangkap oleh 

geograf adalah pengorganisasian ruang secara politik pada berbagai level, baik 

nasional, regional, maupun lokal. 

Peter Taylor dan Ronald Johnson, (dalam Glassner, 1993), menyatakan 

bahwa ada tiga fokus utama kajian geografi pemilu. Pertama, the geography of 

voting, yaitu kajian yang menjelaskan pola dan sebaran suatu hasil pemilu, Kedua, 

pengaruh faktor geografi dalam perolehan suara. Beberapa hal yang masuk di 

dalamnya adalah isu saat pemilu, kandidat atau calon, pengaruh kampanye dan 

yang paling geografis diantara semuanya (most geographic of all) adalah “the 

neighborhood effect” (efek ketetanggaan), yaitu hubungan antara hasil pemilu 

dengan rumah atau distrik sang calon/kandidat. Ketiga, geografi perwakilan, yaitu 

mencermati bagaimana sistem representasi atau sistem pemilu yang dipakai dalam 

sebuah wilayah, berdasarkan sistem proporsional atau distrik, menghasilkan wakil 

dari suatu wilayah. Penelitian ini adalah penelitian geografi politik pemilu. 

 

1.6 Telaah Penelitian Sebelumnya 

Handawati (2006) dalam penelitian yang berjudul “Kajian Perilaku 

Pemilih dalam Pelaksanaan Kepala Daerah (Perspektif Analisa Geografi)” hasil 

penelitian ini menyimpulkan bahwa Kajian perilaku pemilih dalam pemilihan 

kepala daerah sangat berhubungan dengan keadaan masyarakat secara demografis, 

sosiologis, dan psikologis untuk lebih holistik mengetahui kepala daerah pilihan 

masyarakat harus dilakukan melalui kajian geografi. Kajian geografi dengan ciri 

khas analisanya yang bersifat keruangan dan kewilayahan yang dapat menjawab 

penelitian-penelitian sosial. 
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Wahyu Rahma Dani (2010) dalam penelitiannya yang berjudul “Partisipasi 

Politik Pemilih Pemula Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum 2009 Di Desa 

Puguh Kecamatan Boja Kabupaten Kendal” hasil dari penelitian ini adalah bentuk 

partisipasi politik ini sangat antusias karena karena hampir 95% pemilih pemula 

Desa Puguh yang terdaftar dalam Dpt datang ke Tps untuk menggunakan hak 

pilihnya. Kampanye kegiatan ini dilakukan oleh sebagian pemilih pemula di Desa 

Puguh. Pemilih pemula di Desa Puguh melakukan kegiatan kampanye karena 

faktor hiburan, sedangkan untuk memperhatikan faktor isu kampanye masih 

minim. Bicara masalah politik, partisipasi politik ini dilakukan oleh pemilih 

pemula di Desa puguh biasanya dilingkungan sekolah. Kegiatan ini dilakukan 

oleh pemilih pemula tertentu saja, hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor antara 

lain pendidikan, jenis kelamin, dan status sosial ekonomi. Sebagai anggota 

pengurus partai politik, dalam kegiatan sebagai pengurus partai politik pemilih. 

Afief Bagus Wicaksono (2013) dalam penelitiannya yang berjudul 

“Analisis Keruangan Basis Pemilih Partai Politik Pada Pemilihan Umum Tahun 

2004 Dan 2009 Di Kabupaten Magelang”. Hasil Penelitian ini menyimpulkan 

bahwa Distribusi perolehan suara partai politik basis massa Islam tradisional 

memperoleh sumbangan suara terbanyak diwilayah pesantren dan pedesaan 

dengan corak masyarakat NU, sedangkan pada partai politik basis massa Islam 

modern terjadi dinamika, sebaran dan distribusi kantong suara tidak hanya 

mendapatkan sumbangan dari kantong massa Muhammadiyah dan Tarbiyah 

melainkan juga dari wilayah-wilayah basis NU, sedangkan partai politik basis 

massa nasionalis memiliki sebaran suara yang merata diwilayah pedesaan dan 

perkotaan di Kabupaten Magelang. 
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Tabel 1.7 Perbandingan Penelitian Sebelumnya 

Penulis 
Rayuna 

Hedawati 

Wahyu Rahma 

Dani 

Afief Bagus 

Wicaksono 
Andi Sufiangga 

Tahun 2006 2010 2013 2017 

Judul Kajian Prilaku  

Pemilih Dalam  

Pelaksanaan  

Pilkada  

(Prespektif  

Geografi) 

Partisipasi Politik 

Pemilih Pemula 

Dalam Pelaksanaan 

Pemilihan Umum 

2009 Di Desa 

Puguh Kecamatan 

Boja Kabupaten 

Kendal. 

Analisis Keruangan 

Basis Pemilih Partai 

Politik Pada 

Pemilihan Umum 

Tahun 2004 Dan 

2009 Di Kabupaten 

Magelang. 

Analisis Spasial 

Distribusi Pemilih 

Partai Demokrasi 

Indonesia 

Perjuangan Pada 

Pemilihan Umum 

Legislatif 9 April 

2014 Di Kabupaten 

Ngawi 

Tujuan  Mengetahui  

Distribusi  

Sebaran basis  

massa Calon  

Kepala Daerah 

Untuk mengetahui 

bentuk partisipasi 

politik pemilih 

pemula di Desa 

Puguh Kecamatan 

Boja Kabupaten 

Kendal dalam 

pelaksanaan 

pemilihan umum 

tahun 2009. Ingin 

mengetahui sejauh 

mana partisipasi 

politik pemilih 

pemula dalam 

pelaksanaan 

pemilihan umum di 

Desa Puguh 

Kecamatan Boja 

Kabupaten Kendal. 

Mengetahui 

distribusi  

Keruangan 

perolehan  

suara partai politik 

basis  

massa islam dan 

basis  

massa nasionalis 

pada  

pemilihan umum 

tahun  

2004 dan 2009 di  

Kabupaten 

Magelang. 

Mengetahui 

keterkaitan  

atau pengaruh 

antara  

faktor demografis 

dan  

sosiologis 

masyarakat  

pada tiap daerah  

pemilihan dengan  

perolehan suara 

partai  

politik basis massa 

islam  

dan basis massa  

nasionalis pada  

pemilihan umum 

tahun 2004 dan 

2009 di  

Kabupaten 

Magelang. 

Mengetahui 

pengaruh faktor-

faktor geografi 

yang berasosiasi 

pada distribusi 

pemilih Partai 

Demokrasi 

Indonesia 

Perjuangan pada 

Pemilihan Umum 

Legislatif 9 April 

2014 di Kabupaten 

Ngawi. 

Mengetahui 

pengaruh faktor 

Sosiologis 

masyarakat 

terhadap 

kepemilihan Partai 

Demokrasi 

Indonesia 

Perjuangan pada 

Pemilihan Umum 

Legislatif 9 April 

2014 di Kabupaten 

Ngawi. 

Metode  Diskripsi  

Kuantitatif 

Diskripsi 

Kuantitatif 

Diskripsi Kuantitatif 

dan  

Kualitatif di 

dukung dengan 
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Kualitatif data Kuantitatif 

Hasil Kajian prilaku  

pemilih dalam  

pemilihan kepala  

daerah sangat  

berhubungan  

dengan keadaan  

masyarakat  

secara  

demografis,  

sosiologis, dan  

psikologis untuk  

lebih holistik  

mengetahui  

kepala daerah. 

Bentuk partisipasi 

politik ini sangat 

antusias karena 

karena hampir 95% 

pemilih pemula 

Desa Puguh yang 

terdaftar dalam 

DPT datang ke TPS 

untuk 

menggunakan hak 

pilihnya. Kampanye 

kegiatan ini 

dilakukan oleh 

sebagian pemilih 

pemula di Desa 

Puguh. Pemilih 

pemula di Desa 

Puguh melakukan 

kegiatan kampanye 

karena faktor 

hiburan, sedangkan 

untuk 

memperhatikan 

faktor isu 

kampanye masih 

minim. Bicara 

masalah politik, 

partisipasi politik 

ini dilakukan oleh 

pemilih pemula di 

Desa puguh 

biasanya 

dilingkungan 

sekolah. Kegiatan 

ini dilakukan oleh 

pemilih pemula 

tertentu saja, hal ini 

dipengaruhi oleh 

beberapa faktor 

antara lain 

pendidikan, jenis 

kelamin,dan status 

sosial ekonomi. 

Sebagai anggota 

pengurus partai 

politik,dalam 

kegiatan sebagai 

pengurus partai 

politik pemilih. 

 

Distribusi perolehan  

suara partai politik 

basis  

massa Islam 

tradisional  

memperoleh 

sumbangan  

suara terbanyak di  

wilayah pesantren 

dan  

pedesaan dengan 

corak  

masyarakat NU,  

sedangkan pada 

partai  

politik basis massa 

Islam  

moderen terjadi  

dinamika, sebaran 

dan  

distribusi kantong 

suara  

tidak hanya 

mendapatkan  

sumbangan dari 

kantong  

massa 

Muhammadiyah  

dan Tarbiyah 

melainkan  

juga dari wilayah-

wilayah basis NU,  

sedangkan partai 

politik  

basis massa 

nasionalis  

memiliki sebaran 

suara  

yang merata 

diwilayah  

pedesaan dan 

perkotaan  

di Kabupaten 

Magelang. 

 

 

 

 

 

 

Distribusi 

perolehan suara 

Partai Demokrasi 

Indonesia 

Perjuangan di 

Kabupaten Ngawi 

memperoleh 

sumbangan  

suara terbanyak di 

dominasi oleh 

kelompok 

masyarakat kecil 

dengan pekerjaan 

subsektor 

pertanian, 
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1.7 Kerangka Pemikiran 

Dalam Undang-undang Dasar 1945 BAB VII B Tentang Pemilihan Umum 

Pasal 22 E ayat 1, Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, 

rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali dan Ayat 3 yaitu peserta pemilihan 

umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik. Serta UU No. 02 tahun 2011 

Tentang Perubahan Atas UU No. 02 tahun 2008 Tentang Partai Politik. Dengan 

demikian maka dapat disimpulkan bahwa partai politik adalah sebuah wadah 

organisasi atau perserikatan politik dengan ideologi dan cita-cita yang sama pada 

anggotanya guna meraih jabatan politik tertentu, yang dilakukan melalui 

pemilihan umum.  

Upaya untuk mendorong iklim demokrasi yang bermartabat memberikan 

ruang kepada partai politik seluas-luasnya untuk mencalonkan kadernya sebagai 

peserta pemilihan umum baik legislatif maupun eksekutif. Pada penelitian skripsi 

ini peneliti akan menganalisis secara spasial dalam konteks geografi keruangan, 

bagaimana partisipasi masyarakat terhadap kepemilihan PDI Perjuangan pada 

pemilihan umum legislatif 9 April 2014 di Kabupaten Ngawi. Sehingga rumusan 

masalah yang dapat dicapai diantarannya : 1) Bagaimana distribusi pemilih Partai 

Demokrasi Indonesia Perjuangan pada pemilihan umum legislatif 9 April 2014 di 

Kabupaten Ngawi, 2) Bagaimana pengaruh faktor-faktor yang berasosiasi pada 

pemilih Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pada pemilihan umum legislatif 9 

April 2014 di Kabupaten Ngawi, 3) Bagaimana pengaruh faktor sosiologis 

masyarakat terhadap kepemilihan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pada 

pemilihan umum legislatif 9 April 2014 di Kabupaten Ngawi, 4) Bagaimana 

pengaruh faktor geografi yang mempengaruhi tingkat kepemilihan Partai 

Demokrasi Indonesia Perjuangan pada pemilihan umum legislatif 9 April 2014 di 

Kabupaten Ngawi. 

Perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pada pemilihan 

umum 9 April 2014 merupakan kajian utama yang akan dikaji untuk mengetahui 

tingkat partisipasi masyarakat terhadap kepemilihan Partai Demokrasi Indonesia 

Perjuangan. Serta kajian spasial berupa pemetaan hasil pemilihan umum 9 April 
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2014. Dari hasil suara tahun 2014 yang diperoleh PDI Perjuangan akan 

dibandingkan dengan perolehan suara pada tahun 2004 dan 2009, sehingga pola 

persebaran secara spasial dalam kurun waktu pemilihan umum tahun 2004, 2009 

dan 2014 dapat dianalisis lebih mendalam. Dari hasil analisis tersebut dapat 

diketahui bagaimana distribusi dari hasil perolehan suara partai tersebut dari 

tingkat Desa, Kecamatan sampai Kabupaten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.4 Kerangka Pemikiran 

Sumber : Penulis 

 

1.8 Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang didukung dengan 

data kuantitatif. Penelitian yang menghasilkan data deskriptif kuantitatif yang 

berupa kata-kata tertulis atau lisan dan perilaku dari orang-orang yang dapat 
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diamati (Moleong, 1990). Unit analisis yang digunakan perolehan suara tingkat 

Kecamatan selanjutnya diprosentasekan jumlah pemilih tertinggi dikurangi 

terendah kemudian dibagi 4 kategori yaitu sangat tinggi, tinggi, rendah dan 

sedang. 

 

1.8.1 Lokasi Penelitian 

Penelitian Skripsi ini mengambil lokasi di Kabupaten Ngawi, Kabupaten 

Ngawi sendiri terletak  di Wilayah Barat Provinsi Jawa Timur yang berbatasan 

langsung dengan Provinsi Jawa Tengah dengan posisi 110°10ʼ - 111°40ʼ Bujur 

Timur dan 7°21ʼ - 7°31ʼ Lintang Selatan. Batas wilayah Kabupaten Ngawi adalah 

sebagai berikut 

- Sebelah Utara  : Kabupaten Grobogan, Kabupaten Blora (Provinsi Jawa 

Tengah), dan Kabupaten Bojonegoro 

- Sebelah Timur  : Kabupaten Madiun  

- Sebelah Selatan : Kabupaten Madiun dan Kabupaten Magetan  

- Sebelah Barat  : Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Sragen (Provinsi 

Jawa Tengah) 

 

1.8.2 Definisi Operasional Variabel 

Pada penelitian ini, terdapat beberapa variabel yang digunakan antara lain: 

Dpt (Daftar Pemilih Tetap), perolehan suara PDI Perjuangan, demografi (jumlah 

penduduk), tingkat pendidikan dan tingkat pekerjaan, pada tiap-tiap Dapil yang 

berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat dan perolehan suara PDI Perjuangan 

Kabupaten Ngawi. 

Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data-data sekunder atau data 

yang diperoleh dari  instansi pemerintahan dan lembaga, antara lain : 

1. Peta administrasi Kabupaten Ngawi skala 1:300.000 sumber data 

BAPPEDA   Kabupaten Ngawi. 

2. Badan  Pusat Statistik (BPS) jumlah penduduk Kabupaten Ngawi Tahun 

2014. 

3. Data Dpt dan hasil pemilu atau perolehan suara partai politik, sumber data 

KPUD Kabupaten Ngawi tahun 2014. 
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4. Data tingkat pendidikan bersumber dari BPS Kabupaten Ngawi 

5. Data tingkat pekerjaan masyarakat yang ada pada tiap Dapil (daerah 

pemilihan) sumber data BPS Kabupaten Ngawi dan Profil Kabupaten Ngawi 

BAPPEDA Kabupaten Ngawi. 

 

1.8.3 Unit Analisis  

Unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengunakan unit 

analisis tingkat Kecamatan, ini karena peneliti mengunakan data sekunder jumlah 

perolehan suara PDI Perjuangan yang dirilis KPU Tahun 2014 di Kabupaten 

Ngawi, data tersebut meliputi  jumlah suara Dapil (daerah pemilihan) I –VI, yang 

mengakumulasi jumlah suara sah PDI Perjuangan dari tingkat Desa, Kecamatan 

dan Kabupaten. Sehingga diharapakan pola sebaran suara PDI Perjuangan dapat 

diketahui mana wilayah yang mempunyai jumlah suara terbanyak dan terendah, 

sehingga dapat diketahui faktor geografis dan sosiologis yang mempengaruhi 

perolehan jumlah suara. 

 

1.8.4 Metode Analisis Data 

a. Analisa Overlay atau Tumpang Susun Peta  

Analisa ini digunakan dengan bantuan teknologi Sistem Informasi 

Geografis, dengan menumpang susunkan peta atau layer perolehan suara 

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pada pemilihan umum Legislatif 9 

April 2014. 

b. Analisa Distribusi Keruangan 

Analisa Distribusi  dapat digunakan utuk mengetahui sejauh mana sebaran-

sebaran kantong perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 

pada tiap Dapil (Daerah pemilihan), sehingga dapat diketahui sebaran 

daerah potensial pada masing-masing Dapil. Serta mengetahui faktor 

geografis apa yang mempengaruhi tinggi dan rendahnya perolehan suara 

PDI Perjuangan. 

c. Analisa Sosiologis 
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Analis sosialogis dapat digunakan untuk mengetahui karakteristik daerah 

sebaran kantong suara dengan mengklasifikasikan pemilih menurut teori 

Geertz, Clifford (santri, abangan atau priyayi). 

 

1.9 Diagram Alir Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Gambar 1.5 Diagram Alir 

Sumber : Penulis 

 

DPT (Daftar Pemilih Tetap) 
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1.10 Batasan Operasional 

a. Geografi 

Geografi mempelajari hubungan kausal gejala-gejala di permukaan bumi, 

baik yang bersifat fisik maupun yang berkaitan kehidupan makhluk hidup 

beserta permasalahannya melalui  pendekatan ruang, lingkungan, dan 

regional untuk kepentingan program, proses, dan keberhasilan 

pembangunan (Bintarto, 1981). 

b. Massa Pemilih 

Masa pemilih adalah suatu kumpulan orang banyak yang berjumlah ratusan 

atau ribuan dan memiliki hak politik dan berhak memilih sesuai pilihannya 

di dalam negara dan berhak memilih partai pilihannya. ( Gustave Le Bon, 

Gerungan 1900 ) 

c. Partai Politik 

Partai politik adalah 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 yang berdasarkan Pancasila dan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, BAB VII B 

tentang pemilihan umum Pasal 22 E Ayat 3 yaitu peserta pemilihan umum 

untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik. Dengan demikian maka 

dapat disimpulkan bahwa partai politik adalah sebuah wadah organisasi atau 

perserikatan politik dengan ideologi dan cita-cita yang sama pada 

anggotanya guna meraih jabatan politik tertentu, yang dilakukan melalui 

pemilihan umum. Ini sesuai dengan UU No. 02 tahun 2011 tentang 

perubahan atas UU No. 02 tahun 2008 tentang partai politik. 

d. Pemilihan Umum 

Pemilihan Umum selanjutnya disingkat Pemilu, adalah sarana pelaksanaan 

kedaulatan rakyat yang  diselengarakan secara langsung, umum, bebas, 

rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia 
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berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia tahun 1945, BAB VII B tentang pemilihan umum Pasal 22 E ayat 

1, Pemilu umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur 

dan adil setiap lima tahun sekali. 

 


