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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pemilihan umum (pemilu) merupakan salah satu instrumen terpenting dalam 

sistem politik demokratik modern. Secara universal Pemilihan Umum adalah 

instrumen mewujudkan kedaulatan rakyat yang bermaksud membentuk 

pemerintahan yang absah serta sarana mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan 

rakyat. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa, pemilihan umum 

merupakan instrumen dalam mewujudkan kedaulatan rakyat, dimana kedaulatan 

rakyat dijalankan oleh wakil rakyat atau demokrasi tidak langsung. 

Pemilu bahkan telah menjadi salah satu parameter utama yang secara mondial 

diakui masyarakat internasional untuk melihat demokratis tidaknya suatu negara. 

Walau pada saat yang lain, pemilu seringkali dilakukan hanya untuk melegitimasi 

tindakan nyata rejim yang otokratik. Karena dalam kenyataannya, masyarakat 

internasional kini hampir menyepakati bahwa tidak ada satu pun negara yang 

dikategorikan sebagai negara demokratis apabila tidak menyelenggarakan pemilu, 

terlepas dari bagaimana kualitas pelaksanaannya. 

Pemilihan umum merupakan salah satu bentuk pendidikan politik yang 

terbuka dan bersifat massal, sehingga diharapkan dapat berfungsi dalam proses 

pendewasaan dan pencerdasan pemahaman politik masyarakat. Melalui pemilu 

akan terwujud suatu infrastruktur dan mekanisme demokrasi serta membangkitkan 

kesadaran masyarakat mengenai demokrasi. Masyarakat diharapkan pula dapat 
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memahami bahwa fungsi pemilu itu adalah sarana untuk mewujudkan kedaulatan 

rakyat, keabsahan pemerintah, dan pergantian pemerintahan secara teratur. 

Idealnya, pemilu merupakan proses sekaligus sarana demokratis untuk 

menyalurkan aspirasi rakyat. Pemilu merupakan proses sirkulasi elit yang bersifat 

inklusif dimana semua warga negara secara terbuka memiliki kesempatan untuk  

memilih dan dipilih. Melalui prosesi pemilu, rakyat memiliki kesempatan untuk 

menentukan beragam harapan, keinginan dan berbagai kepentingannya melalui 

pilihan-pilihan politiknya yang disalurkan dalam pemilu. Dalam tataran idealitas-

nornatif, bahkan melalui mekanisme pemilu inilah rakyat menentukan pilihan 

haluan kehidupan bernegara secara paripurna. Karena itulah dalam konteks 

pemilu, rakyat sebagai pemilih memiliki urgensi tersendiri. Karena itu pula, dalam 

konteks pemilu, perilaku pemilih menjadi salah satu elemen penting untuk dikaji. 

Kajian atas perilaku pemilih bukan saja dimanfaatkan untuk mendulang suara, 

namun terutama untuk melihat dan memahami konstelasi harapan dan 

kepentingan rakyat dalam konteks politik demokratik.  

Salah satu konsepsi modern diajukan oleh Joseph Scumpeter yang 

menempatkan penyelenggaraan pemilihan umum yang bebas dan berkala sebagai 

kriteria utama bagi sebuah sistem politik agar dapat disebut sebagai sebuah 

demokrasi. Partisipasi politik masyarakat berkaitan erat dengan demokrasi suatu 

negara. Dalam negara demokratis, kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat, 

yang melaksanaan melalui kegiatan bersama untuk menetapkan tujuan-tujuan, 

serta masa depan dan untuk menentukan orang-orang yang akan memegang 

tampuk pimpinan. Anggota masyarakat secara langsung memilih wakil-wakil 
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yang akan duduk di lembaga pemerintahan. Dengan kata lain, partisipasi langsung 

dari masyarakat yang seperti ini merupakan pengejewantahan dan 

penyelenggaraan kekuasaan politik yang absah dan oleh rakyat, keikutsertaan 

masyarakat dalam berpartisipasi sangatlah penting karena teori demokrasi 

menyebutkan bahwa masyarakat tersebut sangatlah mengetahui apa yang mereka 

kehendaki. Hak-hak sipil dan kebebasan dihormati serta dijunjung tinggi. Tiada 

demokrasi tanpa partisipasi politik warga, sebab partisipasi merupakan esensi dari 

demokrasi. Partisipasi atau keterlibatan masyarakat dalam berpolitik merupakan 

ukuran demokrasi suatu negara. Dapat kita lihat dari pengertian demokrasi 

tersebut secara normatif, yakni pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk 

rakyat1 

Asumsi yang mendasari demokrasi (partisipasi) adalah orang yang paling 

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

keputusan politik yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah menyangkut dan 

mempengaruhi kehidupan warga negara, maka warga negara berhak ikut serta 

menentukan isi keputusan yang mempengaruhi hidupnya dalam mempengaruhi 

proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik. Dalam  hal ini masyarakat 

ikut berpartisipasi. Baik ketika dia memilih calon pemimpin atau ikut didalam 

kampanye maupun partai politik. 

 

 

                                                           
1 Mochtar Mas’oed, Negara, Kapital dan Demokrasi (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2003), 

43 
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Partisipasi politik, menurut Herbet McClosky diartikan sebagai kegiatan 

kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian 

dalam proses pemilihan penguasa dan secara langsung atau tidak langsung dalam 

proses pembentukan kebijakan umum2. Menurut Max Weber masyarakat 

melakukan aktivitas politik karena, pertama alasan rasional nilai, yaitu alasan 

yang didasarkan atas penerimaan secara rasional akan nilai-nilai suatu kelompok. 

Kedua, alasan emosional afektif, yaitu alasan didasarkan atas kebencian atau 

sukarela terhadap suatu ide, organisasi, partai atau individu. Ketiga, alasan 

tradisional, yaitu alasan yang didasarkan atas penerimaan norma tingkah laku 

individu atau tradisi tertentu dari suatu kelompok sosial. Keempat, alasan rasional 

instrumental, yaitu alasan yang didasarkan atas kalkulasi untung rugi secara 

ekonomi.  

Miriam Budhiarjo mendefinisikan3, bahwa partisipasi politik adalah kegiatan 

seseorang atau sekelompok orang untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik 

yaitu dengan cara jalan memilih pimpinan negara secara langsung atau tidak 

langsung, mempengaruhi kebijakan pemerintah. Kegiatan ini mencakup tindakan 

seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, 

menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan, mengadakan hubungan 

dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen. Ramlan Surbakti 

mendefenisikan partisipasi politik itu sebagai kegiatan warga negara biasa dalam 

                                                           
2 Herbert Mc.Closky, International Encyclopaedia of the Social Sciences dalam Damsar, 

Pengantar Sosiologi Politik (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010), 180. 
3 Miriam Budhiardjo, Partisipasi dan Partai Politik (Jakarta: PT.Gramedia, 1998), 12 
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mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijaksanaan umum dan 

dalam ikut menentukan pemimpin pemerintahan. 

Berdasarkan beberapa defenisi partisipasi politik diatas, dapat dilihat bahwa 

setiap  partisipasi politik yang dilakukan oleh masyarakat merupakan kegiatan-

kegiatan sukarela yang nyata dilakukan, atau tidak menekankan pada sikap-sikap. 

Kita ketahui bahwa yang berperan melakukan kegiatan politik itu adalah warga 

negara yang mempunyai jabatan dalam pemerintahan. Dalam sistem 

pemerintahan, yang berwenang membuat dan melaksanakan keputusan politik 

adalah pemerintah, akan tetapi masyarakat mempuyai hak untuk mempengaruhi 

proses pembuatan serta pelaksanaan keputusan yang dibuat oleh pemerintahan 

tersebut4. 

Milbrath dan Goel membedakan partisipasi politik menjadi beberapa kategori 

perilaku yakni:5 

 Apatis, adalah orang-orang yang menarik diri dari proses politik 

 Spectator, yaitu berupa orang-orang yang setidaknya pernah ikut dalam 

pemilu. 

 Gladiator, yaitu orang-orang yang selalu aktif terlibat dalam proses politik. 

 Pengkritik, yaitu orang-orang yang berpartisipasi dalam bentuk 

konvensional. 

 

                                                           
4 Sudijono dan Sastroatmodjo, Perilaku Politik (Semarang : IKIP Press, 1995), 5-6.  
5jurnal.dikti.go.id,http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/21330/4/Chapter%20I.

pdf 

http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/21330/4/Chapter%20I.pdf
http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/21330/4/Chapter%20I.pdf
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Adanya kebebasan rakyat dalam menjalankan partisipasi politik menjadi 

ukuran untuk melihat eksistensi demokrasi dalam suatu negara. Ada banyak 

bentuk partisipasi politik itu sendiri, diantaranya melalui pemberian suara (voting 

behavior), diskusi politik, kegiatan kampanye, ikut dalam partai politik dan lain 

sebagainya. Perilaku politik masyarakat itu sendiri dapat dilihat ketika masyarakat 

tersebut ikut berpartisipasi, misalnya dalam pemilu. Rakyat membuat kontrak 

sosial dengan para pemimpin melalui pemilu. Pada saat pemilu  rakyat dapat 

memilih figur yang dapat dipercaya untuk mengisi jabatan legislatif dan eksekutif. 

Di dalam pemilu, rakyat yang telah memenuhi syarat untuk memilih, secara 

bebas, dan rahasia, menjatuhkan pilihannya pada figur yang dinilai sesuai dengan 

aspirasinya6. Oleh karena itu, kekuasaan yang dimiliki oleh para pemimpin 

sekarang bukanlah muncul karena dirinya sendiri, melainkan titipan dari rakyat 

melalui pemilu. 

Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia 

Tahun 2014 (disingkat Pilpres 2014) dilaksanakan pada tanggal 9 Juli 2014 untuk 

memilih Presiden dan Wakil Presiden Indonesia untuk masa bakti 2014-2019. 

Pemilihan ini menjadi pemilihan presiden langsung ketiga di Indonesia. Pemilihan 

umum ini akhirnya dimenangi oleh pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla dengan 

memperoleh suara sebesar 53,15%, mengalahkan pasangan Prabowo Subianto-

Hatta Rajasa yang memperoleh suara sebesar 46,85% sesuai dengan keputusan 

KPU RI pada 22 Juli 2014. Presiden dan Wakil Presiden terpilih dilantik pada 

tanggal 20 Oktober 2014, menggantikan Susilo Bambang Yudhoyono. 

                                                           
6 Hendarmin Ranadireksa, Arsitektur Konstitusi Demokratik (Bandung:Fokusmedia, 

2007), 173-174. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Presiden_Republik_Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Wakil_Presiden_Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/2014
https://id.wikipedia.org/wiki/2019
https://id.wikipedia.org/wiki/Joko_Widodo
https://id.wikipedia.org/wiki/Jusuf_Kalla
https://id.wikipedia.org/wiki/Prabowo_Subianto
https://id.wikipedia.org/wiki/Hatta_Rajasa
https://id.wikipedia.org/wiki/Pelantikan_Presiden_Joko_Widodo
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Bedasarkan data yang diperoleh dari KPU-RI jumlah partisipan masyarakat 

Indonesia sebanyak 190.307.134, dengan pemilih yang menggunakan hak 

pilihnya sebanyak 134.953.967 (69,58%) dan yang melakukan golput sebanyak 

58.990.183 (30,42%)7. Disini dapat kita lihat bahwa jumlah partisipasi masyarakat 

di Indonesia belum cukup baik dalam menjalankan demokrasi, dimana jumlah 

masyarakat yang melakukan golput masih cukup besar. Masyarakat indonesia 

masih banyak yang belum mengerti dimana satu suara menentukan nasib bangsa 

serta jalannya pemerintahan 5 tahun kedepan. 

Mahasiswa yang sering disebut agent of change, yang seharusnya mengawasi 

serta memberikan contoh agar demokrasi dan pemerintahan di Indonesia ini 

semakin baik justru malah menganggap Pilpres 2014 kemarin sebagai hal yang 

kurang begitu penting. Hal ini didapati oleh peneliti pada mahasiswa yang 

merantau ke Jawa Timur, yang melihat realitas bahwa mahasiswa Universitas 

Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya terutama yang asal daerahnya berasal dari 

luar wilayah Jawa Timur enggan untuk memberikan suaranya. Salah satunya yang 

ditemui pada komunitas Ikatan Mahasiswa Dewata Surabaya (IMADES) dimana 

peneliti juga tergabung sebagai anggotanya. Dalam komunitas ini tidak hanya 

mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya saja, akan tetapi 

seluruh Surabya misalnya UNESA, UNITOMO, UNAIR, dll. Pada tanggal 9 Juli 

2014 yang seharusnya seluruh masyarakat Indonesia melakukan pemilihan 

menyambut pesta demokrasi, namun dilain pihak komunitas ini mengadakan acara 

Temu Kangen. Hal ini diperjelas oleh Firdanang B. Angerah (ketua IMADES) 

                                                           
7 http://www.kpu.go.id/index.php/post/read/2014/3343/KPU-Tetapkan-DPT-Pilpres-2014 
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bahwa banyak dari anak-anak yang tergabung dalam komunitas ini meminta pada 

tanggal 9 Juli 2014 sebagai agenda Temu Kangen setelah sebelum-sebelumnya 

sering dimintai votting untuk menentukan tanggal dan tempat untuk melakukan 

acara ini namun dikarenakan sulit mencari waktu yang pas untuk melakukan 

pertemuan akibat kampus dan jadwal perkuliahan yang berbeda serta libur yang 

sangat sedikit akhirnya ditentukan lah pada tanggal 9 Juli 2014 ini sebagai waktu 

yang pas untuk mengadakan acara Temu Kangen IMADES. 

Demikian dari data tersebut maka penulis mencoba meneliti seberapa jauh 

besar partisipasi mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 

dalam pemilu Presiden 2014. Dimana peneliti lebih menitik beratkan pada 

mahasiswa yang asal daerahnya diluar Provinsi Jawa Timur. Oleh karena itu 

penulis mengambil sebuah judul “Pengaruh Asal Daerah Mahasiswa Universitas 

Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Terhadap Perilaku Pemilih Pada Pemilu 

Presiden 2014” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 
 

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id 

B. Rumusan Masalah 

Setiap pelaksanaan penulisan pada dasarnya dimulai dari sesuatu yang 

dianggap sebagai permasalahan yang perlu dicari jawabannya. Bertitik tolak dari 

latar belakang yang telah penulis uraikan diatas, maka untuk lebih memfokuskan 

kajian masalah pada penulisan ini, maka rumusan masalah tersebut disusun 

kedalam pertanyaan-pertanyaan sebagai batasan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana tingkat partisipasi mahasiswa yang berasal dari luar daerah Jawa 

Timur Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya pada Pemilu Presiden 

2014? 

2. Bagaimana perilaku memilih mahasiswa yang berasal dari luar daerah Jawa 

Timur Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya pada Pemilu Presiden 

2014? 

3. Seberapa besar pengaruh asal daerah mahasiswa Universitas Islam Negeri 

Sunan Ampel Surabaya terhadap perilaku pemilih pada Pemilu Presiden 2014? 

 

C. Tujuan penelitian 

Sehubungan dengan rumusan masalah di atas, maka penulis mempuyai tujuan 

yang hendak dicapai dalam penulisan ini. Adapun tujuan dari penulisan ini agar 

memperoleh gambaran yang jelas dan tepat serta terhindar dari adanya interpretasi 

dan meluasya masalah dalam memahami isi penulisan. Tujuan dari penulisan ini 

adalah : 
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1. Mendeskripsikan tingkat partisipasi mahasiswa yang berasal dari luar daerah 

Jawa Timur Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya pada Pemilu 

Presiden 2014 

2. Mengidentifikasi perilaku memilih mahasiswa yang berasal dari luar daerah 

Jawa Timur Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya pada Pemilu 

Presiden 2014 

3. Menganalisis Seberapa besar pengaruh asal daerah mahasiswa Universitas 

Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya terhadap perilaku pemilih pada Pemilu 

Presiden 2014. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Berhubungan dengan tujuan penulisan di atas maka penulis paparkan bahwa 

manfaat dari penulisan ini adalah : 

1. Manfaat teoritis 

Dari segi teoritis penulisan ini merupakan kegiatan dalam rangka 

mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya wacana politik terutama perilaku 

pemilih. Secara akademis penulisan ini diharapkan mampu memberi sumbangan 

kepada Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya sebagai bahan bacaan 

yang bersifat ilmiah dan sebagai kontribusi khazanah intelektual. 
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2. Manfaat praktis 

Sedangkan dalam segi praktis penulisan ini diharapkan mampu meningkatkan 

pemahaman mengenai pengaruh asal daerah mahasiswa terhadap perilaku pemilih. 

Manfaat lain dari riset ini bagi mahasiswa adalah memberikan landasan berpikir, 

standarisasi, pentahapan dan implementasi dalam hal pentingnya pemahaman 

tentang perilaku pemilih. 

 

E. Batasan Masalah 

Untuk mempermudah dalam memahami penulisan ini, penulis perlu untuk 

memberikan batasan masalah pada judul “Pengaruh Asal Daerah Mahasiswa 

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Terhadap perilaku pemilih Pada 

Pemilu Presiden 2014”, yaitu sebagai berikut : 

1) Yang dimaksud dengan asal daerah mahasiswa dalam penelitian ini adalah 

mahasiswa yang berasal dari luar Provinsi Jawa Timur. Mahasiswa 

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya srata 1 angkatan 2013, 

2012, 2011, 2010. Karena pemilihan dilakukan tanggal 9 Juli 2014. Jadi, 

mahasiswa angkatan 2014 dan 2015 belum tercatat sebagai mahasiswa 

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. 

2) Adapun yang termasuk wilayah Jawa Timur Meliputi Kabupaten 

Bangkalan, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Blitar, Kabupaten 

Bojonegoro, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Gersik, Kabupaten Jember, 

Kabupaten Jombang, Kabupaten Kediri, Kabupaten Lamongan, Kabupaten 

Lumajang, Kabupaten Madiun, Kabupaten Magetan, Kabupaten Malang, 
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kabupaten Mojokerto, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Ngawi, Kabupaten 

Pacitan, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Ponorogo, 

Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Sampang, Kabupaten Sidoarjo, 

Kabupaten Situbondo, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Trenggalek, 

Kabupaten Tuban, Kabupaten Tulunggagung, Kota Surabaya. Dengan 

demikian responden penelitian ini seluruh mahasiswa yang berasal dari luar 

daerah Provinsi Jawa Timur yang sudah disebutkan di atas. Diantaranya 

Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Sumatra Selatan, Bengkulu, Riau, 

Lampung, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jakarta, Yogyakarta, Bali, Kalimantan 

Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Maluku, 

Lombok, Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, dan Papua 

 

F. Variabel Penelitian dan Indikator 

Pada penelitian ini terdapat du variabel, yakni variabel independen/bebas (X) 

dan variabel dependen/terikat (Y)8. Variabel X membahas mengenai Asal Daerah 

Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya sedangkan variabel  

Y membahas tentang Perilaku Pemilih Pada Pemilu Presiden 2014. Adapun 

indikator dari masing-masing variabel tersebut adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

                                                           
8 Sugiyono, Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan RnD. 

(Bandung:Alfabeta, 2008), 11. 
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Tabel  1.1 

Indikator Variabel 

 

Dua variabel sebagaimana yang sudah diklasifikasikan seperti di atas 

memiliki asumsi bahwa ada pengaruh asal daerah Mahasiswa Universitas Islam 

Negeri Sunan Ampel Surabaya terhadap perilaku pemilih pada pemilu presiden 

2014. Asumsi tersebut berawal dari asal daerah seseorang yang memiliki 

perbedaan pada setiap individu lainnya baik dalam hal pemikiran, adat istiadat, 

sosbud, ekonomi bahkan politik. Dalam hal ini, asal daerah yang dimaksudkan 

adalah asal daerah mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 

yang berasal dari luar provinsi Jawa Timur. Lebih lanjut, dari asal daerah ini akan 

mempengaruhi perilaku memilih mahasiswa yang nantinya bisa digolongkan 

menjadi empat jenis perilaku, yakni pemilih tradisional, kritis, rasional dan 

skeptis. 

 

Variabel X 

(Asal Daerah Mahasiswa Universitas Islam 

Negeri Sunan Ampel Surabaya) 

Varabel Y 

(Perilaku Pemilih Pada Pemilu Presiden 

2014) 

1. Asal Daerah 

a. Jarak Tempat Pemungutan Suara 

(TPS) asal daerah mahasiswa dengan 

kampus sangat jauh 

b. Waktu liburan yang sedikit untuk 

mencoblos di Tempat Pemungutan 

Suara (TPS) asal daerah tempat 

mahasiswa terdaftar 

c. Tidak terdaftar DPT 

d. Tidak ada sosialisai KPU terhadap 

mahasiswa mengenai altenatif untuk  

mencoblos di Tempat Pemungutan 

Suara (TPS) lain 

e. Kurang tertarik terhadap calon 

f. Keberpihakan media terlalu melebih-

lebihkan bahkan tidak jarang berat 

sebelah terhadap salah satu pasang 

calon 

g. Pengaruh teman atau lingkungan 

1. Perilaku Memilih 

a. Rasional (Berorientasi pada 

kemampuan partai, Tidak 

mementingkan ikatan ideologi partai 

politik dengan kontestan, dan 

Berorientasi pada calon peserta 

pemilu dengan program kerjanya) 

b. Kritis (Tertarik kepada program kerja 

sebuah partai atau kontestan dan 

Nilai ideologi sebagai pijakan 

menetukan) 

c. Tradisional (Orientasi ideologi sangat 

tinggi dan Tidak melihat kebijakan 

politik/kontestan tapi menekankan 

pada sosbud, nilai, asal-usul, paham 

dan agama) 

d. Skeptis (Kebijakan bukan hal 

penting, Orientasi rendah terhadap 

parpol dan kontestan dan  

Berkeyakinan siapapun yang terpilih 

hasilnya sama saja) 
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G. Definisi Operasional 

1. Asal daerah mahasiswa adalah asal daerah mahasiswa Universitas Islam 

Negeri Sunan Ampel Surabaya bedasarkan tempat mahasiswa dilahirkan 

(Khususnya yang diteliti disini adalah mahasiswa yang berasal dari luar 

provinsi Jawa Timur) 

2. Perilaku pemilih adalah “Akivitas pemberian suara oleh individu yang 

bekaitan erat dengan kegiatan pengambilan keputusan untuk memilih atau 

tidak memilih (to vote or not to vote) didalam suatu pemilihan umum 

(Pilkada secara langsung-pen. Bila voters memutuskan untuk memilih (to 

vote) maka voters akan memilih atau mendukung kandidat tertentu”.9 

Dari pengertian kata-kata di atas, dapat disimpulkan judul penulisan ini 

adalah “Pengaruh Asal Daerah Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan 

Ampel Surabaya Terhadap Perilaku Pemilih Pada Pemilu Presiden 2014” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9 Ramlan Surbakti, Partai, Pemilih dan Demokrasi. (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 1997), 

170. 
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H. Sistematika Pembahasan 

 Dalam penelitian kali ini peneliti membagi dalam beberapa sub-Bab 

bagian pembahasan, diantanya sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN (Latar belakang masalah, Rumusan masalah, Tujuan 

penelitian, Manfaat penelitian, Batasan penelitian, Definisi oprasional dan 

Sistematika pembahasan 

BAB II : KAJIAN TEORI (Kajian konseptual, Kajian Teori, Teori, Hipotesis, 

Kerangka berfikir, Penelitian Terdahulu). 

BAB III : METODE PENELITIAN (Pendekatan dan Jenis Penelitian, Populasi, 

Sampel, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data). 

BAB IV : HASIL PENELITIAN. Pada bab ini akan membahas mengenai 

deskripsi lokasi penelitian, karakteristik responden, dan analisis data dan 

pengujian hipotesis 

BAB V : PEMBAHASAN DAN DISKUSI HASIL PENELITIAN. Pada bab ini 

nantinya akan menganalisis tentang tingkat partisipasi mahasiswa Universitas 

Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya yang berasal dari luar Provinsi Jawa Timur, 

perilaku pemilih mahasiswa Universitas Sunan Ampel Surabaya terhadap Pemilu 

Presiden 2014, dan pengaruh asal daerah mahasiswa Universitas Islam Negeri 

Sunan Ampel Surabaya terhadap perilaku pemilih pada pemilu 2014. 

BAB VI : PENUTUP. Pada bab ini terdiri dari Kesimpulan 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 


