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BAB II 

KAJIAN TEORI 

A. Definisi Asal Daerah 

Asal daerah merupakan tempat tinggal dimana seseorang itu menetap dan 

tercatat dalam kependudukan. Seseorang yang pindah dari tempat asalnya (pindah 

dari tempat dimana ia tercatat dalam kependudukan daerah tersebut) itu disebut 

imigran dan proses perpindahan tersebut dinamakan migrasi. Secara umum 

Migrasi adalah perpindahan penduduk dengan tujuan untuk menetap dari suatu 

tempat ke tempat lain melewati batas administratif (migrasi internal) atau batas 

politik/negara (migrasi internasional).1 Dengan kata lain, migrasi diartikan sebagai 

perpindahan yang relatif permanen dari suatu daerah ke daerah lain. Ada dua 

dimensi penting dalam pengertian kata migrasi, yaitu dimensi ruang/daerah dan 

dimensi waktu. Hal ini dikenal dengan sebutan arus migrasi (migration stream), 

yaitu jumlah atau banyaknya perpindahan yang terjadi dari daerah asal ke daerah 

tujuan dalam jangka waktu tertentu. Perpindahan dalam jangka waktu tertentu ini 

mempengaruhi respon masyarakat terhadap partisipasi serta perilaku memilihnya.  

 

B. Partisipasi Politik 

Partisipasi merupakan salah satu aspek penting demokrasi. Partisipasi 

merupakan taraf partisipasi politik warga masyarakat dalam kegiatan-kegiatan 

politik baik yang bersifat aktif maupun pasif dan bersifat langsung maupun yang 

bersifat tidak langsung guna mempengaruhi kebijakan pemerintah. Wahyudi 

                                                           
1http://id.wikipedia.org/wiki/Migrasi_manusiahttp://pengantarilmumujahid.blogspot.com/

2011/12/macam-macam migrasi.html. Diakses Pada 23 Mei 2015. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Migrasi_manusia
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Kumorotomo mengatakan, “Partisipasi adalah berbagai corak tindakan massa 

maupun individual yang memperlihatkan adanya hubungan timbal balik antara 

pemerintah dan warganya.”2 Lebih jauh dia mengingatkan bahwa secara umum 

corak partisipasi warga negara dibedakan menjadi empat macam, yaitu : pertama, 

partisipasi dalam pemilihan (electoral participation), kedua, partisipasi kelompok 

(group participation), ketiga, kontak antara warga negara dengan warga 

pemerintah (citizen government contacting) dan keempat, partisipasi warga negara 

secara langsung. Menurut Samuel P. Hutington dan Joan Nelson dalam No Easy 

Choice : Political participation in developing : “Partisipasi adalah kegiatan warga 

yang bertindak sebagai pribadi-pribadi, yang dimaksud untuk mempengaruhi 

pembuatan keputusan oleh pemerintah, partisipasi bisa bersifat pribadi-pribadi 

atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau sporadis, secara damai atau 

dengan kekerasan, legal atau ilegal, efektif atau tidak efektif.”3 

Sedangkan Ramlan Surbakti mendefinisikan, partisipasi politik adalah 

kegiatan warga negara biasa dalam mempengaruhi pembuatan dan pelaksanaan 

kebijakan umum dan dalam ikut menentukan pemimpin pemerintah.4 Secara 

umum dapat dikatakan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau 

kelompok orang untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik. 

 

 

                                                           
2 Wahyudi Kumorotomo, Etika Administrasi Negara (Jakarta:Rajawali Press, 1999), 112. 
3 Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson, No Easy Choice : Political Participation In 

Developing Countries Cambridge (mass:Harvard University Press, 1997), 3. 
4 Arifin Rahmat, Sistem Politik Indonesia (Surabaya:Penerbit SIC, 1998), 128. 
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Herbert McClosky berpendapat bahwa partisipasi politik adala 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 umum.5 

Berikut ini dikemukakan sejumlah rambu-rambu partisipasi politik:6 

Pertama, partisipasi politik berupa kegiatan atau perilaku luar individu warga 

negara biasa yang dapat diamati, bukan perilaku dalam yang berupa sikap dan 

orientasi. Karena sikap dan orientasi tidak selalu termanifestasikan dalam 

perilakunya. 

Kedua, kegiatan tersebut diarahkan untuk mempengaruhi perilaku selaku 

pembuat dan pelaksana keputusan politik. Seperti mengajukan alternative 

kebijakan umum, dan kegiatan mendukung atau menentang keputusan politik 

yang dibuat perintah. 

Ketiga, kegiatan yang berhasil (efektif) maupun yang gagal mempengaruhi 

pemerintah termasuk dalam konsep partisipasi politik 

Keempat, kegiatan mempengaruhi kebijakan pemerintah secara langsung 

yaitu mempengaruhi pemerintah dengan menggunakan perantara yang dapat 

meyakinkan pemerintah. 

 

 

                                                           
5 Miriam Budiarjo, Dasar-dasar Ilmu Politik (Jakarta:Gramedia Pustaka Utama, 2008), 

367. 
6 Ramlan Surbakti, Partai,Pemilih dan Demokrasi (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 1999), 

141. 
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Kelima, mempengaruhi pemerintah melalui prosedur yang wajar dan tanpa 

kekerasan seperti memilih dalam pemilu, mengajukan petisi, bertatap muka, dan 

menulis surat atau dengan prosedur yang tidak wajar seperti kekerasan, 

demonstrasi, mogok, kudeta, revolusi, dll. 

Dinegara-negara demokrasi umumnya dianggap bahwa lebih banyak 

partisipasi masyarakat, lebih baik. Dalam alam pikiran ini, tingginya tingkat 

partisipasi menunjukkan bahwa warga mengikuti dan memahami masalah politik 

dan ingin melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan itu, tingginya tingkat 

partisipasi juga menunjukkan bahwa rezim yang sedang berkuasa memiliki 

keabsahan yang tinggi. Dan sebaliknya, rendahnya partisipasi politik juga 

menunjukkan lemahnya legitimasi dari rezim yang sedang berkuasa. 

Partisipasi sebagai bentuk kegiatan dibedakan atas dua bagian, yaitu:7 

1. Partisipasi aktif, yaitu kegiatan yang berorientasi pada output dan input politik. 

Yang termasuk dalam partisipasi aktif adalah, mengajukan usul mengenai suatu 

kebijakan yang dibuat pemerintah, mengajukan kritik dan perbaikan untuk 

meluruskan kebijakan, membayar pajak dan memilih pemimpin pemerintahan. 

2. Partisipasi pasif, yaitu kegiatan yang hanya berorientasi pada output politik. 

Pada masyarakat yang termasuk kedalam jenis partisipasi ini hanya menuruti 

segala kebijakan dan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah tanpa 

mengajukan kritik dan usulan perbaikan. 

 

                                                           
7 Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik (Jakarta:Grasindo, 1999), 143. 
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Kemudian terdapat masyarakat yang tidak termasuk kedalam kategori ini, 

yaitu masyarakat yang menganggap telah terjadinya penyimpangan sistem politik 

dari apa yang telah mereka cita-citakan. Kelompok tersebut disebut apatis atau 

golput. 

Kategori partisipasi menurut milbarth adalah sebagai berikut:8 

1. Kegiatan gladiator meliputi 

a. Memegang jabatan politik atau partai 

b. Menjadi calon pejabat 

c. Menghimpun dana politik 

d. Menjadi anggota aktif suatu partai 

e. Menyisihkan waktu untuk kampanye politik 

2. Kegiatan transisi meiputi: 

a. Mengikuti rapat atau pawai politik 

b. Memberi dukungan dana partai atau calon 

c. Jumpa pejabat publik atau pemimpin politik 

3. Kegiatan monoton meliputi: 

a. Memakai simbol/identitas partai/organisasi pollitik 

b. Mengajak orang untuk memilih 

c. Menyelenggarakan diskusi politk 

d. Memberi suara 

4. Kegiatan apatis/ masa bodoh 

 

                                                           
8 Ibid., 143 
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Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik seseorang adalah:9 

1. Kesadaran politik, yaitu kesadaran akan hak dan kewajibannya sebagai 

warga negara. 

2. Kepercayaan politik, yaitu sikap kepercayaan orang tersebut terhadap 

pemimpinnya 

Bedasarkan dua faktor tersebut, terdapat empat tipe partisipasi politik yaitu:10 

1. Partisipasi politik aktif jika memiliki kesadaran dan kepercayaan politik 

yang tinggi 

2. Partisipasi politik apatis jika memiliki kesadaran dan kepercayaan politik 

yang rendah 

3. Partisipasi politik pasif jika memiliki kesadaran politik rendah, sedangkan 

kepercayaan politiknya tinggi 

4. Partisipasi politik militan radikal, jika kesadaran politik tinggi, sedangkan 

kepercayaan politik rendah. 

Orang-orang yang tidak ikut dalam partisipasi politik mendapat beberapa 

julukan, seperti apatis, sinisme, alienasi, dan anomie. 

1) Apatis (masa bodoh) dapat diartikan sebagai tidak punya minat atau tidak 

punya perhatian terhadap orang lain, situasi, atau gejala-gejala. 

2) Sinisme menurut Agger diartikan sebagai “kecurigaan yang busuk dari 

manusia”, dalam hal ini dia melihat bahwa politik adalah urusan yang 

kotor, tidak dapat dipercaya, dan menganggap partisipasi politik dalam 

bentuk apa pun sia-sia dan tidak ada hasilnya. 

                                                           
9 Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik (Jakarta:Grasindo, 1999), 144. 
10 Ibid., 144 
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3) Alienasi menurut Lane sebagai perasaan keterasingan seseorang dari 

politik dan pemerintahan masyarakat dan kecenderungan berpikir 

mengenai pemerintahan dan politik bangsa yang dilakukan oleh orang lain 

untuk orang lain tidak adil. 

4) Anomie, yang oleh Lane diungkapkan sebagai suatu perasaan kehidupan 

nilai dan ketiadaan awal dengan kondisi seorang individu mengalami 

perasaan ketidakefektifan dan bahwa para penguasa bersikap tidak peduli 

yang mengakibatkan devaluasi dari tujuan-tujuan dan hilangnya urgensi 

untuk bertindak.11 

 

1.1 Batasan-batasan partisipasi politik 

Kegiatan tertentu bisa dikategorikan partisipasi politik apa tidak, hal tersebut 

berkaitan dengan konseptualisasi dari partisipasi politik. Dimana dalam 

konseptualisasi merupakan upaya menyusun “batasan-batasan” sebagai kriteria 

untuk menetukan apakah suatu kegiatan termasuk atau tidak termasuk ke dalam 

partisipasi politik. Berikut adalah batasan-batasan partisipasi politik:12 

1. Berupa kegiatan atau perilaku luar individu warga negara biasa yang dapat 

diamati, bukan perilaku dalam yang berupa sikap dan orientasi. Hal ini perlu 

ditegaskan karena sikap dan orientasi individu tidak selalu termanifestasikan 

dalam perilakunya. 

                                                           
11 Michael Rush dan Althoff, Pengantar Sosiologi Politik (Jakarta : PT Rajawali, 1989), 

131. 
12 Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik (Jakarta:PT. Grafindo, 2010), 180-181. 
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2. Kegiatan itu diarahkan untuk mempengaruhi pemerintah selaku pembuat dan 

pelaksana keputusan politik. Termasuk dalam pengertian ini, seperti kegiatan 

mengajukan alternatif kebijakan umum, alternatif pembuat dan pelaksana 

keputusan politik, dan kegiatan mendukung atau pun menentang keputusan 

politik yang dibuat pemerintah 

3. Baik kegiatan yang berhasil (efektif) maupun yang gagal mempengaruhi 

pemerintah termasuk dalam konsep partisipasi politik 

4. Kegiatan mempengaruhi pemerintah tanpa menggunakan perantara individu 

dapat dilakukan secara langsung atau pun secara tidak langsung, yaitu: 

a. Kegiatan yang langsung berarti individu memengaruhi pemerintah melalui 

pihak lain yang dianggap dapat dilakukan melalui prosedur yang wajar 

(konvensional) dan tak berupa kekerasan (non violence) seperti ikut memilih 

dalam pemilihan umum mengajukan petisi, melakukan kontak tatap muka, 

dan menulis surat. 

b. Kegiatan tidak langsung berarti individu mempengaruhi pemerintah melalui 

pihak lain yang dianggap dapat dilakukan melalui cara-cara diluar prosedur 

yang wajar (non konvensional) dan berupa kekerasan (violence), seperti 

demostrasi (unjuk rasa), melakukan pembangkangan halus (seperti memilih 

kotak kosong dari pada memilih calon yang disodorkan pemerintah), huru-

hara, mogok, pembangkan sipil, serangan bersenjata, dan gerakan-gerakan 

politik seperti kudeta dan revolusi. 
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1.2 Hirarki Partisipasi Politik 

Bentuk partisipasi politik seseorang tampak dalam aktivitas-aktivitas 

politiknya. Bentuk partisipasi politik yang paling umum dikenal adalah 

pemungutan suara (voting) entah untuk memilih para calon wakil rakyat, entah 

untuk memilih kepala negara13. Dalam buku pengantar sosiologi politik, Michael 

Rush dan Philip Althoff mengidentifikasi bentuk-bentuk partisipasi politik yang 

mungkin sebagai berikut: 

1. Menduduki jabatan politik atau administratif 

2. Mencari jabatan politik atau administratif 

3. Menjadi anggota aktif dalam suatu organisasi politik 

4. Menjadi anggota pasif dalam suatu organisasi 

5. Menjadi anggota aktif dalam suatu organisasi semi-politik 

6. Menjadi anggota pasif dalam suatu organisasi semi politik 

7. Partisipasi dalam rapat umum, demonstrasi dan sebagainya 

8. Partisipasidalam diskusi politik informal 

9. Partisipasi dalam pemungutan suara (voting) 

Diatas tersebut merupakan hierarki partisipasi politik. Hierarki partisipasi 

tersebut berlaku diberbagai sistem politik. Tetapi arti masing-masing tingkat 

partisipasi tersebut bisa berbeda dari sistem politik yang satu ke sistem politik 

yang lain. Dan partisipasi pada satu tingkatan tidak merupakan prasyarat bagi 

partisipasi pada tingkatan yang lebih tinggi. 

                                                           
13 Rafael Raga Maran, Pengantar Sosiologi Politik. 148 
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Puncak hierarki terdapat orang-orang yang menduduki berbagai macam 

jabatan, baik para pemegang jabatan politik maupun para anggota birokrasi pada 

berbagai tingkatan. Mereka ini berkepentingan langsung dengan pelaksanaan 

kekuasaan politik formal. Dibawah para pemegang jabatan-jabatan politik formal 

adalah para anggota dari berbagai organisasi politik atau semi politik. Termasuk 

disini adalah semua tipe partai politik dan kelompok kepentingan. Kesamaan 

antara partai poltik dan kelompok kepentingan terletak pada peranan keduanya 

sebagai agen-agen mobilisasi politik. Baik partai politik maupun kelompok 

kepentingan merupakan organisasi yang berfungsi sebagai wadah yang 

memungkinkan para anggota masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan politik. 

Tercakup dalam kegiatan tersebut adalah usaha mempertahankan gagasan posisi, 

orang atau kelompok-kelompok, tertentu melalui sistem politik yang 

bersangkutan.14 

 

C. Perilaku Pemilih 

Pemilih diartikan sebagai semua pihak yang menjadi tujuan utama para 

konstestan untuk mereka pengaruhi dan yakinkan agar mendukung dan kemudian 

memberikan suaranya kepada kontestan yang bersangkutan.15 

Dinyatakan sebagai pemilih dalam pemilu yaitu mereka yang telah terdaftar 

sebagai peserta pemilih oleh petugas pendata peserta pemilih. Pemilih dalam hal 

ini dapat berupa konstituen maupun masyarakat pada umunya. Konstituen adalah 

kelompok masyrakat yang merasa diwakili oleh suatu ideologi tertentu yang 

                                                           
14 Michael Rush & Philip Althoff. Pengantar Sosiologi Politik. (Jakarta:PT. Raja 

Grafindo Persada, 1997), 123-124. 
15 Firmanzah, Marketing Politik (Jakarta:Yayasan Obor Indonesia, 2007), 102. 
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kemudian termanifestasikan dalam institusi politik seperti partai politik seorang 

pemimpin.16 

Perilaku pemilih dapat ditunjukkan dalam memberikan suara dan menentukan 

siapa yang akan dipilih menjadi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam 

pilkada secara langsung. Pemberian suara atau votting secara umum dapat 

diartikan, “sebagai sebuah proses dimana seorang anggota dalam suatu kelompok 

menyatakan pendapatnya dan ikut menentukan konsensus diantara anggota 

kelompok seorang pejabat maupun keputusan yang diambil”. Pemberian suara 

dalam Pilkada secara langsung diwujudkan dengan memberikan suara pada 

pasangan calon Kepala Daerah yang didukungnya atau ditujukan dengan perilaku 

masyarakat dalam memilih pasangan calon kepala daerah atau wakil kepala 

daerah. 

Adapun perilaku pemilih menurut surbakti adalah: “Aktifitas pemberian suara 

oleh individu yang berkaitan erat dengan kegiatan pengambilan keputusan untuk 

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

langsung.17 

Keputusan untuk memberikan dukungan dan suara tidak akan terjadi apabila 

tidak terdapat loyalitas pemilih yang cukup tinggi kepada calon pemimpin 

jagoannya. Begitu juga sebaliknya, pemilih tidak akan memberikan suaranya 

kalau mereka menganggap bahwa sebuah partai atau calon pemimpin tidak loyal 

serta tidak konsisten dengan janji dan harapan yang telah mereka berikan. 

                                                           
16 Ibid., 105 
17 Ramlan Surbakti, Partai, Pemilih dan Demokrasi (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 1997), 

170. 
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Perilaku pemilih juga sarat dengan ideologi antara pemilih dengan partai 

politik atau kontestan pemilu. Masing-masing kontestan membawa ideologi yang 

saling berinteraksi. Selama periode kampanye pemilu, muncul kristalisasi dan 

pengelompokan antara ideologi yang dibawa kontestan. Masyarakat akan 

mengelompokkan dirinya kepada kontestan yang memiliki ideologi sama dibawa 

dengan yang mereka anut sekaligus juga menjauhkan diri dari ideologi yang 

berseberangan dengan mereka. 

Perilaku pemilih dapat dianalisis dengan tiga pendekatan yaitu:18 

1. Pendekatan sosiologis 

Pedekatan sosiologis sebenarnya berasal dari Eropa, kemudian di Amerika 

dan pendidikan Eropa. Kerena itu Flananngan menyebutnya sebagai model 

sosiologi politik Eropa. David denver, ketika menggunakan pendekatan ini 

untuk menjelaskan perilaku memilih masyarakat inggris, menyebut model ini 

sebagai social determinism approach. 

Pendekatan ini pada dasarnya menjelaskan bahwa karakteristik sosial dan 

pengelompokan-pengelompokan sosial mempunyai pengaruh yang cukup 

signifikan dalam menentukan perilaku pemilih seseorang. Karakteristik sosial 

(seperti pekerjaan, pendidikan dsb) dan karakteristik atau latar belakang 

sosiologis (seperti agama, wilayah, jenis kelamin, umur, dsb) merupakan 

faktor penting dalam menetukan pilihan politik. Pendek kata, pengelompokan 

sosial seperti umur, jenis kelamin, agama dan semacamnya dianggap 

mempunyai peranan yang cukup menentukan dalam membentuk 

                                                           
18 Muhammad Asfar, Pemilu dan Perilaku Memilih 1995-2004 (Pustaka Eureka, 2006), 

137-144. 
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pengelompokan sosial baik secara formal seperti keanggotaan seseorang 

dalam organisasi-organisasi keagaman, organisasi-organisasi profesi, maupun 

pengelompokan informal seperti keluarga, pertemanan, ataupun kelompok-

kelompok kecil lainnya, merupakan sesuatu yang sangat vital dalam 

memahami perilaku politik seseorang, karena kelompok-kelompok inilah yang 

mempunyai peranan besar dalam membentuk sikap, persepsi dan orientasi 

seseorang. 

2. Pendekatan psikologis 

Pendekatan sosiologis berkembang di Amerika serikat berasal dari Eropa 

barat, pendekatan psikologis merupakan fenomena Amerika Serikat karena 

dikembangkan sepenuhnya oleh Amerika Serikat melalui survey research 

centre di Universitas Michigan. Oleh karena itu, pendekatan ini juga disebut 

sebagai Mazhab Michigan. Pelopor utama pendekatan ini adalah Angust 

Campbell. 

Pendekatan ini menggunakan dan mengembangkan konsep psikologi, 

terutama konsep sosialisasi dan sikap untuk menjelaskan perilaku pemilih. 

Variabel-variabel itu tidak dapat dihubungkan dengan perilaku memilih kalau 

ada proses sosialisasi. Oleh karena itu menurut pendekatan ini sosialisasi lah 

sebenarnya yang menetukan perilaku memilih politik seseorang. 

Penganut pendekatan ini menjelaskan sikap seseorang sebagai refleksi dari 

kepribadian seseorang merupakan variabel yang cukup menentukan dalam 

mempengaruhi perilaku politik seseorang. Oleh karena itu, pendekatan 

psikologis menekankan pada tiga aspek psikologis sebagai kajian utama yaitu 
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ikatan emosional pada suatu partai politik, orientasi terhadap isu-isu dan 

orientasi terhadap kandidat. 

3. Pendekatan rasional 

Penggunaan pendekatan rasional dalam menjelaskan perilaku pemilih oleh 

ilmuwan politik sebenarnya diadaptasi dari ilmu ekonomi. Mereka melihat 

adanya analogi antara pasar (ekonomi) dan perilaku memilih (politik). Apabila 

secara ekonomi masyarakat dapat bertidak secara rasional, yaitu menekan 

ongkos sekecil-kecilnya untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-

besarnya, maka dalam perilaku politikpun masyarakat akan dapat bertindak 

secara rasional, yakni memberikan suara ke OPP yang dianggap 

mendatangkan keuntungan yang sebesar-besarnya dan menekan kerugian. 

 

1. 1. Orientasi Pemilih19 

a. Orientasi Policy-Solving 

Ketika pemilih menilai seorang kontestan dari kacamata “policy-problem-

solving” yang terpenting bagi mereka adalah sejauh mana kontestan mampu 

menawarkan program kerja atau solusi bagi suatu permasalahan yang ada. 

Pemilih akan cenderung secara objektif memilih partai politik atau  kontestan 

yang memiliki kepekaan terhadap masalah nasional (daerah) dan kejelasan-

kejelasan program kerja partai politik atau kontestan pemilu yang arah 

kebijakannya tidak jelas akan cenderung tidak dipilih 

 

                                                           
19Agung Wibawanto, Menangkan Hati dan Pikiran Rakyat (Yogyakarta:Pembaruan, 

2005) 
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b. Orientasi ideologi 

Pemilih yang cenderung mementingkan ideologi suatu partai atau 

kontestan, akan mementingkan ikatan “ideologi” suatu partai atau kontestan, 

akan menekankan aspek-aspek subjektivitas seperti kedekatan nilai, budaya, 

norma, emosi, dan psikografis. Semakin dekat kesamaan partai atau kontestan 

pemilu, pemilih jenis ini akan cenderung memberikan suaranya kepartai atau 

kontestan tersebut. 

 

1. 2. Tipologi perilaku pemilih 

Pemilih diartikan sebagai semua pihak yang menjadi tujuan utama para 

kontestan untuk mereka pengaruhi dan menyakinkan agar memberi dukungan dan 

memberikan suaranya kepada kontestan yang bersangkutan. Pemilih dalam hal ini 

dapat berupa konstituen maupun masyarakat pada umumnya. Konstituen sendiri 

merupakan kelompok masyarakat yang merasa diwakili oleh ideologi tertentu 

yang kemudian termanifestasikan dalam institusi politik seperti partai politik. 

Dengan kata lain, partai politik harus memiliki basis pendukung yang memiliki 

kesamaan ideologi dan tujuan politik. Kelompok pendukung atau konstituen ini 

secara jelas mendefinisikan keterikatan mereka dengan partai politik tertentu.20 

Untuk menjelaskan karakteristik pemilih sebenarnya telah menjadi diskusi 

dan analisis para politikus maupun kalangan akademisi. Semenjak Downs (1957) 

mempublikasikan bukunya yang berjudul An Economi Theory Of Democracy 

semua sadar bahwa keputusan memilih (to vote) berbeda secara signifikan dengan 

                                                           
20 Firmansyah, Marketing Politik Antara Pemahaman Dan Realitas (Jakarta:Yayasan obor 

Indonesia, 2007), 87. 
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keputusan ekonomi dan komersial pada umumnya. keputusan yang salah dalam 

pemilu tidak memiliki efek langsung terhadap pengambilan keputusan kecuali 

dalam jumlah besar.21 

Perilaku pemilih dalam pemilu juga dianalisasikan oleh Schumpeter (1966). 

Menurutnya, pemilih mendapatkan informasi politik dalam jumlah besar dan 

beragam sering kali berasal dari berbagai macam sumber yang sangat 

memungkinkan bersifat kontradiktif. Sementara Brennan dan Lomasky (1997) 

dan Fiorina (1976) menyatakan bahwa keputusan memilih selama pemilu adalah 

prilaku ekspresif. Perilaku ini tidak jauh berbeda dengan perilaku supporter yang 

memberikan dukungannya pada sebuah tim sepakbola. Menurut mereka perilaku 

memilih sangat dipengaruhi oleh loyalitas dan ideologi. 

Untuk lebih memperjelas pemahaman tentang tipologi perilaku pemilih yaitu 

ada empat, diantaranya:22 

1) Pemilih Rasional 

Pemilih ini lebih berorientasi kepada kemampuan partai politik atau calon 

peserta pemilu dengan program kerjanya. Pemilih rasional memiliki ciri khas 

yang tidak mementingkan ikatan ideologi pada suatu partai politik atau suatu 

kontestan. Hal yang terpenting bagi pemilih jenis ini adalah apa yang bisa 

dibuat oleh sebuah partai atau seorang kontestan pemilu. 

 

 

 

                                                           
21 Ibid., 89. 
22 Ibid., 120-124. 
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2) Pemilih Kritis 

Jenis pemilih kritis ini ada dua hal yaitu: pertama, pemilih ini menjadikan 

nilai ideologi sebagai pijakan untuk menentukan kepada partai atau kontestan 

partai atau kontestan mana mereka akan memihak dan mereka akan mengkritisi 

yang akan atau telah dilakukan. Kedua, pemilih tertarik lebih dulu kepada 

program kerja sebuah partai atau kontestan kemudian mencoba memahami 

kebijakan tersebut. Pemilih kritis ini artinya mereka selalu menganalisis kaitan 

antara sistem ideologi dengan kebijakan yang dibuat. 

3) Pemilih Tradisional 

Pemilih jenis ini memiliki orientasi ideologi yang sangat tinggi dan tidak 

terlalu melihat kebijakan politik atau kontestan sebagai suatu hal yang penting 

dalam pengambilan keputusan. Pemilih ini lebih menekankan pada kedekatan 

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

memilih sebuah partai atau kontestan pemilu. Pemilih jenis ini juga sangat 

mudah dimobilisasi dalam kampanye. 

4) Pemilih Skeptis 

Pemilih jenis ini tidak memiliki orientasi yang cukup tinggi dengan sebuah 

partai politik atau kontestan pemilu. Pemilih ini juga tidak menjadikan sebuah 

kebijakan sebagai suatu hal yang penting. Pemilih jenis ini berkeyakinan 

bahwa siapapun pemenang dalam pemilu hasilnya sama saja tidak ada 

perubahan yang berarti dapat terbagi-bagi kondisi daerah atau negara. 
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1. 3. Faktor yang menentukan pilihan politik 

Perilaku politik dapat dijelaskan melalui beberapa pendekatan yaitu 

pendekatan sosiologis dan psikologis. Bedasarkan pendekatan sosiologis, pilihan 

politik seseorang sedikit banyak ditentukan oleh sejauh mana orientasi politik 

individu terhadap sistem politik secara keseluruhan termasuk didalamnya partai 

politik, aktor dan elit politik. Asumsi pendekatan budaya politik dan pendekatan 

sosiologis menyatakan bahwa orientasi seseorang terbentuk melalui keanggotaan 

berbagai tipe kelompok sosial. Luas sempitnya orientasi dan pemahaman 

seseorang ditentukan oleh ruang lingkup dari kelompok sosial keagamaan yang 

dimasukinya. 

Sedangkan pendekatan psikologis lebih melihat faktor kekuatan dari dalam 

diri individu sebagai faktor yang menetukan pilihan politik. Kekuatan psikis 

tersebut terefleksikan ke dalam sikap-sikap dan kepribadian yang dibentuk 

melalui proses sosialisasi. Terlepas dari beberapa pendekatan tersebut, Bambang 

Cipto menjelaskan bahwa proses pengambilan keputusan pemilih dapat 

diperkirakan menurut tolak ukur tradisional yang meliputi 3 aspek, yaitu:23 

1. Party Identification (identitas partai yang berkaitan dengan loyalitas dan 

massa suatu partai). Semakin tinggi identitas partai akan semakin 

menjamin loyalitas massa partai. Sebaliknya semakin rendah identifikasi 

partai akan semakin rendah pula loyalitas massanya. Loyalitas massa 

pendukung partai akan berpengaruh terhadap kemenangan partai dalam 

                                                           
23 M. Khoirul Anwar dan Vina Salvina D.S, Perilaku Partai Politik. Studi Prilaku Partai 

Politik Dalam Kampanye dan Kecenderungan Pemilih Pada Pemilu 2004 (Malang: 

UMM Press, 2006), 27-30. 
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pemilu. Oleh karena itu, setiap partai akan mengupayakan tetap 

terjaminnya partai sekalipun dengan politik uang. 

2. Issue of candidate and party (isu-isu seputar kandidat dari suatu partai 

maupun isu-isu diseputar partai tersebut yang diusung kandidat). 

3. Candidate’s (party elite’s) personality styleand performance (kepribadian, 

tipologi hidup dan performa partai atupun kandidat partai) 

 

D. Penelitian Terdahulu 

Penulisan terdahulu yang pernah ada yang berhubungan dengan penulisan ini 

diantaranya adalah penelitian dari Fera Hariani Nasution tentang “Prilaku 

Memilih Pada Pemilihan Gubernur Sumatera Secara Langsung Di Labuhan Batu 

(Studi Kasus Di Kelurahan Bakaran Batu, Kabupaten Labuhan Batu)”. 

Bedasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa dalam Pilkada secara langsung 

di Kabupaten Labuhan Batu Kelurahan Bakaran Batu, terdapat hubungan yang 

cukup kuat antara orientasi kandidat dan orientasi isu dengan perilaku memilih.24 

Penelitian terdahulu selanjutnya adalah dari Neni Kumaya, SIP. M.Si dan 

Steven Sumolang S.Sos. M.Si tentang “Perilaku Pemilih Dalam Pemilihan Umum 

Di Kabupaten Bolaang Mongondow”. Adapun hasil dari penelitian, ditemukan 

bahwa :25 Perilaku Pemilih Masyarakat di Bolaang Mongondow masih banyak 

                                                           
24 Fera Hariani Nasution, Skripsi Tentang Prilaku Memilih Pada Pemilihan Gubernur 

Sumatera Secara Langsung Di Labuhan Batu (Studi Kasus Di Kelurahan Bakaran Batu, 

Kabupaten Labuhan Batu).(Sumatera Utara:Universitas Sumatera Utara, 2008) 
25 Neni Kumaya, SIP. M.Si dan Steven Sumolang S.Sos. M.Si, Jurnal Penelitian Tentang 

Perilaku Pemilih Dalam Pemilihan Umum Di Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolaang 

Mongondow:Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bolaang Mongondow, 2015) 
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yang termasuk dalam kategori Perilaku Pemilih Tradisional, yaitu pemilih yang 

lebih mengutamakan nilai sosial budaya, asal-usul, etnis, agama, dan lain-lain. 

Kemudian penelitian selanjutnya milik Indar Melani ”Skripsi Perilaku 

Pemilih Pemula Di Kecamatan Duampanua Pada Pemilukada Kabupaten 

Pinrang Tahun 2013”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan 

sosiologis pemilih pemula memilih karena adanya kesamaan daerah. Pendekatan 

psikologis, pemilih pemula menjatuhkan pilihannya berdasarkan ikatan emosional 

terhadap seorang kandidat. Dan pendekatan pilihan rasional, pemilih pemula 

memilih kandidat karena program yang ditawarkan serta keberhasilan dan prestasi 

yang dicapai oleh kandidat tersebut. Kecenderungan perilaku pemilih pemula di 

Kecamatan Duampanua pada pemilukada Kabupaten Pinrang tahun 2013 lebih 

mengarah pada perilaku pemilih yang sosiologis.26 

Demikian dilihat dari beberapa contoh penelitian terdahulu yang disampaikan 

diatas terdapat perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan 

oleh penulis dimana perbedaan tersebut terletak pada objek yang diteliti, yaitu 

mahasiswa. Sebab penulis belum menemukan penelitian mengenai perilaku 

pemilih terutama mahasiswa yang asal daerahnya berasal dari luar Provinsi Jawa 

Timur. Disini penulis ingin mendeskripsikan perilaku pemilih mahasiswa 

Universitas Sunan Ampel Surabaya terhadap Pemilu Presiden 2014, 

Mengidentifikasi tingkat partisipasi mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan 

Ampel Surabaya yang berasal dari luar daerah Jawa Timur dan Menganalisis 

                                                           
26 Indar Melani., Skripsi Tentang Perilaku Pemilih Pemula Di Kecamatan Duampanua 

Pada Pemilukada Kabupaten Pinrang. (Makasar:Universitas Hasanuddin Makasar, 2013) 
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seberapa besar pengaruh asal daerah mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan 

Ampel Surabaya terhadap perilaku pemilih pada pemilu 2014. 

 

E. Kerangka Berpikir 

 

 

 

 

 

 

 

Asal daerah berpengaruh terhadap perilaku pemilih hal tersebut dipengaruhi 

oleh beberapa faktor-faktor yaitu Jarak TPU asal daerah mahasiswa dengan 

kampus sangat jauh, Waktu liburan yang sedikit untuk mencoblos di TPU asal 

daerah tempat mahasiswa terdaftar, tidak terdaftar DPT, tidak ada sosialisasi KPU 

terhadap mahasiswa mengenai altenatif untuk mencoblos di TPU lain, kurang 

Asal Daerah Mahasiswa 
UIN Sunan Ampel 

Surabaya

Perilaku Pemilih:

1. Rasional

2. Kritis

3.Tradisional

4. Skeptis

Faktor faktor yang mempengaruhi partisipasi 

1. Jarak TPU asal daerah mahasiswa dengan 

kampus sangat jauh 

2. Waktu liburan yang sedikit untuk mencoblos 

di TPU asal daerah tempat mahasiswa 

terdaftar 

3. Tidak Terdaftar DPT 

4. Tidak ada sosialisai KPU terhadap Mahasiswa 

mengenai altenatif untuk  mencoblos di TPU 

lain 

5. Kurang tertarik terhadap calon 

6. Keberpihakan Media 

7. Pengaruh teman atau lingkungan 
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tertarik terhadap ke 2 bakal calon, keberpihakan media, dan pengaruh teman atau 

lingkungan. Sebab dari perilaku pemilih kita dapat mengetahui apakah seseorang 

itu berpartisipasi atau tidak. 

Keterangan: 

- Jarak TPU asal daerah mahasiswa dengan kampus sangat jauh untuk 

pengambilan kartu pemilih serta mencoblos 

- Waktu liburan yang sedikit untuk mencoblos di TPU asal daerah tempat 

mahasiswa terdaftar sebab Pilpres tanggal 9 Juli 2014 jatuh pada masa aktif 

kuliah 

- Tidak terdaftar DPT : umur sudah mencukupi namun belum tercatat atau 

terdaftar sebagai daftar pemilih tetap di asal daerah masing-masing mahasiswa 

- Tidak ada sosialisai KPU terhadap mahasiswa mengenai altenatif untuk  

mencoblos di TPU lain: sosialisasi tentang bagaimana menggantikan cara 

mencoblos jika tidak pulang atau menampung aspirasi mahasiswa rantau 

- Kurang tertarik terhadap calon : tidak ada ketertarikan dari mahasiswa 

terhadap visi misi atau kampanye yang dilakukan 2 calon 

- Keberpihakan media : media terlalu melebih-lebihkan bahkan tidak jarang 

berat sebelah terhadap salah satu pasang calon serta tidak terjadi kesamaan 

jumlah suara yang ditampilkan media pada Lembaga Survei yang sama. 

- Pengaruh Teman atau Lingkungan : faktor pengaruh  ajakan teman sekos 

atau tempat tinggal serta lingkungan untuk berpartisipasi ataupun tidak 

berpartisipasi. 
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F. Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penulisan, di mana rumusan masalah penulisan telah dinyatakan dalam bentuk 

kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru 

didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris 

yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dinyatakan sebagai 

jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penulisan, belum jawaban yang 

empiric.27 Jenis hipotesis dibedakan menjadi dua, yaitu : 

1. Ho (H nol), yaitu hipotesa yang menyatakan ketiadaan hubungan antara 

variabel yang sedang dioperasionalkan. 

2. Hipotesa alternative (Ha), yaitu hipotesa yang menyatakan keberadaan 

hubungan diantara variabel yang sedang dioperasionalkan. 

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

 Ho : Tidak ada respon pengaruh asal daerah terhadap perilaku pemilih pada 

Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 

 Ha : Ada respon pengaruh asal daerah terhadap perilaku pemilih pada 

Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. 

                                                           
27 Sugiyono, Metode Penelitihan Kombinasi (Mixed Methodes) (Bandung:Alfafabeta, 

2010), 223. 


