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ABSTRAK 
 

 
Golongan putih atau biasa disebut golput sudah tidak asing lagi di kehidupan masyarakat, 

golput terjadi pertama kali pada tahun 1971 yang di kenalkan oleh pemuda yang bernama 
Arief Budiman dan teman-temannya mengajak masyarakat untuk tidak memilih pada waktu 
itu, karena sebagai bentuk kekecewaan dan penolakan keras terhadap Pemerintah dan Abri 
(Angkatan Bersenjata Republik Indonesia) Golongan putih tidak terjadi pada zaman era 
orde baru tetapi pada zaman era reformasi. Akan tetapi pada era reformasi golput adalah 
masyarakat yang sengaja tidak memilih karena sudah tidak percaya pada demokrasi saat ini 
dan masyarakat sudah tidak percaya lagi pada pemimpin. 
 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor masyarakat yang tidak 
menggunakan hak pilihnya pada pemilihan Walikota Tanjungpinang di Kelurahan Melayu 
Kota Piring 2012. Dan penelitian ini menggunakan dua metode yaitu kualitatif dan 
kuantitatif, metode kuantitatif yang digunakan yang berupa kuesioner dan disebar kepada 
masyarakat Melayu Kota Piring yang tidak menggunakan hak pilihnya pada pemilihan 
Walikota 2012 lalu. Dan pada metode kualitatif peneliti menggunakan metode wawancara 
kepada informan kunci seperti Ketua RT, Sekretaris Melayu Kota Piring, Anggota 
Panwaslu dan Komisioner KPU. Untuk sebagai pembanding hasil jawaban kuesioner yang 
disebarkan kepada masyarakat Melayu Kota Piring apakah sejalan dengan hasil wawancara 
yang dilakukan pada informan kunci. 
 

Pemilihan Walikota 2012 lalu cukup berjalan lancar dan baik, pada pemilihan walikota 
tahun 2012 banyak masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya, dan negara sudah 
memberikan hak seluas-luasnya untuk masyarakat menentukan pilihan. Bahkan sosilisasi 
telah diberikan pihak penyelenggara kepada masyarakat, supaya masyarakat dapat mengerti 
pentingnya pemilu, seharusnya disini masyarakat tidak mengurungkan niatnya untuk datang 
ke pemungutan suara (TPS). Pemimpin tidak ada apa-apa nya tanpa rakyat yang 
memilihnya dan sebab itu kedaulatan berada ditangan rakyat, pada istilah bahasa yunani 
kuno yang mengatakan demos dan kratos. Demos artinya rakyat dan kratos artinya 
kekuasaan maka apabila digabungkan kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. 
karena nasib pemimpin bukan ditangan orang yang berkuasa tetapi berada ditangan rakyat. 
 
Kata Kunci: Golput, Pemilihan Walikota, Masyarakat 
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ABSTRACT 
  
 
Abstention have been familliar on our life, first abstention happened on 1971 that 

introduced by Arief Budiman and his friend invite people for abstain on general election at that 
time, because of their disappointed and reject for goverment reject and Indonesian Army (ABRI) 
Abstention not only happened in new era, but also on reformation era. But, on reformation era, 
abstention was the people that didn’t participate on the general election because of they didn’t 
trust the leader and the democracy. 

 
This reserach was purpose for finding out factors that affect the society that didn’t 

participate on the Election of Tanjungpinang Mayor on Melayu Kota Piring village 2012. And for 
this research, the method used is qualitaive and quantitative, quantitative method that used was 
questionnaire that given to the villagers of Melayu Kota Piring that didn’t participate on past 
2012. And on qualitative method, the researcher interviewed the source key like Village head, the 
elder, secretary of Melayu Kota Piring, election supervisior and election commision. For the 
comparison results of questionnaire answer were distributed to Melayu Kota Piring Society is in 
line with th results of the interviewes conducted with key informants. 

 
The past 2012 Mayor election was held very smooth and great, in the Mayor election 2012 

many people didn’t participate on that election however the goverment give freedom to the society 
to chose by them self. More over the goverment have socialized about the election to the society to 
understand about important to of election, the society should participate on election and didn’t 
run away from it so they must come to the polling place (TPS). The leader could not lead without 
the society that entrust their aspiration because of it , the soverignty was on the society sides, once 
in the greek term said the “demos” and “kratos”. Demos means the society, and kratos means the 
authority. When it combined it means that the authority from the society, by the society, and for the 
society. The leader destiny not on the ruler side, it was on the society sides. 

 
 

Keyword:Abstention, Mayor Election, Society 
 

 
 

 

 

 



 
 

I 

          PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Setiap perhelatan pemilu atau pemilihan Kepala Daerah pasti tidak lepas dengan namanya 

golongan putih (golput), golput seakan tidak pernah absen dalam setiap perhelatan pemilu. Golput 

tidak hanya terjadi di dalam negeri, tetapi di seluruh dunia terutama di negara berkembang seperti 

Amerika Serikat yang terkenal dengan julukan negara super power ini memiliki angka golput yang 

mencapai 40 persen. Dari tahun ke tahun jumlah golput semakin meningkat dan ini adalah sebagai 

fenomena yang sangat unik yang bukan hanya terjadi di indonesia tetapi juga diseluruh dunia. 

Awal sejarah pertama kali golongan putih (golput) berkembang di Indonesia pada tahun 

1971. Dicetuskan oleh pemuda Indonesia yang bernama Arief Budiman, tahun 1971 Arief 

Budiman bersama teman-temannya melakukan revolusi baru yang mengubah sejarah demokrasi 

Indonesia atau yang lebih dikenal dengan golongan putih (golput). Tahun 1971 Arief Budiman dan 

teman-teman melakukan golput sebagai bentuk kekecewaan dan penolakan keras terhadap 

pemerintah dan Angkatan Bersenjata Rebulik Indonesia (ABRI) pada massa itu. 

Saat itu partai Golkar memaksa masyarakat (para pemilih) untuk memberikan hak suara 

mereka kepada partai Golkar agar partai Golkar bisa menang pemilu pada saat itu, dan apabila 

masyarakat (para pemilih) menolak untuk memberikan suara maka mereka akan dipaksa dan 

diancam. Massa orde baru masyarakat (para pemilih) mau tidak mau harus ikut serta dalam pemilu 

pada saat itu, tetapi Arief Budiman mempunyai cara agar terhindar dari ancaman yang dilakukan 

oleh pemerintah dan ABRI.  

Mengajak masyarakat dan pemuda-pemudi Indonesia untuk menjadi golput adalah dengan 

cara tetap mendatangi tempat pemungutan suara (TPS). Ketika melakukan pencoblosan, dan 

bagian yang dicoblos bukan pada tanda gambar partai tersebut, melainkan pada bagian yang 

berwarna putih dari luar logo partai tersebut. Dengan demikian coblosan dilakukan tidak tepat 

pada tanda gambar, maka kertas suara tersebut dianggap tidak sah atau gugur.  

UU No. 15 Tahun 2011  pasal 1 Ayat 1 yang berbunyi: “Pemilihan Umum diselenggarakan  

secara demokratis dan transparan, jujur dan adil, dengan mengadakan pemberian dan pemungutan 

suara secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil”. Dengan kenyataannya sekarang 

oknum-oknum tertentu ada yang bermain curang dengan cara menggelapkan surat suara untuk 

memudahkan kandidat calon pemimpin tersebut bisa menang dalam pemilu. 

Hal ini sudah melanggar ayat diatas yang seharusnya pemilihan umum diselenggarakan 

secara demokratis dan transparan, jujur dan adil. Sebaiknya dari pihak KPU yang memegang hak 

penuh dalam hal pemilu jangan sampai terjadi hal seperti itu, karena dapat merugikan orang 

banyak dan pihak-pihak tertentu. 



 
 

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang  Hak Asasi Manusia (HAM) yang berisi 

“manusia mempunyai hak untuk hidup, hak berbicara, hak diperlakukan baik, hak atas rasa aman, 

hak berkeluarga, hak melanjutkan keturunan, hak memperoleh keadilan, hak atas kebebasan 

pribadi dan hak untuk memilih. Tetapi, dari semua hak diatas masih ada hak yang belum dipenuhi 

oleh masyarakat yang menjadi warga negara indonesia, yaitu hak untuk memilih dan dipilih. 

Bahwa negara sudah memberikan hak seluas-luasnya kepada setiap warga negara untuk ikut 

pemilihan umum, Pemilihan Legislatif maupun Kepala Daerah. 

Menurut ketentuan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dinyatakan 

bahwa “setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politiknya”. Lebih lanjut 

menurut ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, dinyatakan bahwa 

“Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan 

persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Kedua ketentuan pasal di atas jelas 

menunjukkan adanya jaminan yuridis yang melekat bagi setiap warga Negara Indonesia itu sendiri 

untuk melaksanakan hak memilihnya. 

Akan tetapi masyarakat sekarang cendrung untuk tidak ikut berpartisipasi dalam hal yang 

berbau pemilu atau pun Kepala Daerah,  bahkan golput sudah ada pada sejak massa orde baru. 

Tetapi golput pada masa orde baru dengan golput era reformasi sekarang ada perbedaan dan tujuan 

tertentu. Dan akan ditunjukan sebagai berikut : 

1. Masa orde baru, golput adalah bentuk perlawanan politik terhadap arogansi 

pemerintah/ABRI yang dianggap tidak menjunjung asas demokrasi.  

2. Pada era reformasi yang lebih demokratis, pengertian golput merupakan bentuk dari 

fenomena dalam demokrasi. Golput pada era reformasi adalah masyarakat yang tidak lagi 

percaya adanya pemimipin, karena menurut mereka (para pemilih) pemimpin sekarang hanya 

bisa menjual janji manis semata dan apabila mereka sudah terpilih atau sudah duduk dikursi 

kekuasaannya, maka dia (pemimpin) pasti lupa akan janjinya saat mereka kampanye.  

Zaman reformasi saat ini, pengertian golput dapat diartikan hilangnya krisis kepercayaan dan 

partisipasi masyarakat terhadap pemimpin, bahkan sejak massa orde baru golput hanya mencapai 

angka 10 persen. Kenyataannya, golput merupakan sebuah fenomena politik yang memang sudah 

lama terjadi di sistem demokrasi indonesia sekarang ini, karena menurut masyarakat (para pemilih) 

siapa pun yang akan menjadi pemimpin tidak akan merubah nasib atau derajat  mereka.  

Setiap negara manapun yang sistem pemerintahannya demokrasi atau khususnya yang 

dikepalai oleh Presiden, walaupun itu negara yang berkembang maupun negara yang baru 

berkembang pasti tidak lepas dengan namanya golongan putih (golput). Seakan-akan golput 

seperti penyakit yang menyerang sistem demokrasi di Indonesia, dan golput adalah sebagai bukti 

fenomena nyata dalam demokrasi saat ini. Golongan putih (golput) selalu ada pada setiap 



 
 

pemilihan umum atau Pemilukada yang di mana pemilihan tersebut menggunakan sistem 

pemilihan langsung (direct voting).  

Kurun waktu tahun 2004 sampai dengan tahun 2009 pemilihan umum di Indonesia berjalan 

sudah 2 tata cara pencoblosan berbeda, yang akan di tunjukan sebagai berikut: 

1. Cara pertama ialah dengan cara menggunakan pencoblosan alat berupa paku, cara ini sudah 

sangat lama dipakai pada pemilu di Indonesia, caranya dengan mencoblos salah satu logo 

atau gambar kandidat yang ingin dipilih maka suara dianggap sah, apabila pencoblosan 

dilakukan dua kali atau lebih maka surat suara dinyatakan tidak sah. 

2. Cara yang kedua menggunakan contreng atau tanda centang, cara ini termasuk cara baru yang 

dilakukan pihak KPU yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2008.  Alat 

yang dipakai sederhana dengan berupa pulpen dengan cara mencontreng salah satu gambar 

kandidat yang ingin dipilih dan harus mengenai foto atau nomor kandidat, apabila tanda 

centang tidak mengenai atau diluar foto kandidat maka suara pemilih tersebut dinyatakan 

tidak sah. 

Adapun penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan secara faktual tentang fenomena ini 

sekaligus menjelaskan faktor-faktor masyarakat untuk tidak berpartisipasi dalam pemilihan pemilu 

Walikota Tanjungpinang 2012 yang lalu, dan khususnya di Kecamatan Tanjungpinang Timur di 

Kelurahan Kota Melayu Kota Piring yang memiliki angka tertinggi yang masyarakatnya tidak 

menggunakan hak pilihnya (golput), karena dari seluruh Kecamatan yang ada di Tanjungpinang 

hanya Kecamatan Tanjungpinang Timur khususnya di Kelurahan Melayu Kota Piring yang 

masyarakatnya banyak tidak menggunakan hak pilihnya (golput).  

Peneliti akan menjelaskan faktor-faktor masyarakat Kelurahan Melayu Kota Piring tidak 

menggunakan hak pilihnya (golput). Oleh karena itu, peneliti sangat tertarik untuk meneliti 

perilaku tidak memilih di Kecamatan Tanjungpinang Timur di Kelurahan Melayu Kota Piring. 

Peneliti juga akan menampilkan hasil pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2012, 

hasil rekapitulasi pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dan Hasil Persentase Memilih dan 

Tidak Memilih Di Kecamatan Tanjungpinang Timur Di Kelurahan Melayu Kota Piring Pada 

Pemilukada Walikota Dan Wakil Walikota Provinsi Kepri Tahun 2012. supaya menjadi suatu 

gambaran atau perbandingan bahwa golput itu memang ada dan berjalan di kehidupan masyarakat 

tanpa mereka sadar. 

 

Dari hasil data yang didapat, hasil pemilihan Walikota Tahun 2012 dan persentase hasil 

masyarakat yang tidak menggunakan haknya pilihnya  (golput), yakni sebagai berikut: 

  

 

 

 



 
 

 

TABEL 1 

Hasil Persentase Memilih dan Tidak Memilih Di Kecamatan Tanjungpinang Timur Pada 

Pemilukada Walikota Dan Wakil Walikota TPI 2012 

 

No Kecamatan Tanjungpinang 

Timur 

 

Jumlah DPT 

 

LK           PR       

Yang      

Memilih 

 

Jumlah    % 

Yang Tidak Memilih 

 

 

Jumlah             % 

1     Kelurahan Melayu Kota Piring 5.972 5.948 6,119 51.53  5.801 48.67 

2 Kelurahan Kampung Bulang 3.179 3.228 3.425 52.96 3.042 47.04 

3 Kelurahan Air Raja 3.638 3.788 4.315 58.11 3.111 41.89 

4 Kelurahan Batu Sembilan 6.263 5.647 7.419 60.76 4.791 39.24 

5 Kelurahan Pinang Kencana 6.779 6.881 8.450 61.86 5.201 38.14 

 TOTAL      51.683 29.728 57.52 21.955 42.48 

Sumber : Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tanjungpinang 2012 

Dari hasil  yang terlihat pada tabel 1.3, hasil jumlah suara di Kecamatan Tanjungpinang 

Timur, dan dari hasil persentase seluruh 5 Kelurahan yang ada di Kecamatan Tanjungpinang 

Timur, Kelurahan Melayu Kota Piring yang paling tinggi yang tidak menggunakan hak pilih pada 

Pemilihan Walikota Tahun 2012 dengan jumlah DPT sebanyak 11.920, yang memilih sebanyak 

6.119 dan yang tidak memilih sebanyak 5.801. Dari jumlah Kelurahan yang ada di Kecamatan 

Tanjungpinang Timur paling banyak masyarakat tidak memilih adalah di Kelurahan Melayu Kota 

Piring. 

 

TABEL 2 

Hasil Persentase Memilih dan Tidak Memilih Di Kelurahan Melayu Kota Piring Pada 

Pemilihan  Walikota Dan Wakil Walikota 2012 

 

No Lokasi Jumlah (Orang) Persentase 

1 Kelurahan Melayu 

Kota Piring 

DPT                Pemilih           Tidak  

                                              Memilih 

11,920 6.119 5.801 

Pemilih  Tidak Memilih 

                   

   51%            49% 

Sumber : Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tanjungpinang 

  Berdasarkan hasil persentase di atas, peneliti melihat bahwa masyarakat Melayu Kota 

Piring memang tidak menggunakan hak pilihnya. Masyarakat yang cerdas akan menggunakan hak 



 
 

pilihnya karena satu suara sangatlah berarti untuk memilih pemimpin dan  menentukan maju atau 

tidaknya daerah tersebut. 

  Berdasarkan hasil persentase di atas, peneliti ingin mengetahui faktor-faktor penyebab 

masyarakat Melayu Kota Piring yang tidak menggunakan hak pilihnya pada Pemilihan Walikota 

2012. Bahkan sudah jauh-jauh hari sebelumnya  masyarakat sudah dibekali sosialisasi tentang tata 

cara pencoblosan, baik sosialisasi langsung maupun sosialisasi tidak langsung seperti contohnya di 

media massa, koran dan di media iklan/televisi. Dan apa yang membuat masyarakat Melayu Kota 

Piring tidak mau memberikan suaranya pada Pemilhan Walikota Tahun 2012. 

  Oleh karena itulah peneliti tertarik untuk mengambil judul : “Perilaku Tidak Memilih di 

Kota Tanjungpinang Pada Pemilihan Walikota 2012 di Kelurahan Melayu Kota Piring”. 

1.2 Perumusan Masalah 

Pemilihan Kepala Daerah Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2012 lalu tidak lepas 

dengan peranan masyarakat yang menyumbangkan hak suara mereka pada Pemilihan Walikota 

Tahun 2012 yang lalu. Setiap ada pemilu atau Pemilihan Kepala Daerah pasti ada masyarakat 

yang tidak memilih atau golput, dengan segala macam alasan yang mereka lontarkan untuk 

tidak ikut berpartisipasi dalam Pemilihan Walikota Tahun 2012, dengan perilaku masyarakat 

tidak memilih ini maka peneliti ingin mengetahui Faktor-faktor masyarakat khususnya Melayu 

Kota Piring tidak mengikuti Pemilihan Walikota Tahun 2012 yang lalu. Berdasarkan hal ini 

rumusan masalah dalam  peneliti ini adalah: 

 

Apakah faktor-faktor yang membuat masyarakat Kelurahan Melayu Kota Piring tidak 

menggunakan hak pilih (golput) pada pemilihan Walikota Tanjungpinang 2012? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut: 

Untuk mengetahui faktor-faktor masyarakat yang lebih untuk tidak memilih (golput) pada 

pemilihan Walikota Tanjungpinang di Kelurahan Melayu Kota Piring 2012. 

1.3.1 Manfaat Penelitian 

1. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan penelitian bidang 

Ilmu Sosial dan Politik khusunya mengenai fenomena golput. 

2. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan pentingnya hak memilih 

dalam setiap pemilihan baik itu pemilihan Pemilu maupun Pemilukada. Serta menjadi 

wawasan baru bagi masyarakat dan diharapkan berguna bagi semua 

3. Menjadi refrensi untuk makalah atau tugas-tugas mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan 

Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji 

 

 

 



 
 

II 

LANDASAN TEORI ATAU TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Perilaku  

Perilaku berasal dari bahasa inggris yaitu “Behaviour” adalah tingkah laku individu atau 

manusia yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Sedangkan Menurut 

Notoatmodjo (2009:43) perilaku adalah “tindakan atau aktivitas dari manusia itu sendiri yang 

mempunyai bentangan yang sangat luas antara lain : berjalan, berbicara, menangis, tertawa, 

bekerja, kuliah, menulis, membaca, dan sebagainya”.  

Dari uraian ini dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud perilaku manusia adalah semua 

kegiatan atau aktivitas manusia secara langsung atau tidak langung, baik yang diamati langsung 

maupun yang tidak langsung. Semua aktifitas dalam kehidupan manusia merupakan bentuk-bentuk 

perilaku disengaja maupun tidak disengaja. Dalam kacamata politik perilaku tentu memiliki arti 

tersendiri karena perilaku politik dilihat dari fenomena politik yang sedang maupun telah 

berlangsung.   

Oleh karena itu, perilaku tidak lepas dari aktifitas kehidupan manusia sehari-hari, apalagi 

sekarang perilaku bisa mencerminkan diri sikap seseorang. Seperti contohnya apabila seseorang 

itu berbuat menyimpang akan dicap jelek bagi masyarakat dan apabila seseorang atau individu itu 

berbuat baik maka orang yang disekitarnya akan mengenalnya sebagai orang yang baik pula. Dan 

tidak itu saja perilaku bisa menjadi penilaian seseorang melihatnya contohnya seperti disekolah, 

ditempat kerja dan lain-lain. 

Menurut Ndraha (dalam Harbani Pasolong, 2010:71) perilaku adalah “operasionalisasi 

dan aktualisasi sikap seseorang atau satu kelompok dalam atau terhadap suatu (situasi dan kondisi) 

lingkungan masyarakat, alam, teknologi dan organisasi. Maksud dari pendapat di atas perilaku 

adalah sikap seseorang atau individu yang bisa menempatkan situasi dan kondisi yang dihadapinya 

apabila terjun dilingkungan masyarakat dan organisasi”. 

Dari pernyataan Ndaraha di atas menunjukkan bahwa tingkah laku setiap orang selalu 

merupakan aktualisasi sikap seseorang atau kelompok terhadap situasi dan kondisi yang ada. 

Dalam penelitian ini situasi dan kondisi yang ada dimanifestasikan dalam keadaan dan situasi 

politik yang ada. Sehingga perilaku sesorang dilihat dari situasi dan kondisi perpolitikan sehingga 

dapat ditemukan perilaku tersebut dalam bingkai situasi politik. 

Situasi politik tentu merupakan situasi yang ada di tengah kehidupan sosial dan 

masyarakat yang ada. Kehidupan politik berada di tengah-tengah kehidupan sosial 

kemasyarakatan, sehingga perilaku tersebut diidentifikasikan dalam keadaan masyarakat secara 

keseluruhan dalam aktifitas politik yang ada. Perilaku seseorang dalam kehidupan sehari-hari 

dapat dilihat juga dari tujuan tujuan perilaku yang dilakukan oleh individu tersebut. Tujuan tujuan 

dapat dikategorikan sebagai tujuan ekonomi, sosial, budaya dan politik.. 



 
 

Maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor masyarakat tidak memilih 

dalam pemilihan umum, dengan sesuai penelitian yaitu perilaku tidak memilih. Dalam bab ini 

peneliti akan memaparkan teori menurut para ahli yang mengenai perilaku pemilih, yang akan 

dibagi tiga tahap yang pertama yaitu teori perilaku, teori perilaku politik dan teori perilaku 

pemilih. 

  

2.2 Teori Perilaku  

Menurut Louis Thurstone, Rensis Likert dan Charles Osgood, menurut mereka perilaku 

adalah “suatu bentuk evaluasi atau reaksi perasaan. Berarti sikap seseorang terhadap suatu objek 

adalah perasaan mendukung atau memihak maupun perasaan tidak mendukung atau tidak 

memihak pada objek tersebut”. 

Maksud pendapat di atas perilaku adalah parasaan seseorang atau individu apabila 

disuruh memilih antara dua pilihan yang berbeda, akan menggunakan perasaan atau hati nurani 

mereka yang dianggap baik atau tidak baik bagi individu itu sendiri. Menurut teori perilaku di atas 

bentuk reaksi perasaan dan evaluasi yang ada pada individu menjadikan individu melakukan 

perilaku tertentu. 

Perilaku seseorang berdasarkan objek tertentu menjadi memihak dan tidak memihak 

dikarenakan setiap individu memiliki evaluasi dan dari pengalaman terhadap suatu objek tertentu, 

dalam situasi politik individu melihat apakah suatu objek tertentu membuat individu memihak atau 

tidak memihak kepada objek tersebut, itu semua dari keuntungan dan kepentingan yang di peroleh 

dalam situasi politik tertentu. 

Menurut Chief, Bogardus, Lapierre, Mead dan Gordon Allport dalam buku nya The 

Handbook Of Attitutedes  (32:2005), menurut kelompok pemikiran ini “sikap merupakan 

semacam kesiapan untuk bereaksi terhadap suatu objek dengan cara-cara tertentu. Dapat dikatakan 

bahwa kesiapan yang dimaksudkan merupakan kecendrungan yang potensial untuk bereaksi 

dengan cara tertentu apabila individu dihadapkan pada suatu stimulus yang menghendaki adanya 

respon”. 

Reaksi seseorang untuk merespon suatu hal tentu berasal dari input dan stimulus yang ada 

pada orang tersebut. Stimulus dihadapkan pada sesorang untuk kemudian dapat menjadi semacam 

isyarat untuk kemudian melakukan suatu perilaku tertentu. Kesiapan untuk melakukan sesuatu 

sudah ada pada diri sesorang ketika stimulus itu masuk kedalam diri seseorang, sehingga tindakan 

nya menurut teori di atas akan sesuai dengan stimulus yang ada. 

Menurut Ndraha (dalam Harbani Pasolong, 2010:71) “perilaku adalah operasionalisasi dan 

aktualisasi sikap seseorang atau satu kelompok dalam atau terhadap suatu (situasi dan kondisi) 

lingkungan masyarakat, alam, teknologi dan organisasi”. Maksud dari pendapat di atas perilaku 

adalah sikap seseorang atau individu yang bisa menempatkan situasi dan kondisi seseorang apabila 



 
 

seseorang tersebut terjun dilingkungan dan berinteraksi  masyarakat dan organisasi.  Kondisi 

lingkungan akan tetap berpengaruh pada setiap keputusan yang diambil oleh seseorang. 

Selanjutnya Desseler (dalam Harbani Pasolong, 2010:73) menyatakan bahwa terdapat 

beberapa hukum perilaku manusia yaitu: 

1. Hukum perilaku I: menyatakan bahwa manusia bersifat pasif sementara   lingkungannya 

bersifat aktif. Perilaku manusia ditentukan oleh lingkungannya yakni reward dan 

punishment (behaviouristic) 

2. Hukum perilaku II: menyatakan bahwa yang dapat merubah perilaku manusia adalah 

perilaku manusia adalah dirinya sendiri (mentalistic). 

3. Hukum perilaku III: menyatakan bahwa kegagalan dan kesuksesan akan membentuk 

perilaku pada massa berikutnya (accomplihstment) 

2.3 Teori Perilaku Politik 

Menurut Almond dan Powel (dalam Efriza, 2012:126)  “perilaku politik adalah sebagai 

keseluruhan tingkah laku politik para aktor politik dan warga negara yang dalam manifestasi 

konkretnya telah saling memiliki hubungan dengan kultur politik”. 

Perilaku politik dari pernyataan dari pakar politik Almond dan Powel di atas 

menggambarkan suatu pemikiran bahwa keseluruhan tingkah laku politik dilakukan oleh para 

aktor politik sebagai pemain langsung aktifitas politik dan warga negara dalam hal ini masyarakat 

yang menikmati kebijakan setiap aktor politik. Hubungan antara aktor politik dan warga negara 

dalam khazanah ilmu politik banyak mendapatkan perhatian karena hubungan keduanya 

merupakan hubungan timbal balik yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. 

Perilaku politik adalah keseluruhan tingkah laku para aktor politik untuk mendapatkan 

kekuasaan, mempertahankannya dan kemudian merebutnya kembali dikemudian hari, perilaku 

politik para aktor politik ini merupakan perilaku politik dominan dalam kehidupan politik yang 

ada karena aktor politik lah yang sebenarnya memainkan peranan penting tersebut, karena dari 

awal merebut kekuasaan para aktor politik sudah menunjukkan aktifitas politik seperti kampanye 

dan lain lain yang mau tidak mau dirasakan oleh setiap masyarakat yang akan menjadi objeknya. 

Sementara menurut Robert K. Carr (dalam Efriza, 2012:126) “perilaku politik ialah sebagai 

suatu telaah mengenai tindakan manusia dalam situasi politik. Maksud dari penjelasan di atas 

perilaku politik adalah perbuatan individu  yang sebagai suatu telaah yang bisa mempengaruhi 

tindakan individu apabila dalam situasi politik”. 

Pernyataan diatas sangat berkaitan dengan apa yang penulis teliti, bahwa perilaku politik 

merupakan telaah seseorang terhadap aktifitas yang ada yang kemudian dimanifestasikan sesorang 

menjadi pilihannhya kelak dalam tindakan politik yang diambil dalam hal ini pemilihan umum 

merupakan kejadian politik yang mengharuskan sesorang menelaah dengan cerdas dan kemudian 

melakukan pemilihan dengan baik 



 
 

Keinginan seseorang untuk berperilaku tentu di dorong oleh input dan stimulus yang baik 

pula, sehingga hasil telaah nya berdampak pada tindakan nyata, dalam konteks penelitian ini 

perilaku pemilih dengan sukarela untuk menuju TPS untuk melakukan politik merupakan 

kesadaran sendiri yang berdasarkan telaah seseorang tersebut bahwa suatu pemilihan umum akan 

menjadi sarana nya untuk mendapatkan pemimpin yang baik dan dapat melakukan perubahan yang 

berarti bagi dirinya, lingkungannnya maupun bangsa dan negara. 

  

2.4 Teori Perilaku pemilih (voting behaviour)  

Menurut David Moon dalam  kajian  perilaku  pemilih hanya ada dua konsep utama, yaitu: 

perilaku  memilih (voting behavior) dan perilaku tidak memilih  (non voting behavior) (dalam 

Bismar, 2011:53). David Moon mengatakan ada dua pendekatan teoritik utama dalam menjelaskan 

perilaku non-voting yaitu: 

Pertama: menekankan pada karakteristik sosial dan psikologi pemilih dan karakteristik 

institusional sistem pemilu. 

Kedua : menekankan pada harapan pemilih tentang keuntungan dan kerugian atas keputusan 

mereka untuk hadir atau tidak hadir memilih. 

Menurut Firmanzah (2012:115) ada tiga faktor determinan bagi pemilih dalam menentukan 

hak politiknya. “Pertama adalah kondisi awal pemilih, adapun yang dimaksud adalah karakteristik 

yang melekat pada diri pemilih. Setiap individu memiliki sistem nilai, keyakinan, kepercayaan 

yang berbeda-beda. Kedua adalah faktor media massa yang mempengaruhi opini publik. Ketiga  

adalah faktor parpol atau kontestan. Disini pemilih akan menilai latar belakang, reputasi, citra, 

ideologi, dan kualitas para tokoh-tokoh parpol dengan pandangan mereka masing-masing”. 

Pemilih sebagai subjek individu yang memiliki akal pikiran dan telaah terhadap suatu 

fenomena politik yang ada memiliki faktor-faktor yang menjadikan pilihan pada saat pemilih 

menentukan hak politiknya. Pada faktor determinan yang pertama kondisi semula pemilih dilihat 

sebagai faktor determinan yang kemudian menjadikan pemilih menentukan hak politiknya. 

Keyakinan, sistem nilai dan kepercayaan merupakan kondisi awal yang dimiliki oleh setiap orang. 

Kondisi semula pemilih ini menjadi penting juga dilihat dari fenomena politik yang di 

amati oleh seseorang, semakin fenomena politik yang diperhatikan seseorang baik langsung 

maupun tidak langsung berjalan sesuai dengan koridor yang ada dan ideal semakin pula 

keyakinan, kepercayaan dan sistem nilai sesorang terhadap kehidupan politik memiliki nilai yang 

positif begitu juga sebaliknya. 

Menurut Dennis Kavanagh (dalam Efriza 2012:482) dalam teorinya mengungkapkan ada 

lima pendekatan untuk menganalisis tingkah laku pemilih dalam suatu pemilu: 

1. Pendekatan struktural adalah pendekatan struktural kemajemukan politik  dapat berupa 

kelas sosial atau perbedaan-perbedaan antara majikan dan pekerja, agama, perbedaan 

desa dan kota, dan bahasa nasionalisme. 



 
 

2. Pendekatan sosiologis yaitu pendekatan sosiologis  untuk menerangkan perilaku pemilih. 

3. Pendekatan ekologis adalah pendekatan yang relevan dalam suatu Dapil terdapat 

perbedaan karakteristik pemilih berdasarkan uni teritorial seperti desa, kelurahan, 

kecamatan dan kabupaten. 

4. Pendekatan psikologis adalah pendekatan yang dikaitkan perilaku pemilih dengan 

konteks kemasyarakatan dimana individu tersebut bernaung. 

5. Pendekatan rasional adalah pendekatan yang menjelaskan tentang pergeseran perilaku 

pemilih dari suatu pemilu ke pemilu lain.   

     Konsep perilaku pemilih merupakan suatu fungsi dan interaksi antara individu dan 

individu lain dengan lingkungannya yang dimana perilaku seseorang itu tidak hanya ditentukan 

oleh dirinya, tetapi juga seberapa jauh individu tersebut berinteraksi dengan lingkunganya (Miftah 

Toha, 2012:8). 

Maksud pendapat di atas manusia tidak bisa hidup sendiri maka dari itu manusia 

membutuhkan orang lain agar bisa berinteraksi, dan dari interaksi tersebut maka individu tersebut 

seberapa jauh bisa berinteraksi dengan lingkungannya. 

 

III. METODE PENELITIAN 

1.3.1 Jenis Penelitian 

Penelitian yang baik adalah penelitian yang didukung dengan data yang akurat yang sehingga 

dalam perumusan masalah dan penarikan kesimpulan memiliki suatu keterkaitan yang dapat 

dijelaskan secara ilmiah. 

 Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Arikunto (2010:282) mengatakan metode 

deskriptif yaitu “data yang dikumpulkan dalam penelitian korelasional, komperatif atau 

eksperimen diolah dengan rumus-rumus statistik yang sudah disediakan, baik secara manual 

maupun dengan menggunakan komputer”. 

 Suryabrata (2010:76) menyatakan bahwa “metode deskriptif yaitu, penelitian yang 

bermaksud membuat pencandraan (deskripsi) mengenai situasi atau kejadian-kejadian”. Dalam 

penelitian ini metode deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan Perilaku Tidak Memilih Di 

Kota Tanjungpinang Pada Pemilihan Walikota 2012 Di Kelurahan Melayu Kota Piring Di 

Kecamatan Tanjungpinang Timur. 

 

1.3.2 Lokasi Penelitian  

          Lokasi penelitian adalah Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau di Kecamatan 

Tanjungpinang Timur di Kelurahan Melayu Kota Piring, alasan pemilihan lokasi penelitian ini 

didasarkan kaitan dengan tema penelitian yaitu perilaku tidak memilih di Kota Tanjungpinang di 

Kelurahan Melayu Kota Piring pada Pemilihan Walikota Tahun 2012, karena dengan semakin 

meningkatnya angka golput di Tanjungpinang. Karena alasan itu peneliti sangat tertarik untuk 



 
 

meneliti dan mencermati masalah tersebut. Dan dari hasil data penelitian yang didapat yang 

pertama adalah hasil rekapitulasi penghitungan suara pada pemilihan Walikota tahun 2012, kedua 

hasil persentase memilih dan tidak memilih di Kelurahan Melayu Kota Piring pada Pemilukada 

Walikota Provinsi Kepri Tahun 2012, dan ketiga adalah hasil pemilihan Walikota dan Wakil 

Walikota di Kecamatan Tanjungpinang Timur yang tidak menggunakan haknya pilihnya (golput). 

Peneliti memamparkan data diatas agar menjadi gambaran bahwa golput itu memang ada, nyata 

dan berjalan dikehidupan masyarakat tanpa disadari.   

1.3.3 Populasi dan Sampel 

 Populasi 

 Pelaksanaan penentuan informan berdasarkan karakteristik khas yang menjadi perhatian 

dalam suatu penelitian. Populasi itu misalnya penduduk diwilayah tertentu, jumlah pegawai pada 

organisasi tertentu. “Sugiyono (2010:233) menjelaskan Populasi adalah wilayah generalisasi yang 

terdiri atas obyek/subyek yang mempuyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya”. Melihat jumlah populasi yang 

mempunyai ciri-ciri yang sama maka digunakan teknik pengambilan sampel melalui teknik Simple 

Random Sampling, sebagaimana pendapat Sugiyono (2012:64) yang menyatakan “Simple Random 

Samping adalah pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa 

memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu”. Melihat jumlah populasi yang berjumlah 5801 

masyarakat yang tidak memilih di Melayu Kota Piring. 

 

 Sampel 

 Melihat jumlah populasi yang mempunyai yang mempunyai ciri-ciri yang sama maka 

digunakan teknik pengambilan sampel melalui Rumus Slovin (Riduwan, 2005:65) adalah: 

݊ =  
ܰ

(1 +  ܰ݁ଶ ) 

Keterangan: 

n   : Jumlah sampel 

N   : Jumlah populasi 

e   : Presisi (peran kelonggaran ketidak telitian karena kesalahan pengambilan   sampel yang     

masih dapat di tolerir/diinginkan, yaitu sebesar 10% atau 0,1). 

 Berdasarkan rumus diatas untuk jumlah populasi sebanyak 5801, jumlah minimum sampel 

yang dibutuhkan untuk penelitian ialah 100 orang. 

 Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah Simple Random Sampling yaitu 

pengambilan anggota sampel dengan cara mengacak tanpa mempertahankan strata yang ada dalam 

populasi itu (Sugiyono, 2012:64).  Melihat banyaknya populasi yang berjumlah 5801 sehingga 

peneliti hanya mengambil sampel responden ditentukan berdasarkan kebutuhan data yang 

diinginkan yaitu masyarakat Melayu Kota Piring yang tidak mengikuti Pilwako dan peneliti juga 



 
 

mewawancarai pihak pelaksana atau pihak-pihak yang terkait seperti Anggota Komisioner KPU 

Kota Tanjungpinang, Anggota Panwaslu Kota Tanjungpinang, Sekretaris Melayu Kota Piring dan 

Ketua RT setempat yang dijadikan Key Informan (Informan Kunci) sebagai bahan pembanding 

dalam penelitian ini. Sampel yang penulis ambil dalam  penelitian  ini adalah masyarakat Melayu 

Kota Piring yang tidak mengikuti pemilihan Walikota Tanjungpinang tahun 2012 lalu. Dari 5801 

masyarakat yang tidak memilih di Kelurahan Melayu Kota Piring, sehingga sampel yang penulis 

ambil sebanyak 100 responden. 

 

1.3.4 Jenis dan sumber data 

Dalam penelitian ini data yang diperlukan oleh peneliti terdiri dari data Primer dan 

Skunder yakni sebagai berikut : 

 Data Primer adalah data yang langsung di dapat oleh responden yang di wawancarai 

 Data Sekunder adalah data-data yang yang di dapat dari informan dan keterangan lainnya 

diperlukan untuk menyusun penelitian yang berupa data-data, dokumen dan catatan lain 

yang sudah ada. 

 

1.3.5 Teknik Penelitian 

 Teknik Pengumpulan Data  

           Agar data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dapat mudah diperoleh, maka peneliti 

menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut: 

a) Kuesioner  

  Yaitu peneliti menyiapkan sejumlah pertanyaan yang telah disusun secara sistematis dalam 

daftar pertanyaan kepada responden secara langsung, dalam penyebaran kuisioner ini ditujukan 

kepada masyarakat khususnya Melayu Kota Piring, dengan alat pengumpul datanya angket. 

b) Wawancara 

Wawancara, dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung terhadap key informan yaitu 

Ketua RT, Sekretaris Melayu Kota Piring, anggota Panwaslu dan Komisioner KPU Kota 

Tanjungpinang, dengan berpedoman kepada daftar pertanyaan yang telah disusun  sedemikian  

rupa mengenai Perilaku masyarakat Melayu Kota Piring yang tidak ikut berpartisipasi pada 

pemilihan Walikota Tajungpinang. Alat yang digunakan adalah pedoman wawancara.  

 

1.3.5 Informan 

Ada pun yang menjadi kategori dalam menentukan informan adalah orang yang mengetahui 

tentang pemilukada Kota Tanjungpinang, yaitu sebagai berikut: 

a. Orang yang memiliki wewenang dalam penyelenggara pemilu Kota Tanjungpinang. 

b. Orang yang dianggap mengerti dan memahami tentang pemilukada Kota Tanjungpinang, 

khususnya Melayu Kota Piring. 



 
 

Berikut indikator informan yang terpilih untuk dijadikan subyek dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Anggota KPU Kota Tanjungpinang adalah orang yang menyelenggarakan pemilihan umum 

di Kota Tanjungpinang terdiri dari 5 orang komisioner, dan hanya 1 anggota KPU yang 

dijadikan informan pada penelitian ini, dengan pertimbangan untuk menghemat waktu, 

tenaga dan peneliti merasa cukup mewakili dari instansi KPU Kota Tanjungpinang. 

2. Sekretaris Lurah Melayu Kota Piring adalah pegawai pemerintah ditingkat Kelurahan 

Melayu Kota Piring yang dianggap mengetahui wilayah Melayu Kota Piring. 

3. Ketua RT setempat di Kelurahan Melayu Kota Piring adalah informan yang mengetahui 

lingkungan terkecil yang ada di Kelurahan Melayu Kota Piring yaitu Rukun Tetangga. 

 

1.4  Teknik Analisis Data    

1) Analisis Data Kuantitatif 

 Dalam penelitian ini peneliti menentukan jumlah sampel dengan menggunakan rumus 

Slovin (Riduwan, 2005:65)  :  

݊ =  
ܰ

(1 +  ܰ݁ଶ ) 

 

2) Analisis Data Kualitatif 

 Dalam penelitian ini peneliti menyebarkan  kuesioner kepada masyarakat Melayu Kota 

Piring dan melakukan wawancara kepada informan kunci (Ketua RT, Sekretaris Lurah dan 

Komisioner KPU).  

IV 

 Pembahasan 

 

4.1 Karakteristik Responden 

 Sebelum membahas tentang “Perilaku tidak memilih di Kota Tanjungpinang Pada Pemilihan 

Walikota 2012 di Kelurahan Melayu Kota Piring Di Kecamatan Tanjungpinang Timur”, hendaklah 

kita dapat melihat bagaimana karakteristik dari responden yang menjadi atau yang membantu 

penelitian ini dengan hasil sebenar-benarnya. Dari beberapa karakteristik responden yang dapat 

kita lihat disini adalah dari segi jenis kelamin. Adapun karakteristik responden adalah sebagai 

berikut: 

 

1. Jenis Kelamin 

 Dari karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin masyarakat Kelurahan Melayu Kota 

Piring pada Pemilihan Walikota Tanjungpinang 2012, dapat kita lihat melalui penjelasan tabel 

dibawah ini: 



 
 

Tabel 3 

Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

No Jenis Kelamin 
Frekuensi 

(Orang) 

Persentase 

(%) 

1 Laki-Laki 55 55 

2 Perempuan 45 45 

        JUMLAH 100 100 

Sumber data: Hasil penelitian kuesioner a , 2014 

 Dari tabel IV.1 diatas yang berjenis kelamin laki-laki yang terlihat pada tabel diatas 

berjumlah 55 orang atau 55 %, sedangkan responden yang berjenis kelamin perempuan hanya 45 

orang atau 45 %, maka apabila jumlah responden digabungkan antara jenis kelamin laki-laki dan 

perempuan maka akan mendapatkan hasil 100% atau dijumlahkan  akan mendapatkan hasil 

keseluruhan jumlah responden yaitu 100 orang.  

 

4.2 Golput Teknis 

 Sebelum membahas Golput teknis baiknya mengetahui apa pengertian golput teknis yaitu 

ketidakhadiran masyarakat yang ingin mengikuti pemilihan kepala daerah,legislatif maupun 

Presiden dengan bermacam alasan yang membuat mereka (masyarakat) yang berhalangan hadir 

seperti contohnya ada keluarga meninggal, sakit, tuntutan pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan 

dan faktor cuaca yang tidak mendukung.  

 Dalam penelitian ini, peneliti mengelompokkan faktor-faktor golput teknis antara lain 

untuk mengetahui seberapa banyak masyarakat Melayu Kota Piring yang tidak menggunakan hak 

pilihnya pada pemilihan Walikota 2012 yang lalu, yaitu sebagai berikut: 

 

Tabel 4 

Distribusi Frekuensi Jawaban Responden Tentang Faktor-Faktor Golput Teknis  Pada 

Pemilukada Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang 2012  

No Jawaban Responden 
Frekuensi 

(orang) 

Persentase 

(%) 

1 Pekerjaan  Yang Tidak Bisa 

Ditinggalkan 
14 14% 

2 Hujan 32 32% 

3 Urusan Pribadi/Keluarga 7 7% 

4 Ketiduran/Malas 3 3% 

        JUMLAH 56 56% 



 
 

Sumber data: Hasil penelitian kuesioner b, 2014 

 Tabel IV.2 di atas menunjukan bahwa masyarakat Melayu Kota Piring tidak dapat hadir pada 

pemilihan Walikota Tahun 2012, yaitu faktor masyarakat tidak datang pada pemilihan Walikota 

karena faktor cuaca hujan berjumlah 32 orang atau sebanyak 32%, dari hasil jawaban responden 

yang diberikan bahwa masyarakat Melayu Kota Piring tidak dapat hadir mengikuti pemilihan 

Kepala Daerah dengan faktor alasan hujan yang membuat masyarakat tidak dapat memberikan 

suaranya pada pemiliha Walikota Tahun 2012 yang lalu.  

 Kedua hasil jawaban responden berikutnya, yaitu tidak ikut pemilihan Walikota 2012 dengan 

alasan faktor pekerjaan yang jumlah responden berjumlah 14 orang atau sebanyak 14%, sedangkan 

hasil jawaban responden yang diberikan masyarakat tidak dapat hadir karena terkendala dengan 

faktor pekerjaan yang tidak bisa masyarakat tinggalkan yang semata-mata untuk lebih memenuhi 

kebutuhan  masyarakat tersebut, yang ketiga hasil jawaban responden tidak dapat hadir karena 

terkendala dengan urusan pribadi atau urusan keluarga yang berjumlah 7 orang atau sebanyak 7%, 

dan kategori selanjutnya faktor berhalangan hadir karena malas atau ketiduran berjumlah 3 orang 

atau sebanyak 3%. 

 Berdasarkan hasil wawancara terhadap Key Informan yaitu ketua RT salah satu dikelurahan 

Melayu Kota Piring, dan jawaban yang diberikan sebagai berikut: 

“Kalau untuk banyak tidak memilih yang jelas pada pemilihan kemaren pada waktu itu hujan lebat 

dari pagi sampai sore dan disitulah faktor masyarakat banyak yang tidak datang, kembali kepada 

sosialisasi sudah kami lakukan kepada masyarakat bahkan calon-calon dari tim suksesnya sudah 

memberikan himbauan kepada masyarakat agar untuk memilih pada pemilihan walikota.” 

(Wawancara Ketua RT dilakukan pada hari minggu tanggal  8  September 2013) 

    

 Berdasarkan  hasil kedua alat pengumpulan data yang telah diambil peneliti, didapati suatu 

hasil yang sama pada alat pengumpulan data yaitu kuesioner dengan alat berupa angket, yang 

peneliti ajukan kepada masyarakat Melayu Kota Piring. Dan dari hasil wawancara kepada ketua 

RT membenarkan bahwa pada saat pemilihan umum Walikota tahun 2012 terjadi hujan lebat 

hingga sore, namun pada kasus ini, seharusnya ketua RT melakukan kebijakan yang dapat 

membuat masyarakat lebih mudah dapat memilih seperti, ketika sore TPS masih dibuka untuk 

masyarakat agar tetap bisa memilih. 

 Pada saat hujan manusia mendapatkan dua pilihan apakah tetap melaksanakan pemilihan atau 

tidak, bagi masyarakat yang tetap melakukan pemilihan umum walaupun hujan tentu ia telah 

mengalahkan apa yang ada pada dirinya. melawan apa yang ada pada dirinya, melewati hujan atau 

apapun itu untuk melakukan pemilihan, karena tidak terlalu membahayakan hujan yang sebentar 



 
 

ketimbang  5 tahun kedepan mendapat pemimpin yang tidak mereka sukai dan itu akan merubah 

nasib mereka selama 5 tahun kedepan. 

  Untuk lebih meyakinkan peneliti dan semakin membuat penelitian ini berbobot maka 

peneliti melakukan wawancara selanjutnya kepada Sekretaris Melayu Kota Piring dan jawaban 

yang diberikan  sebagai berikut:  

“Yang saya ingat pada tanggal 31 Oktober 2012 atau hari pemilihan walikota 

berlangsung,memang betul pada saat itu cuaca hujan seharian, setelah quick count selesai jam 2 

hari masih hujan, kemungkinan itu salah satu faktor kendala masyarakat berhalangan  hadir  pada 

pemilihan walikota, dan yang kedua sifat apatis dari masyarakat itu sendiri yang kurang peduli 

tentang pemilihan seperti ini”. (Wawancara Sekretaris Lurah dilakukan pada hari senin tanggal  16 

Oktober 2013) 

  

  Dari kedua informan kunci yang disampaikan ketua RT, Sekretaris Melayu Kota Piring 

semakin memberikan peneliti gambaran bahwa faktor-faktor yang dikemukakan masyarakat tadi 

memang benar adanya faktor hujan dan adanya masyarakat yang apatis atau lebih mementingkan 

kepentingan pribadi seperti pekerjaan. Dikemukakan teori Desseler (dalam Harbani Pasolong, 

2010:73) yang peneliti kemukakan di atas, bahwa perilaku masyarakat dipengaruhi oleh 

lingkungan dan dirinya sendiri. Sebenarnya masyarakat dapat melawan faktor-faktor itu dan tetap 

memilih jika mereka memiliki visi dan tujuan kedepan untuk perubahan diri mereka dan 

lingkungan mereka kearah yang lebih baik lagi 5 tahun kedepan. 

 

4.3 Golput Teknis-Poilitis 

 Golput teknis-politis adalah golput yang disebabkan kesalahan administrasi yang dilakukan 

oleh pihak KPPS dan penyelenggara pemilu yang membuat masyrakat tersebut tidak dapat 

memilih dalam pemilihan Kepala Daerah atau pemilu, tetapi golput teknis-politis murni kesalahan 

administrasi apa itu dari pihak KPPS atau penyelenggara pemilu tetapi kesalahan tersebut bisa juga  

masyarakat itu sendiri yang membuat kesalahan seperti contohnya tidak terdaftar sebagai Daftar 

Pemilih Tetap (DPT) atau kesalahan dirinya (masyarakat) atau pihak lain. 

 Dalam penelitian ini, peneliti mengelompokkan faktor-faktor golput Teknis-Politis antara lain 

untuk mengetahui seberapa banyak masyarakat Melayu Kota Piring yang tidak menggunakan hak 

pilihnya pada pemilihan walikota 2012 yang lalu, yaitu sebagai berikut:  

 

 

 

 

 

 



 
 

Tabel 5 

Distribusi Frekuensi Jawaban Responden Tentang Faktor-Faktor Golput Teknis - Politis 

Pada Pemilukada Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang 2012 

  

No Jawaban Responden 
Frekuensi 

(orang) 

Persentase 

(%) 

1 Tidak Mempunyai KTP 1 1% 

2 Tidak Terdaftar DPT (Daftar Pemilih 

Tetap) 
6 6% 

        JUMLAH 7 7% 

Sumber data: Hasil penelitian kuesioner c, 2014 

 Tabel diatas menunjukan bahwa masih ada masyarakat tidak dapat menggunakan hak 

pilihnya karena terkendala masalah administrasi pada pemilihan Walikota tahun 2012 yang lalu, 

dan untuk responden yang tidak mempunyai KTP berjumlah 1 orang atau sebanyak 1%, padahal 

syarat-sayarat administrasi dasar untuk menjadi pemilih tetap harus adanya KTP, Jadi pemilih 

dalam hal ini seharusnya tidak dibatasi dengan hal-hal administrasi seperti KTP dan KK, dan juga 

masalah demografi, sosial dan geografis.  

Seharusnya tidak menjadi penghalang mereka untuk melakukan pemilihan karena dihargai 

dalam pemilu demokrasi saat ini adalah bagaimana hak-hak suara yang ada pada masyarakat itu 

dijembatani atau diberi fasilitas untuk terus melakukan hak pilihnya. Selanjutnya  pada kategori 

masyarakat yang tidak terdaftar pemilih tetap (DPT) berjumlah 6 orang atau sebanyak 6%. 

 Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada Key informan yaitu Ketua 

Ketua RT di dapati jawaban sebagai berikut: 

 “Jelas tidak bisa karena dari pihak kelurahan dan KPU telah membuat aturan apabila masyarakat 
yang tidak mempunyai KTP tidak bisa ikut pemilihan tetapi minimal masyarakat tersebut 
mempunyai KK yang lama kemungkinan bisa ikut memilih. Dan itu biasanya akan dikasih 
formulir dan blanko khusus untuk diisi masyarakat yang bersangkutan agar data-data tersebut bisa 
kami ketahui masyarakat ini berasal dari mana dan asal tempat tinggalnya di mana, kemaren 
sempat ada beberapa masyarakat yang seperti itu datang kepada saya dan saya langsung 
mengurusnya tetapi kalau masyarakat yang tidak melapor tentu bagaimana saya mau 
mengurusnya”. (Wawancara Ketua RT dilakukan pada hari Senin tanggal  9 September 2013) 
 

Berdasarkan hasil dari kedua alat pengumpulan data yang telah diambil peneliti sejalan 

dengan jawaban responden pada alat pengumpulan data yaitu kuesioner dengan alatnya angket 

didapati hasil frekuensi jawaban dari responden yang terkendala masalah administrasi, dalam 

pernyataan ini ada dua hal yang peneliti tangkap, apakah masyarakat yang aktif atau pihak-pihak 

seperti RT dan Kelurahan atau KPU yang lebih aktif mendatangi masyarakat, seperti hal-hal 

masyarakat yang tidak memilik KTP dan jika masyarakat aktif tentu dia berinisiatif langsung 



 
 

mendatangi ketua RT atau Kelurahan untuk menanyakan KTP mereka atau administrasi lainnya 

untuk segera diurus karena mereka akan melakukan pemilihan umum, tentu ini tergantung juga 

terhadap motivasi mereka terhadap pemilihan umum, apabila mereka memiliki motivasi yang 

tinggi terhadap pemilihan umum tentu mereka lebih aktif terhadap hal ini, karena di dalam pikiran 

mereka sangat disesali bahwa hak suara terabaikan begitu saja hanya karena faktor-faktor teknis 

tersebut. 

Untuk mendapatkan jawaban yang lebih valid dan kelengkapan data yang dipertanggung 

jawabkan peneliti mencoba menggali lagi jawaban dari informan kunci lainnya yaitu Sekretaris 

Melayu Kota Piring dan jawaban yang diberikan sebagai berikut: 

“Kalau untuk yang tidak terdata tentu ada, karena dari masyarakat yang bisa masuk ke DPT harus 
ada ketentuan dan aturan yang telah ditentukan dari pihak KPU, dan kami mengikuti aturan itu. 
Ketika misalnya ada masyarakat yang baru pindah dari luar tanjungpinang otomatis ya kita 
masukkan juga. Kecuali masyarakat tersebut tidak melapor RT, karena RT tidak tahu 
masyarakatnya, jadi disini harus ada peran aktif masyarakatnya juga. Kadang ada juga masyarakat 
yang apatis massa bodoh dan kami tetap juga bagaimana pun kami usahakan masyarakat tersebut 
ya kita kejar dan itu pun dari pak RT nya yang mencari informasi”. (Wawancara Sekretaris Lurah 
dilakukan pada hari Senin tanggal  16 Oktober 2013) 
 

Dari hasil wawancara Ketua RT dan Sekretaris Melayu Kota Piring peneliti dapatkan 

bahwa pihak penyelenggara pemilu baik itu dari pihak RT dan Kelurahan tidak berperan aktif 

untuk menjemput masyarakatnya, dengan mengharapkan masyarakatnya yang aktif tentu akan 

sangat sulit karena masyarakat dengan berbagai kepentingan mereka dari segi kehidupan mereka 

sehari-hari, baik untuk memenuhi kebutuhan mereka. Tentu akan sangat sulit mengharapkan 

masyarakat untuk aktif mendatangi pihak-pihak RT dan Kelurahan. Gambaran masyarakat pemilu 

tidak memberikan dampak yang baik bagi mereka. Dan beberapa kali pemilu tidak memberikan 

mereka menjadi lebih baik kedepannya, dengan fenomena-fenomena yang ada baik dari partai 

politik, pemerintahan, pemberitaan-pemberitaan pemilu dan partai politik sangat sulit 

mengaharapkan masyarakat untuk aktif menjemput atau mengharapkan masyarakat untuk 

mendaftar diri untuk memilih. 

 

4.4 Golput Politis  

 Golput politis adalah golput yang berbeda dari golput teknis dan golput teknis-politis 

yang sebelumnya dijelaskan, golput politis adalah golput yang masyarakatnya tidak mempunyai 

pilihan atau kandidat yang mau dipilih apakah karena tidak sesuai dengan kriterianya dan tidak 

percaya dengan pemilihan dan apalagi pemilihan Kepala Daerah yang berjanji akan memberi 

perubahan, kesejahteraan dan memberikan perbaikan taraf  hidup masyarakatnya. Jadi golput 

politis adalah perilaku masyarakat yang tidak memilih karena faktor-faktor politik yang tidak 

memiliki harapan atau kepercayaan kepada pemimpin yang akan mereka pilih baik itu dipemilihan 

kepala daerah atau pemilihan lainnya. 



 
 

 Dalam penelitian ini, peneliti mengelompokkan faktor-faktor golput Teknis-Politis antara lain 

untuk mengetahui seberapa banyak masyarakat Melayu Kota Piring yang tidak menggunakan hak 

pilihnya pada pemilihan Walikota 2012 yang lalu, yaitu sebagai berikut: 

 

Tabel 6 

Distribusi Frekuensi Jawaban Responden Tentang Faktor-Faktor Golput Politis 

Berpartisipasi Pada Pemilukada Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang 2012 

  

No Jawaban Responden 
Frekuensi 

(orang) 

Persentase 

(%) 

1 Tidak Sesuai Dengan Kriteria Yang 

Ingin Dipilih 
9 9% 

2 Tidak Membawa Perubahan Dan 

Tidak Percaya Kepada 

Pemimpin/Apatis 

24 24% 

        JUMLAH  33 33% 

Sumber data: Hasil penelitian kuesioner d, 2014 

 

 Tabel diatas menunjukan tingkat partisipasi masyarakat Melayu Kota Piring sangat 

minim, dari hasil jawaban yang peneliti peroleh dari kuesioner yang disebarkan kepada masyarakat 

Melayu Kota Piring dan hasil tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Melayu Kota Piring 

banyak yang tidak percaya kepada pemimpin atau apatis kepada calon kandidat Walikota 2012, 

dan hasil jawaban responden yang tidak percaya pemimpin berjumlah 24 orang atau sebanyak 

24%. Hasil ini menunjukan bahwa masyarakat Melayu Kota Piring sama sekali tidak percaya 

calon pemimpin yang maju dalam pemilihan Walikota 2012 yang lalu, karena menurut mereka 

(masyarakat) siapa pun yang menjadi pemimpin tidak bisa membuat masyarakat percaya. 

 Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kapada Key informan yaitu 

Ketua RT 02 RW 01 jawaban yang diberikan sebagai berikut: 

“Ya mau bagaimana lagi saya sebagai ketua RT sudah menghimbau dan tidak bosan-bosannya 
mengatakan agar nanti jangan sampai tidak memilih pada pemilihan walikota tetapi malah banyak 
masyarakat yang masih massa bodoh dan tidak peduli. Dan kami pun juga tidak memaksa 
masyarakat harus memilih. Karena disini masyarakat mempunyai hak, hak memilih dan hak untuk 
tidak memilih. Jadi kami juga tidak bisa berbuat apa-apa selain hanya bisa mengingatkan agar ikut 
memilih pada pemilihan Walikota. (Wawancara Ketua RT dilakukan pada hari Minggu tanggal  8 
September 2013) 
 

Berdasarkan hasil kedua alat pengumpulan data yang telah di ambil penulis didapati suatu 

hasil yang sama, pada alat pengumpulan data yaitu kuesioner dengan alatnya berupa angket, yang 

penulis ajukan kapada masyarakat Melayu Kota Piring. Dari melihat pernyataan ini tentu kita tidak 



 
 

bisa mengharapkan banyak kepada ketua RT untuk berperan aktif, karena masyarakat golput 

politis adalah betul-betul keinginan dari masyarakatnya.  

Pemilih atau faktor tidak adanya motivasi pada masyarakat pemilih atau faktor tidak adanya 

motivasi pada masyarakat itu sendiri, dalam hal ini faktor tersebut sangat dominan, faktor motivasi 

kepemimpinan sangat dominan dan faktor motivasi untuk mendapatkan pemimpin yang 

berkualitas dipandangnya, memperoleh ekspetasi visi dan misi yang disampaikan pemimpin 

tersebut terhadap perubahan dan apa-apa yang menjadi keinginannya kedepan. Masyarakatlah 

yang betul-betul menentukan hal ini.  Dari hasil wawancara Ketua RT tersebut semakin 

memperjelas bahwa pihak-pihak penyelenggara pemilu tidak bisa ambil bagian terlalu banyak 

dalam hal golput politis karena hal ini betul-betul menyangkut keinginan masyarakat untuk 

memilih atau tidak memilih karena ini adalah faktor keinginan politis mereka. 

 

Berdasarkan  hasil wawancara Komisioner KPU yang peneliti wawancarai mengatakan hal 

yang sama seperti dari informan kunci sebelumnya dan itu merupakan hak sepenuhnya dari para 

pemilih, apakah pemilih melakukan pemilihan karena yang disebutkan bahwa masalah golput 

politis adalah menyangkut keinginan masyarakat yang tidak memilih itu karena kesadaran mereka 

melihat bahwa tidak ada pemimpin-pemimpin yang berkualitas dan tidak memiliki visi dan misi 

yang sama dengan apa yang diharapkan mereka, itulah yang golput politis rasakan. 

  

4.5 Golput Ideologis 

 Berbeda dengan tiga golput diatas golput ideologis tetap pada kategori masyarakat tidak 

memilih dalam suatu pemilihan tetapi golput ideologis adalah  alasan masyarakat tidak memilih 

karena dengan alasan sudah tidak percaya lagi pada mekanisme demokrasi dan tidak mau terlibat 

di dalamnya entah dengan karena alasan fundamentalisme agama atau alasan, politik-idelogi dan 

lain-lain. 

 Dalam penelitian ini, peneliti mengelompokkan faktor-faktor Golput Ideologis antara lain 

untuk mengetahui seberapa banyak masyarakat Melayu Kota Piring yang tidak menggunakan hak 

pilihnya pada pemilihan Walikota 2012 yang lalu, yaitu sebagai berikut: 

Tabel 7 

Distribusi Frekuensi Jawaban Responden Tentang Faktor-Faktor Golput Ideologis Pada 

Pemilukada Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang 2012 

  

No Jawaban Responden 
Frekuensi 

(orang) 

Persentase 

(%) 

1 Tidak Percaya Terhadap Sistem 

Demokrasi 
3 3% 



 
 

2 Tidak Percaya Terhadap Partai 

Politik Dan Tidak Mau Terlibat  
1 1% 

        JUMLAH       4% 4% 

Sumber data: Hasil penelitian kuesioner e, 2012 

 Tabel diatas menunjukan faktor tidak percaya sistem demokrasi dan tidak percaya 

terhadap partai politik, yang menjawab hasil responden yang tidak percaya pada sistem demokrasi 

berjumlah 3 orang atau sebanyak 3 %. Masyarakat yang tidak percaya pada sistem demokrasi 

karena sememangnya sudah tidak percaya pada sistem negara demokrasi saat ini, karena apa yang 

dilihat masyarakat ini sebagai alasan masyarakat tidak mengikuti pemilihan umum. Seharusnya 

disini masyarakat harus dibekali sosialisasi oleh pihak KPU tentang pemahaman pemilihan Kepala 

Daerah supaya masyarakat tidak mudah membuang hak suara mereka begitu saja. Pada kategori 

masyarakat tidak percaya pada partai politik dan hasil dari jawaban yang penulis peroleh dari 

kuesioner yang penulis sebarkan kepada masyarakat Melayu Kota Piring dan hasil tersebut 

menunjukan berjumlah 1 orang atau sebanyak 1%.  

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada Ketua RT 02 Rw 01 yang 

jawabannya sebagai sebagai berikut: 

“Betul memang ada masyarakat saya seperti itu. Penyebabnya mereka memang sudah tidak 
percaya lagi dengan pemimpin karena menurut masyarakat calon yang maju akan sama saja 
dengan calon-calon lainnya apalagi saat calon kandidat tersebut berkampanye didepan masyarakat. 
Banyak masyarakat yang berpikir dibalik kampanye tadi hanya ada kepentingan-kepentingan 
pribadi calon tersebut untuk bisa menang. Hal seperti ini yang susah untuk diubah dan cara 
berpikir masyarakat. (Wawancara Ketua RT dilakukan pada hari Senin tanggal  9 September 2013) 
 

Berdasarkan hasil dari kedua alat pengumpulan data yang telah diambil penulis didapati suatu 

hasil yang sama, pada alat pengumpulan data yaitu kuesioner dengan alatnya angket didapati hasil 

frekuensi jawaban dari responden bahwa informan kunci yaitu Ketua RT setempat membenarkan 

bahwa ada masyarakatnya yang berpikiran jelek terhadap calon yang maju pada pemilihan 

Walikota 2012 lalu 

 Pernyataan ini dalam analisis peneliti berkenaan  juga dengan  latar belakang dan fenomena 

pengalaman yang ada pada diri calon dan partai poltiki tertentu, citra dan persepsi dalam politik 

merupakan faktor yang sangat penting untuk merebut suara rakyat, jika persepsi dan citra suatu hal 

sudah buruk di mata masyarakat akan sangat sulit untuk mengharapkan masyarakat menggunakan 

hati nurani nya paling dalam untuk memilih pejabat politik. Terlebih saat ini dari berbagai media 

masa dan berbagai survey lembaga penelitian terus memojokkan partai politik, anggota legislatif 

dan lain sebagainya, belum lagi maslah-masalah korupsi yang melibatkan kalangan politik. 

Permasalahan ini harus diselesaikan dari hulunya yakni pembenahan terhadap partai politik, 

mulai dari rekrutmen partai politik, keuangan partai politik yang transparan dan kaderisasi politik 



 
 

yang kelak akan menampilkan pemimpin yang betul-betul dekat dengan masyarakat dan mengerti 

keinginan masyarakat nya. 

Melihat jawaban dari informan diatas bahwasanya kurangnya pengetahuan pemilu dan 

kurangnya sosialisai pada masyarakat yang membuat masyarakat tidak ingin memilih karena 

adanya  rekam jejak peristiwa yang ada dipikran masyarakat membuat mereka (masyarakat) takut 

dan kecewa dengan pemimpin yang masyarakat pilih. apalagi masyarakat berpikir calon yang akan 

maju dalam pemilihan Kepala Daerah karena ada kepentingan-kepentingan tertentu. 

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara untuk memperkuat penelitian ini, peneliti 

melakukan pertanyaan kepada Sekretaris Lurah Melayu Kota Piring, yang bertolak belakang yang 

disampaikan informan kunci sebelumnya dan hasil jawaban responden yang telah diberikan, dan 

jawaban beliau sebagai berikut: 

 “Saya secara langsung tidak menemukan faktor ideologi tersebut menjadi alasan  masyarakat 
golput, karena masalah ideologi itu juga berkaitan dengan kepribadian dan sikap pribadi 
masyarakat dalam memilih, sulit di deteksi apakah mereka golput karena ideologis atau apa”. 
(Wawancara Sekretaris Lurah dilakukan pada hari senin tanggal  16 Oktober 2013) 
 

Berdasarkan pernyataan dari Sekretaris Lurah Melayu Kota Piring di atas dapat dikatakan 

bahwa faktor ideologis pada diri seseorang sehingga memutuskan untuk bersikap golput, sulit 

untuk diketahui karena itu berasal dari pengalaman dan pemahaman yang ada pada diri seseorang 

mengenai fenomena politik tertentu. Pada saat seseorang memutuskan untuk tidak memilih dengan 

alasan ideologis, harus dicari terlebih dahulu keadaan sifat dan sikap orang tersebut.  

 

 Setelah melihat jawaban dari kedua informan kunci. Dengan demikian sangat jelas sekali 

bahwa perilaku masyarakat yang tidak memilih atau masyarakat yang tidak menggunakan hak 

pilihnya karena minimnya pengetahuan, pemahaman politik, lemahnya partisipasi masyarakat dan 

tidak tahu apa arti dari idelogis tersebut dalam pemilihan Kepala Daerah yang membuat 

masyarakat khususnya masyarakat Melayu Kota Piring yang tidak menggunakan hak pilihnya 

karena minimnya pengetahuan politik dan lemahnya partisipasi masyarakat dalam pemilihan 

Kepala Daerah yang membuat masyarakat khususnya masyarakat Melayu Kota Piring banyak 

yang tidak memilih. Maka dari 4 kategori Golput, peneliti menggabungkan hasil dari jawaban 

responden yang peneliti peroleh dari kuesioner yang disebarkan kepada masyarakat Melayu Kota 

Piring pada pemilihan Walikota 2012 lalu yaitu sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 



 
 

Tabel 8 

Rekapitulasi Data Jawaban Responden Faktor-Faktor Golput Pada Pemilukada Walikota 

dan Wakil Walikota Tanjungpinang  

2012 

No Faktor-faktor Golput   

1 Golput Teknis Frekuensi Persentase 

 Pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan 14 14% 

 Cuaca Hujan 32 32% 

 Urusan Pribadi/Keluarga 7 7% 

 Ketiduran/Malas 3 3% 

2 Golput Teknis-Politis Frekuensi Persentase 

 Tidak Mempunyai KTP 1 1% 

 Tidak Terdaftar Dalam DPT 6 6% 

3 Golput Politis Frekuensi Persentase 

 Tidak Ada Sesuai Kriteria Yang Ingin 

Dipilih 

9 9% 

 Tidak Membawa Perubahan Dan Tidak 

Percaya Kepada Pemimpin/Apatis 

24 24% 

4 Golput Ideologis Frekuensi Persentase 

 Tidak Percaya Terhadap Sistem Demokrasi 3 3% 

 Tidak Percaya Terhadap Partai Politik Dan 

Tidak Mau Terlibat  

1 1% 

          Jumlah  100 100% 

Sumber data: Hasil penelitian kuesioner a,b,c dan d, 2014 

 Berdasarkan tabel IV.6 tersebut dapat dilihat bahwa rata- rata tanggapan responden pada 

pemilihan Walikota 2012 lalu, dengan jawaban responden pada alat pengumpulan data yaitu 

berupa 100 kuesioner yang disebar kepada masyarakat Melayu Kota Piring didapati hasil frekuensi 

jawaban dari responden yang tertinggi tidak menggunakan hak pilihnya pada pemilihan Walikota 

2012 adalah faktor golput Teknis, yaitu dengan alasan berhalangan hadir karena faktor hujan yang 

berjumlah 32 orang atau sebanyak 32%, dan untuk masyarakat tidak datang karena faktor 

pekerjaan berjumlah 14 orang atau sebanyak 14%, sedangkan masyarakat yang tidak datang 

karena urusan keluarga/pribadi berjumlah 7 orang atau sebanyak 7%, yang terakhir masyarakat 

yang tidak datang karena malas/ketiduran berjumlah  3 orang atau sebanyak 3%.   

Selanjutnya pada kategori golput politis yaitu masyarakat tidak percaya membawa 

perubahan berjumlah 24 orang atau sebanyak 24% dan untuk masyarakat yang tidak memilih 

karena tidak sesuai dengan kriteria berjumlah 9 orang atau sebanyak 9%, sedangkan pada golput 



 
 

teknis-politis yaitu tidak terdaftar dalam pemilih tetap berjumlah 6 orang atau sebanyak 6%, 

sedangkan yang tidak mempunyai KTP berjumlah 1 orang atau sebanyak 1% dan untuk golput 

politis yaitu faktor tidak percaya terhadap sistem demokrasi berjumlah 3 orang atau sebanyak 3%, 

yang  terakhir masyarakat yang tidak percaya terhadap partai politik berjumlah 1 orang atau 

sebanyak 1%. 

Maka dari 4 indikator faktor golput diatas menunjukan bahwa faktor masyarakat Melayu 

Kota Piring tidak dapat menggunakan hak pilihnya pada pemilihan Walikota 2012 adalah pada 

faktor golput Teknis yang hasil jawaban responden menjawab berjumlah 56 orang atau sebanyak 

56%.  

Dalam masalah ini seharusnya pihak-pihak terkait dan parpol secara bersama-sama 

melakukan sosialisasi dan menjelaskan arti pemilu, manfaat pemilu dan tujuan pemilihan Kepala 

daerah dalam mengadakan pemilu, tujuannya tidak lain adalah supaya masyarakat sadar dan tidak 

berpikiran negatif terus, dan tahu apa maksud dan tujuan diadakannya pemilu, tetapi dalam hal ini 

tidak langsung bisa terwujud karena perlu pelan-pelan dan bertahap. 

Ketiga untuk katagori golput jawaban yang diberikan responden yaitu tidak terdaftar 

sebagai pemilih tetap yang berjumlah 6 orang atau sebanyak 6%. Pada masyarakat yang tidak 

memilih karena kesalahan-kesalahan administrasi ini seharusnya bisa ditanggulangi karena 

masyarakat yang tidak memilih karena tidak terdaftar sebagai pemilih tetap atau peserta pemilih 

dapat ditanggulangi oleh pihak-pihak penyelenggara pemilu. Pada kategori golput-teknis ini bukan 

keinginan masyarakat untuk menjadi golput pada pemilihan Walikota tetapi karena terhalang 

peraturan yang dibuat oleh pihak KPU.  

Semestinya KPU memberikan keringanan kepada masyarakat yang tidak terdaftar sebagai 

DPT, dan apabila itu terjadi masyarakat langsung dapat menggunakan hak pilihnya dan pihak KPU 

juga secara tidak langsung sudah meminimalisir tingkat golput. Selanjutnya pada golput ideologis 

jawaban yang diberikan responden berjumlah 3 orang atau sebanyak  3%. Dan yang paling banyak 

jawaban responden yang diberikan pada kategori yaitu faktor tidak percaya kepada sistem 

demokrasi yang ada. Pada golput ideologis berkenaan dengan orang-orang yang memutuskan 

untuk tidak menggunakan hak pilih nya secara sadar yang diakibatkan tidak percaya pada 

mekanisme demokrasi dan tidak mau terlibat di dalamnya.  

. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

V 

KESIMPULAN 

 

Berdasarkan hasil wawancara kepada informan kunci (Ketua RT, Panwaslu, Sekretaris 

Lurah, dan Komisioner KPU) dan kuesioner yang telah disebar kepada 100 orang masyarakat 

Melayu Kota Piring, peneliti menyimpulkan bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan 

masyarakat menjadi golput, diantaranya faktor golput teknis, faktor golput teknis politis, faktor 

golput politis dan faktor golput ideologis. 

Dari 4 faktor tersebut, ditemukan bahwa faktor golput teknis memperoleh persentase 

tertinggi yaitu 56% atau sekitar 56 orang. Dari beberapa alasan dalam faktor golput teknis, faktor 

hujan mengungguli dengan persentase 32% atau sekitar 32 orang, yang apabila dijabarkan sebagai 

berikut: 

No Jawaban Responden 
Frekuensi 

(orang) 

Persentase 

(%) 

1 Pekerjaan Yang Tidak Bisa 

Ditinggalkan 
14 14% 

2 Hujan 32 32% 

3 Urusan Pribadi/Keluarga 7 7% 

4 Ketiduran/Malas 3 3% 

        JUMLAH 56 56% 

 

Maka dari kesimpulan telah mendapatkan jawaban dari sebuah analisa sebagai bentuk 

jawaban yang dapat dipertanggung jawabkan yaitu masyarakat yang tidak datang pada pemilihan 

Walikota karena terhalang Faktor hujan.  

 

5.2 Saran  

Adapun saran-saran yang dapat peneliti ungkapkan berkenaan dengan judul Perilaku 

Tidak Memilih Di Kota Tanjungpinang  Pada Pemilihan Walikota Di Kelurahan Melayu 

Kota Piring adalah: 

1. Kepada pihak penyelenggara pemilu hendaknya lebih aktif dalam mempersiapkan 

penyelenggara pemilu untuk dapat mengantispasi faktor-faktor yang menjadi 

penghambat dalam proses pemilihan  umum seperti faktor teknis karena terkendala 

cuaca, permasalahan administrasi serta pemahaman masyarakat tentang pemilihan 

umum. 

 

 



 
 

2. Kepada masyarakat khususnya masyarakat Melayu Kota Piring hendaknya lebih 

sadar apa arti hak pilih, karena masyarakat yang cerdas adalah masyarakat yang tahu 

akan hak sebagai warga indonesia. Karena ditangan mereka (masyarakat) dapat 

menentukan maju atau tidaknya daerah tersebut. Maka sebab itu masyarakat 

mempunyai peran yang sangat penting dalam pemilihan umum. 
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