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A. Judul Penelitian
PERILAKU PEMBERIAN SUARA PADA PEMILU 1999 DITINJAU
DARI STRUKTUR SOSIAL PEMILIH DI KOTAMADYA PADANG
Oleh

: Suryanef dan Al Rafni

Tahun Penelitian

: 2002

Jumlah Halaman

: ix + 35 halarnan

B. Ringkasan Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan kemungkinan adanya
hubungan antara struktur sosial pemilih dengan perilaku pemberian suara pada
pemilu 1999 di Kota Padang. Struktur sosial dalam hal ini meliputi tingkat
pendidikan, jenis pekejaan serta usia pemil~h,sedangkan perilaku pemberian
suara adalah tindakan memilih individu terhadap salah satu partai yang menjadi
kompetit~rpemilu 1999 dan diklasifikasikan ke dalam empat kelompok besar,
yaitu Nasionalis Religus, Religius Demokrastis, Nasionalis Pragrnatis serta
Nasionalis Demokrastis.
Terdapat tiga permasalahan yang rnenjadi fokus penelitian ini. Ketiga
masalah itu adalah : (1) Apakah terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat
pendidikan pemilh dengan perilaku pemberian suara pada pemilu 1999 di Kota
Padang? ; (2) Apakah terdapat hubungan yang signifikan antara jenis peke j a m
pemilh dengan perilaku pemberian suara pada pemilu 1999 di Kota Padang? ;
(3) Apakah terdapat hubungan yang signifikan antara usia pemilh dengan

perilaku pemberian suara pada pemilu 1999 di Kota Padang?
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan mempakan
penelitian survai yang di dalam pengumpulan datanya menggunakan kuesioner.
Penelitian dilakukan di Kota Padang dengan jumlah sampel 96 orang, yang
diperoleh dengan menggunakan Formula Frank Lynch dan diambil secara
proporsional random sampling. Sementara itu analisis data rnenggunakan uji
statistik Chi-kwadrat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan
antara tingkat pendidikan pernilih dengan perilaku pemberian suaranya pada
pemilu 1999 di Kota Padang. Narnun jenis pekejaan pernillh temyata tidak
mempunyai hubungan yang signrfikan dengan perilaku pemberian suara pada
pernilu 1999. Sementara itu usia pemilih mempunyai hubungan yang signdikan
dengan perilaku pemberian suaranya pada pernilu 1999 di Kota Padang.
C. Identitas Kelembagaan

Jurusan Pendidkan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu-ilmu
Sosial Universitas Negeri Padang.
Nomor Kontrak : 006/LlT./BPPK SDM/N/2002 Tanggal 9 April 2002.

RESEARCH SUMMARY
A. Title :

VOTING BEHAVIOR BASED ON SOCIAL STRUCTURE OF THE
VOTERS AT THE GENERAL ELECTION 1999 IN PADANG

BY

: Suryanefand Al-

Year

: 2002

Pages

: k + 3 5

B. Summary

This research was aimed to reveal the possibhties of correlation between
social structure of voters and voting behavior at the general election 1999 in
Padang. Social structure here comprises : education level, occupation, and ages of
the voters. While, voting behavior is individual action in electing one of the
parties which become competitors on the general election 1999. They were
classified on four big categories, that is, Religious Nationalist, Democratic
Religious, Pragmatism Nationalist, and Democratic Nationalist.
There were three issues focused on ths research. They were : (1) Is there
sigruficant correlation between education levels of the voters and their voting
behavior at the general election 1999 in Padang? ; (2) Is there significant
correlation between occupations of the voters and their voting behavior at the
general election 1999 in Padang? ; (3) Is there sigmficant correlation between
ages of the voters and their voting behavior at the general election 1999 in
Padang?
This research was survey research. Quantitative approach was used in this
research and the data was collected through questionnaire. This research was
conducted in Padang with sample comprised of 96 voters chosen throygh Frank
Lynch formula with proportional random sampling. The data was analysed with
Chi-Square statistical test.
The finding of this research indicated that there are significant correlation
between education levels of the voters and their voting behavior at general
election 1999 in Padang. But their occupations did not correlated significantly

with their voting behavior. Besides, the ages of voters have significant correlation
with their voting behavior at the general election 1999.
C. Identity of Institution
Civic Education Department, Faculty of Social Sciences, Padang State
University.
Contract Number : 006/L,IT/BPPK SDM/IV/2002, April, 9&, 2002.
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I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Pemilu sebagai komponen yang hdamental dari sistem politik
demokratis masih merupakan objek kajian yang menarik. Dalarn konteks ini di
Indonesia, kajian mengenai pemilu kehanyakan berkutat pada kajian pernilu
secara malcro dengan memanfaatkan data agregat. Oleh karena itu kajian seputar
pemilu kebanyakan berkaitan dengan proses pelaksanaan pemilu, karakteristik
para pendukung partai politik, hasil perolehan suara serta penjelasan-penjelasan
spekulatif tentang komposisi suara itu dan sebagainya. Sementara itu kajian
pemilu tentang pola perilaku memilih, konsistensi dukungan yang berkenaan
dengan proses internal individu atau kelompok masyarakat dalam menentukan
pilihannya dapat dikatakan masih kurang. Sampai saat ini studi yang
komprehensif tentang perilaku memilih baru dilakukan oleh Afan Gaffar dan

Kri stiadi .
Afan Gaffar mengkaji perilaku memilih masyarakat Jawa yang berada di
pedesaan. Penelitian ini pada intinya ingin membuktikan bahwa kecenderungan
memilih seseorang terhadap paxta~politik tertentu sangat dipengaruhi oleh aliran
politiknya yang dalarn penelitian ini dbedakan dalam tiga kelornpok yaitu santri,
abangan dan priyayi. Berdasarkan studi ini Gaffar menemukan variabel-variabel
penjelas perilaku memilih di Indonesia, khususnya di pedesaan Jawa dan tingkat
kontribusi masing-masing variabel dalam mempengaruhi perilaku memilih
seseorang

(Gaffar,

1992).

Sementara

itu

Kristiadi

dalam

studinya

mempermasalahkan perilaku mernilih secara lebih mendasar, yaitu mengapa
seseorang memberikan dukungan dan akhirnya memilih partai politik tertentu
dalarn pemilu yang tidak kompetitif, suasana kehidupan budaya feodalistik,
kesadaran politik masyarakat yang masih rendah khususnya tentang arti dan

makna pemilu sebagai mata rantai pengambilan keputusan politik yang mengikat
seluruh masyarakat. Dalam konteks ini, Kristiadi lebih mengacu kepada
pendekatan sosial budaya dengan menggunakan beberapa analisis statistik untuk
menjelaskan perilaku memilih dengan lokus penelitian Kotarnadya Yogyakarta
dan Banjarnegara Jawa Tengah (Knstiadi, 1993).
Kedua penelitian & atas memberikan dorongan kepada penulis untuk
melakukan ha1 yang sama dengan fokus dan lokus yang berbeda. Fokus penelitian
ini diarahkan pada upaya pengungkapan kemungkinan adanya hubungan yang
signifi kan antara struktur sosial masyarakat dengan peri laku pemberian suara pada
pemilu 1999. Sementara itu lokus penelitian ini adalah Kotarnadya Padang yang
merupakan bagian dan daerah Sumatera Barat (sering juga disebut Minangkabau).
Adanya perbedaan ini tentunya menjadikan penelitian ini menarik untuk
dilakukan. Apalagi jika dihubungkan dengan perbedaan budaya politik di mana
penelitian ini dilakukan dengan budaya politik yang berlaku dalam masyarakat
Jawa yang menjadi setting studinya Afan Gaffar dan Kristiadi. Masyarakat
Minangkabau terbiasa hidup dalarn budaya egaliter sehingga dapat diasumsikan
bahwa preferensi politik seseorang akan dipengaruhi oleh pertimbangan rasional
masyarakat itu sendiri. Realitas ini jelas akan berimplikasi terhadap perilaku
memilih sebagaimana yang ditegaskan oleh Almond dan Verba (1985 : 5 15)
bahwa :
"Political culture forms an important link between the events of
politic und the behavior of individuals in reaction to those events ;
... . This is to say no more than that people respond to what t h q
perceive ofpolitics and how they interpret what they see.
"

Selain ha1 di atas, perbedaan yang juga menonjol adalah nuansa yang
mewarnai pemilu yang menjadi background penelitian ini. Baik Afan Gaffar
maupun Kristiadi melakukan kajiannya terhadap pemilu-nya Orde Baru yang
di,anggap banyak orang sebagai pemilu yang tidak demokratis, sedangkan

penelitian ini menjadikan pernilu 1999
demokratis

-

-

yang dinilai relatif jujur, adil dan

sebagai background- nya. Sebagaimana diketahui pemilu 1999

diwamai oleh berbagai ha1 yang sama sekali talc pernah ada pada pemilu-pemilu
sebelurnnya. Hal itu di antaranya adalah kebijakan netralitas bagi PNS dan
anggota ABRI, banyaknya jurnlah kontestan pemilu, tingginya respon berbagai
pihak untuk melakukan pemantauan serta perwujudan kebebasan yang baru saja
lepas dari tekanan-tekanan politik rezim Soeharto.
Tejadinya perubahan-perubahan yang cukup berarti dalarn proses
pelaksanaan pemilu di Indonesia (dalarn ha1 ini pemilu 1999) meberikan peluang
yang sama bagi semua partai kompetitor pemilu untuk keluar sebagai pemenang.
Di Surnatera Barat pada pemilu 1999 yang lalu muncul lima partai besar
sebagaimana dirangkum oleh tabel berikut ini.

,

Tabel 1
Lima Partai Besar Pada Pemilu 1999 di Sumatera
No.

Nama Partai Politik
DPR

1.

1

2.
3.
4.
5.

1

Golongan Karya
Partai Amanat Nasional
Partai Persatuan Pernbangunan
Partai Dernokrasi Indonesia Perjuangan
Partai Bulan Bintang (PBB)

1

459.577
430.848
400.702
212.338
115.693

Perolehan Suara
I DPRDI 1 DPRDII

1

464.729
423.3 15
402.359
213.749
115.928

1

459.332
422.02 1
40 1.954
210.365
113.175

1

Sumber : PPD Tingkat I Surnatera Baraf 1999.

Selanjutnya, untuk Kota Padang lima partai besar pemilu 1999
ditunjukkan oleh tabel 2 berikut ini.
Tabel 2
Lima Partai Besar Pada Pemilu 1999 di Kota Padang
No.

Nama Partai Politik
DPR

I.
2.
3.
4.
5.

Partai Amanat Nasional
Golongan Karya
Partai Demokrasi Indonesia Pejuangan
Partai Persatuan Pembangunan
Partai Bulan Bintang

L

Sumber : PPD Tingkat I Surnatera Barat, 1999.

Peroleban Suara
I DPRDI [ DPRDII

113.223
57.988
44.885
44.305
19.917
I

111.137
57.828
45.154
44.445
19.77 1
I

11 1.521
56.908
44.550
44.88 1
19.667
I

I

Kedua tabel sebelurnnya memberi petunjuk bahwa telah tejadi pergeseran
peta kekuatan politik yang sangat berarti, dimana Golkar yang selama ini menjadi
partai hegemoni tidak l a g mampu mendominasi perolehan suara di Sumatera
Barat bahkan di Padang justru mengalami kekalahan dari Partai Amanat Nasional
yang merupakan partai ban! dalam percaturan pemilu di Indonesia. Selain itu juga
terlihat PDI-Pejuangan yang selama ini tidak diperhitungkan dalam kancah
perpolitikan Sumatera Barat mulai unjuk gigi. Jadi dapat dikatakan bahwa satu
partai dengan lainnya bersaing sangat ketat dalam meraup suara pada pemilu
1999. Disamping itu juga terdapat indikasi bahwa partai yang "terbuka" masih
lebih laku ketimbang partai-partai yang berasaskan agama. Hal ini sekaligus dapat
pula dijadikan petunjuk bahwa masyarakat membedakan antara agama yang
dianutnya dengan asas partai. Apakah semua ini ada hubungannya dengan struktur
sosial pemilih yakni pengelompokkan masyarakat berdasarkan tingkat pendidikan,
jenis pekejaan, serta usia dengan perilaku pemberian suaranya? Pertanyaan inilah
yang akan dijawab melalui penelitian ini.

B. Rumusan Masalah Penelitian
Bertitik tolak dari latar belakang permasalahan sebelumnya, maka
rumusan masalah yang akan diteliti adalah :
1. Apakah terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat pendidikan

pemilih dengan perilaku pemberian suara pada pernilu 1999 di Kota
Padang?

2. Apakah terdapat hubungan yang signifikan antara jenis pekejaan pehiljh
dengan perilaku pemberian suara pada pemilu 1999 di Kota Padang?

3. Apakah terdapat hubungan yang signifikan antara usia pemilih dengan
perilaku pemberian suara pada pemilu 1999 di Kota Padang?

Sehubungan dengan pennasalahan yang akan diteliti, maka hipotesis yang
diajukan adalah sebagai berikut :
1. Terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat pendidikan pemilih

dengan perilaku pemberian suara pada pernilu 1999 di Kota Padang.

2. Terdapat hubungan yang signifikan antara jenis pekejaan pemilih dengan
perilaku pemberian suara pada pemilu 1999 di Kota Padang.

3. Terdapat hubungan yang signifikan antara usia pemilih dengan perilaku
pemberian suara pada pemilu 1999 di Kota Padang?
Untuk membuktikan hipotesis di atas, maka di rasa perlu mengemukakan
definisi operasional dari variabel penelitian yang digunakan.
1. Struktur sosial adalah pengelompokkan masyarakat berdasarkan perbedaan
tingkat pendidikan, jenis peke rjaan dan usia. Selanjutnya masing-masing sub
variabel dikelompokkan berdasarkan klasifikasi tertentu.
a. Tingkat pendidikan dikelompokkan sebagai : ( I ) tingkat pendidikan tinggi
apabila responden menempuh pendidikan formalnya sampai jenjang
perguruan tinggi ; (2) tingkat pendidikan menengah apabila responden
menempuh jenjang pendidikan formal SLTP dan SMU sederjat ; dan (3)
tingkat pendidikan rendah apabila responden tidak sekolah atau tamat SD
sederajat.
b. Pengelompokkan jenis pekejaan responden dalarn penelitian ini adalah
pengakuan mereka mengenai profesi utama (pokok) yang dipergunakan

untuk men&dupi keiuarganya.
c. Pengelompokkan usia responden adalah sebagai berikut : (1) 2 1-30 tahun ;
3 1-40 tahun ; 41-50 tahun ; dan 51 tahun ke atas. Masing-masing
kelompok merupakan rwresenbasi dplti generasi muda, usia produktif, usia
mapan dan generasi tua.

2. Perilaku pemberian suara adalah tindakan memilih yang berakibat
memihaknya pemilih kepada suatu partai yang menjad kontestan pemilu.
Selanjutnya pilihan partai dalarn pemilu 1999 dari pemilih dikelompbkkan ke
dalam beberapa kelornpok besar sebagaimana yang telah dilakukan oleh
Riswandha imawan (1998 : 6) yaitu Nasionalis Religius, Religius Demokratis,
Nasionalis

hgrnatis

dan

Nasionalis

Demokratis.

pengelompokkan tersebut adalah sebagai berikut :
a. Nasionalis Religius yaitu :

(1)

Partai Urnrnat Muslimin Indonesia (PUMI) ;

( 2 ) Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII) ;

(3) Partai Syarikat Islam Indonesia - 1905 ;

(4) Partai Bulan Bintang (PBB) ;
(5) Partai Masyumi Baru ;

(6) Partai Politik Islam Lndonesia ;
Partai Nahdlatul Urnmat (PNU) ;

(7)

(8) Partai Solidaritas Uni Nasional Indonesia (SUM) ;
(9) Partai Islam Demokrat (PID) ;
(10) Partai Katholik Demokrat (PKD) ;
(1 1) Partai Kristen Nasional Indonesia ;
(12) Partai Indonesia Baru ;
(13) Partai Kebangkitan Muslim Indb~esia'(KAM1);
(14) Partai Umat Islam (PUl);
(15) .Partai Kebangkitan Ummat (PKU) ;

(k)Partai Abul Yatarna (PAY) ;
'

(17) Partai Persatuan (PP) ;
(1 8) Partai Cint. Damai (PCD) ;

Secara

rinci

b. Religius Dernokratis yaitu :
(1)

Partai Arnanat Nasional (PAN) ;

(2) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ;
(3)

Partai Uni Demokrasi Lndonesia (PUDI) ;

(4) Partai Demolcrasi Kasih Bangsa (PDKB) ;
(5) Partai Kebangsaan Merdeka (PKM) ;
(6) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ;

c. Nasionalis Pragmatis yaitu :
(1)

Partai Golongan Karya (Golkar) ;

(2)

Partai Solidaritas Pekej a Seluruh Indonesia (SPSI) ;

(3)

Partai Solidaritas Pekerja (PSP) ;

(4) Partai Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR) ;
(5) Partai Pekej a Indonesia (PPI) ;

( 6 ) Partai Buruh Nasional (PBN) ;
(7) Partai Keadilan dan Persatuan (PKP).
a! Nasionalis Demokratis yaitu :

(1) Partai Partai Demokrasi Indonesia Pejuangan (PDI-P)

(2) Partai Republik ;

(3) Partai Ikatan Penerus Kemerdekaan Indonesia (IPKI) ;
(4) Partai Rakyat Indonesia (PAN) ;

(5) Partai Nasional Indonesia (PNI) Supeni ;
(6) Partai Daulat Rakyat (PDR) ;
(7) Partai Nasional Demokrat (PND) ;

(8) Partai Pilihan Rakyat (PILAR) ;
(9) Partai Bhinneka Tunggal Ika Indonesia (PBI) ;

(10)

Partai Keadilan (PK) ;

(1 1 ) Partai Nasional Indonesia Massa Marhaens
(1 2) Partai Nasional Indonesia - Front Marhaens

(13) Partai Aliansi Demokrat Indonesia (PADI)
(14) Partai Rakyat Demokratik (PRD)
(1 5) Partai Musyawarah Rakyat Banyak (MURBA)
(1 6) Partai Demokrasi Indonesia PDI

(17) Partai Nasional Bangsa Indonesia (PNBI)
Sehubungan dengan variabel penelitian di atas, maka model yang dijadikan basis
analisis adalah sebagai berikut:

Tingkat
Pendidikan
J

Struktur Sosial
Pemilih

Jenis Pekejaan

L$-?J
Usia Pemilih

Perilaku
Pemberian Suara

Nasionalis
Religions
Religions
Demokratis
Nasionalis
Pragrnatis
Nasionalis
Demohatis

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Perilaku Memilih
Untuk mengkaji perilaku memilih dipertukan pemahaman yang cermat
terhadap dua pendekatan dominan dalarn studi ini. Kedua pendekatan tersebut
adalah pendekatan sosiologis dan pendekatan psikologis. Pendekatan sosiologis
mencerrnati perilaku memilih dari dimensi norma-norma dasar sosial yang
berdasarkan atas pengelompokkan sosiologis seperti agarna, kelas (status sosial),
pekejaan, urnur (tua-muda), jeni s kelamin (laki-laki dm perempuan). Dengan
demikian pemahaman terhadap pengelompokkan sosial, baik secara formal seperti
keanggotaan seseorang dalam organisasi-organisasi keagamaan, organisasiorganisasi profesi, kelompok-kelompok okupasi dan sebagainya, maupun
pengelompokkan informal seperti keluarga, pertemanan ataupun kelompokkelompok kecil lainnya merupakan sesuatu yang vital dalam memahami perilah
politik. Oleh karena itu pendekatan ini beranggapan bahwa preferensi politik
seseorang terhadap salah satu partai politik merupakan prod& dari karakater
sosial ekonomi individu yang bersangkutan (Gaffar, 1992 : 5). Dengan kata lain
pola memilih seseorang dapat dirarnalkan sesuai dengan karakteristik sosial yang
melingkupi keberadaannya.
Pendekatan berikutnya, yaitu pendekatan psikologis berangkat dan asurnsi
penentuan pilihan politik sangat ditentukan oleh pengaruh kekuatan psikologis
yang berkembang dalam diri individu sebagai produk dari proses sosialisasi. Oleh
sebab itu konsep sikap dan sosialisasi merupakan ha1 yang amat penting dalarn
pendekatan ini.
Sikap dan tingkah laku politik seseorang amat ditentukan oleh proses
sosialisasi poli tik yang dialaminya sepanjang hidup. Sosialisasi adalah proses
dimana individu secara pasif menerima nilai-nilai, sikapsikap, peranan-peranan

dalarn

masyarakatnya,

sekaligus

secara

aktif

mengembangkan

pola

kemandiriannya untuk menempatkan diri dan berperan dalam masyarakat di mana
seseorang itu hidup. Sedangkan sosialisasi politik menunjukkan pada proses
pembentukan sikapsikap dan pola tingkah laku politik dan juga merupakan
sarana bagi generasi untuk "mewariskan" patokan-patokan clan keyakinankeyakinan politik kepada generasi sesudahnya (Almond (ed.), 1974 : 44). Dengan
demikian, pendekatan ini percaya pada apa yang disebut sebagai "agen" dari
sosialisasi politik seperti keluarga, sekolah, teman bermain, media massa, partai
politik dm organisasi massa, tempat beke j a dan sebagainya.
Melalui proses sosialisasi politik tersebut terbentuk ikatan psikologis
seseorang dengan salah satu partai atau organisasi politik tertentu yang berwujud
simpati terhadap organisasi atau partai politik tersebut. Ikatan psikologis inilah
yang disebut identifikasi kepartaian (party ident$cation). Identifikasi partai ini
merupakan konsep yang amat penting dalam pendekatan psikologis. Mereka
berpendapat bahwa identifikasi partai merupakan faktor penjelas yang dominan
terhadap penlaku memilih (voting behavior).

Sebagaimana

pengakuan

Czudnowski (1976 : 76) berikut ini :
"this approach also particulary adeguate for the analysis of voting in the United
States, where "arty identification" has been found to be the single most
important variable determining voting preferences. "

Pemaparan sebelumnya memberikan pemahaman bahwa bagi penganut
pendekatan psikologis sudah menjadi aksioma adanya hubungan pengamh antara
identifikasi kepartaian dengan perilaku memilih. Pilihan seseorang h a s dipaharni
sebagai pernyataan loyalitas yang dibentuk oleh pengalaman (sosialisasi)
sepanjang hidup.

B. Struktur Sosial dan Perilaku Pemberian Suara
Studi mengenai pengaruh struktur masyarakat terhadap preferensi partai
politik dalam pemilu dipelopori oleh Biro Penelitian Sosial Terapan Universitas
Colombia, Arnerika Serikat. Hasil temuan yang cukup penting dari kelompok ini
adalah, diperkenalkannya Indeks Predisposisi Politik (TPP), yakni suatu indeks
yang terdiri dari pengelompkkan-pengelompMcan demografis seperb desa, kota,
pinggran, status sosial, pekejaan dan tempat tinggal. Misalnya, Niemi dan
Weisberg (1984) mengungkapkan bahwa seseorang mempunyai kecenderungan
memilih Partai Demokrat apabila ia pemeluk agarna Katolik, status sosial
ekonomi rendah dan bertempat tinggal di perkotaan. Atau seseorang cenderung
memilih Partai Republik apabila ia pemeiuk agama Protestan, status sosial
ekonomi cukup tinggi, dan tinggal di pedesaan.
Salah

seorang

ilmuwan

politik

yang

konsisten

mengkaji

dan

mengembangkan pendekatan ini adalah Lipset. Ia seorang determinis yang
meyakini bahwa pemilu adalah suatu pejwngan kelas yang demokratis :

"elections :a democratic class struggle (1959). ".Kelas yang dimaksudkan Lipset
dalam ha1 ini adalah pengelompokkan masyarakat berdasarkan perbedaan
pendidkan, peke j a m , pendapatan, status dan lain-lain.
Ilmuwan lainnya yang juga menggunakan identifikasi kelas sosial sebagai
basis analisis perilaku politik Pulzer (dalam Rose, 1974) yang mengungkapkan
bahwa kelas adalah basis partai politik di Inggris. Sementara itu Rose sendiri

(1974) sampai pada kesimpulan bahwa mayoritas pemilih yang berasal dari kelas
menengah cenderung memilih Partai Konsewatif, sedangkan mayoritas pekej a
memilih Partai Buruh.
Pengaruh pendekatan tersebut juga merambah Asia sebagaimana studi
yang dilakukan Joji Watanuki (dalam La Palombara, 1974). Watanuki dalarn
penelitiannya berdasarkan data tahun 1960 mengungkapkan bahwa sebagian

pekej a Jepang cenderung mernilih parta~konservatif Di Indonesia kajian tentang

struktur sosial dan pemberian s u m khususnya di Jawa, pertarnakali dilakukan
oleh Geertz ( 1960). la rnernbagi secara kultural kelompok-kelornpok rnasyarakat
Jawa atas dasar konsep aliran yang terdiri dari tiga sub kebudayaan Jawa yang
masing-masing merupakan struktur sosial berkda. Subkebudayaan tersebut
dinamakan abangan (berpusat di pedesaan, bersifat animistis), santri (kelompok
pedagang dan taat beragama Islam), dan priyayi (kaurn birokrat yang berada di
perkotaan).
Studi yang dilakukan Geertz kemudian banyak digunakan sebagai acuan

untuk rnengungkapkan kehidupan politik di Indonesia, sebagaimana yang
dilakukan oleh Feith (1969), Skinner (1972), Liddle (1973), Afan Gaffar (1987)

dm lain-lain.

Ill. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

A. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui :
1. Hubungan antara tingkat pendidikan pemilih dengan perilaku pemberian

suara pada pemilu 1999 di Kotarnadya Padang.

2. Hubungan antara jenis pekejaan pemilih dengan perilaku pemberian s u m
pada pemilu 1999 di Kotamadya Padang.

3. Hubungan antara usia pemilih den,oan perilaku pemberian suara pada
pernilu 1999 di Kotarnadya Padang.

B. Manfaat Penelitian
Penelitian ini bermanfaat bagi :
1. Pengembangan studi perilaku mernilih p a memperkaya wacana Ilmu

Politik, khususnya dalarn rnelengkapi informasi tentang pengaruhpengaruh variabel tertentu terhadap perilaku politik.

2. Partai politik guna memahami struk-tur sosial masyarakat dan irnplikasinya
terhadap perilaku pemberian suara sehingga dapat menyusun plaform
politik yang sesuai dengan kondisi riil masyarakat.
3. Peneliti iainnya untuk melakukan kajian yang lebih luas dan mendalam

tentang perilaku politik.

IV. METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kombinasi, yaitu metode deskriptifkuantitatif atau sering disebut deskriptif-verifikatif. Artinya

disarnping

menggambarkan dan melukiskan peristiwa yang ada berdasar fakta-fakta yang
ada juga hendak menguji hipotesis, dalam ha1 ini hubungan antara struktur sosial
pemilih (tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, dan usia) dengan perilaku
pemberian suara pada pemilu 1999. Oleh karena itu penelitian ini akan ditopang
dengan analisis kuantitatif yaitu Chi-Kwadrat (x').

B. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Kota Padang yang terdiri dari 1 1 kecamatan
berikut : (1) Kecamatan Padang Barat ; (2) Kecamatan Padang Timur ; (3)
Kecamatan Padang Selatan ; (4) Kecarnatan Padang Utara ; (5) Kecamatan
Lubuk Begalung ; (6) Kecamatan Lubuk f(llangan ; (7) Kecamatan Nanggalo ;
(8) Kecamatan Kuranji ; (9) Kecamatan Pauh ; (10) Kecamatan Koto Tangah ;
dan (1 1) Kecarnatan Teluk Kabung.

C. Populasi dan Sampel Penelitian

1. Populasi
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat yang
menggunakan hak pilihnya pada pemilu 1999 di Kota Padang. Adapun jumlah
populasi adalah 396.048 orang (PPD Sumatera Barat, 1999) dengan penyebaran
per-kecamatan sebagaimana terangkurn dalam tabel 3.

Tabel 3
Distribusi Jumlah Pemilih Pada Pemilu 1999 di Kota Padang
Menurut Jenis Kelamin dan Kecarnatan

Sumber : PPD Tingkat I Surnatera Barat (1999).

Pengambilan sampel penelitian ini menggunakan teknik sampling formula
Frank Lynch (Surachrnad, 1989 : 54) berikut ini :

dimana :
n
= Jumlah sampel.
N = Jumlah populasi.
= Nilai variabel normal, yang dalam ha1 ini adalah 1,96.
Z
untuk tingkat kepercayaan 0,95 (95%).
=
Harga patokan tertinggi yang dalam penelitian ini adalah 0,50.
p
d
= Sampling error untuk kondisi ketiga (0,lO).
Dengan menggunakan formula di atas, maka jumlah sampel adalah

Berdasarkan hasil perhitungan di atas, maka jurnlah sarnpel penelitian ini adalah
96 orang. Sementara itu pengambilannya menggunakan telcnik proporsional
random sampling, sehingga penyebarannya untuk setiap kecamatan terangkurn

pada tabel 4 berikut.
Tabel 4
Distribusi Jurnlah Sampel Menurut Kecarnatan

D. Jenis dan S u m k r Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu data
yang langsung dari responden berhubungan dengan struktur sosial pemilih
(tingkat pendidikan, jenis pekerjaan dan usia) serta perilaku pembenan suara.
Disamping itu juga data sekunder mengenai jumlah pemilih serta hasil pemilu

1999 yang Qperoleh dari kecarnatan setempat.

E. Teknik dan Alat Pengumpul Data

Pengurnpulan data dilakukan dengan cara menyebarkan angket
(kuesioner) serta studi dokumenter.

F. Validitas dan Reliabilitas Instrumen Penelitian
Penelitian ini merupakan studi empiris, sehingga analisisnya memerlukan
data lapangan. Sehubungan dengan ha1 tersebut, perlu diupayakan agar instnrmen
penelitian mempunyai validitas dan reliabilitas. Oleh karena itu dlakukan pretesting terhadap angket/kuesioner tersebut. Tujmnnya untuk rnengetahui apakah

pertanyaan tersebut &pat dimengerti responden sesuai dengan maksud dan isi
pertanyaan itu.
Selanjutnya hasil pre-testing digunakan sebagai bahan penyernpurnaan
instrumen penelitian. Langkah berikutnya melakukan uji statistik terhadap
instrumen penelitian dengan cara membuat korelasi antar item (inter item
correlation) dengan menggunakan rumus korelasi product moment untuk

mengetahui konsistensi internal (internul consistency) dari item-item pertanyaan
tersebut. Yang dimaksud dengan konsistensi internal adalah pernyataanpernyataan tersebut mengukur aspek yang sa.ma (Djamaludin Ancok dalam
Singarimbun dan Sofian Effend, 1984 : 139).
Berdasarkan hasil uji coba instrumen penel i tian maka di peroleh hasil yang
menunjukkan bahwa pada urnwnnya item-item yang digunakan untuk mengukur
variabel penelitian memenuhi syarat validitas.
Sementara itu untuk memperoleh reliabilitas instrumen penelitian
dilakukan dengan teknik belah dua (split halfmethod), yaitu membagi item d a h r
pertanyaan ke dalam bagian yang sama besamya dengan cara memisahkan item
bernomor ganjil dan item bernomor genap. Item yang bernomor ganjil
dikorelasikan dengan item yang bernomor genap. Hasil korelasi tersebut
kemudian dimasukkan dalam rumus berikut :
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dimana :
r. tot =
angka reliabilitas keseluruhan item.
t. tt =
angka korelasi belahan pertarna dan belahan kedua
(Djamaludn Ancok dalam Singanmbun dan Sofian Effendi, 1984 : 144).
Bila r. tot > r. tt maka tingkat reliabilitas dapat dicapai.
Sehubungan dengan pengujian reliabilitas instrumen penelitian, maka
diperoleh hasil yang menunjukkan bahwa r.tot (.72)> r. tt (.56). Jadi instrumen
penelitian memenuhi pula syarat reliabilitas.
G. Teknik Analisa Data
Untuk melakukan pengujian hipotesis dan anaiisa dalarn penelitian ini
digunakan metode statistik Chi-Kwadrat, sebab data variabel penelitian baik
variabel independen maupun variabel dependen bergerak pada level nominal.
Formula yang digunakan adalah :

x2

=z{- *)
(fo fe
fe

(Siegel, 1985 : 245).

dimana:
fo
fe

=

=

observed frequency (frekuensi observasi)
expected frequency (frekuensi yang diharapkan)

Untuk mengetahui ada-tidaknya hubungan antara faktor yang satu dengan
yang lain, maka perlu ditentukan lebih dulu derajad kebebasannya dengan rumus

berikut
(db)

-

(b - 1) (k -1)

chmana

b
=
jurnlah baris
k
=
jumlah kolom
Selanjutnya bandingkan harga X' hitung dengan x2kritik yang ada pa&

tabel. Apabila X' hitung > x2tabel, maka dikatakan terdapat hubungan antara
variabel penelitian yang dicerrnati artinya Ha diterima dan Ho ditolak. Sebaliknya
jika X' hitung < x2tabel maka dikatakan tidak a h hubungan antara variabel yang

satu dengan lainnya artinya Ho diterima dan Ha diterima. Sedangkan untuk

mengetahui derajat hubungan antara faktor yang dicermati digunakan koefisien
kontingensi yang rurnusnya sebagai berikut :

dimana:

X2

-

N

=

nilai Chi-Kwadrat yang diperoleh
jurnlah sampel (Sudjana, 1989 : 282).

Agar harga C yang diperoleh dapat dipakai untuk menilai derajat asosiasi
antar faktor, maka harga C ini perlu dibandingkan dengan koefisien kontingensi
maksimum yang bisa tejadi. Harga C maksimum ini dihitung oleh rurnus :

C m&s: / ,=

(Sudjana, 1989 : 282).

dimana : m adalah harga minimum antara b dan k (yakm minimum antara
banyak baris dan banyak kolom). Makin dekat harga C kepada C maks makin
besar derajat asosiasi antara faktor. Dengan kata lain, falirtor yang satu makin
berkaitan dengan faktor yang lain.

V. HASlL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan dipaparkan dua ha1 pokok. Pertama, hasil penelitian
yang mencakup pendeskripsian karakteristik reponden yang meliputi pendidikan,
pekerjaan, dan usia, serta pemaparan perilaku pemberian suara. Disarnping itu
bagian ini juga memuat pendeskripsian bagaimana kecenderungan perilaku
pemberian suara ditinjau dari struktur sosial pemilih, baik dari dimensi tingkat
pendidikan, pekejaan serta usia pemilih. Kedua. pembahasan yang fokus
utamanya adalah pengujian hipotesis.
A. Basil Penelitian
1. Kamkteristik Responden

Karakteristik responden yang dimaksudkan di sini melingkupi hal-ha1 yang
berhubungan dengan pendidikan, pekejaan, serta usia pemilih.
Adapun jumlah responden menurut tingkat pendidikannya dapat dicermati
melalui tabel 5 berikut ini.
Tabel 5
Jumlah Responden Menurut Tingkat Pendidikan
No.

Tingkat Pendidikan

Jurnlah

YO

1.
2.
3.

Pendidikan Tinggi
Pendidikan Menengah
Pendidikan Rendah

22
54
20

22,92
56,25
20,83

96

100

Jumlah Total

Sumber: Data primer.

Mengacu kepada tabel 5 di atas, dapat diketahui bahwa mayoritas tingkat
pendidikan responden adalah pendidikan menengah, yaitu sebesar 56,25%,

sedangkan sisanya

terdistribusi

pada pendidikan

tinggi

22,92%

serta

berpendidikan rendah sebesar 20,83%.
Selanjutnya karakteristik dari responden yang dapat dikemukakan dalam
penelitian ini berhubungan dengan jenis pekerjaan yang d i t e h . Tabel 6
memperl ihatkan bahwa jenis pekejaan responden variati f sekali. Jumlah terbesar

dari responden berstatus sebagai pedagang yaitu sebesar 3022%. Sementara itu
responden l a i ~ y abekej a sebagai petani clan pegawai swasta berimbang yaitu
15,63%. Demilaan pulan hanlnya dengan reswponden yang bekerja sebagai
pegawai negeri sipil dm pensiunan serta pelajar dan mahasiswa juga berimbang,
yaitu 13,53%, sedangkan yang lainnya berwiraswasta sebesar 1 1,46%.

Tabel 6
Jumlah Responden Menurut Jenis Pekerjaan

I

No.

I

Jenis Pekerjaan

I

Jumlah

I

PNSPensiunan
Peg. Swasta
Wiraswasta
DW3ang
Petani
Pelajar dan Mahasiswa

I

Jumlah Total

96

100

Sumber: Data primer.

Sementara itu berkaitan dengan usia responden, terangkum pada tabel 7 di
bawah ini.

Tabel 7
Jumlah Responden Menurut Usia
r

No.

Usia

Jumlah

Ye

1.
2.

2 1-30 t a h ~
3 1-40 tahun
4 1-50 tahun
5 1 tahun ke atas

52
20
13
11

54,17
20.83
13,54
1 i,46

96

100

-

3.

4.

Jumlah Total

Surnber: Data primer.
Realitas yang ditunjukkan oleh tabel 7 adalah bahwa s e m e n responden
terbesar adalah mereka yang berusia 21-30 tahun sebesar 54,17%. Hal ini
sekaligus memberikan garnbaran bahwa segrnen pemilih terbesar pada pemilu
1999 yang lalu adalah generasi muda. Sementara itu jurnlah responden terkecil

adalah mereka yang berusia 5 1 tahun ke atas yaitu I1,46%, sedangkan sisanya
adalah 20,83% untuk usia 3 1-40 tahun dan 1334% yang berusia 4 1-50 tahun.

2. Perilaku Pemberian Suara
Beranjak dari pelacakan terhadap data, maka dapat dipaparkan bagaimana
perilaku pemberian suara responden pada pemilu 1999 yang lalu, khususnya di
Kota Padang. Dari 96 responden yang dijaring, mayoritas memilih partai Religus
Demokratis, yaitu sebanyak 42 responden (43,75%). Sementara yang lainnya,
pilihan partainya terdistribusi ke Nasionalis Religius sebanyak 19 responden
( 1 9,79%), Nasionalis Pragmatis

1 8 responden ( 1 8,75%), dan Nasionalis

Demokratis 17 responden (1 7,7 1%).
Apabila dicermati lebih jauh, dari 18 partai yang dikelompokkan ke dalarn
Nasionalis Religius, responden hanya memberikan suara pada empat partai yaitu
Partai Bulan Bintang 1 1 responden (57,94%), Partai Masyurni Baru 4 responden

(2 1,03%), Partai Syarikat Islam Indonesia-1905 dan Partai Syarikat Islam

Indonesia masing-masing 2 responden (10,53%). Pada kelompok ini terdapat 14
partai yang tidak dpilih responden. Partai-partai itu adalah Partai Ummat
Muslimin Indonesia (PUMI), Partai Politik Islam Indonesia, Partai Nahdlatul
Ulama (PNU), Partai Solidantas Uni Nasional Indonesia (SUM), Partai Islam
Demokrat (PID), Partai Katholik Demokrat (PKD), Partai Kristen Nasional
Indonesia, Partai Indonesia Baru, Partai Kebangkitan Muslim Lndonesia (KAMI),
Partai Umat Islam (PUI), Partai Kebanglatan Urnmat (PKU), Partai Abul Yatarna
(PAY), Partai Persatuan (PP) serta Partai Cinta Darnai (PCD).
Fenomena menarik tejadi untuk pilihan terhadap kelompok parka
Religius Demokratis. Di sini dari 42 responden, pilihannya terkonsentrasi pada
dua partai yaitu Partai Amanat Nasional (PAN)sebanyak 24 responden (57,14%)
serta Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sebanyak 11 responden (26,19%).
Sedangkan sisanya terdistribusi pada Partai Kebangkitan Bangsa 4 responden
(9,52%) dan Partai Uni Demokrasi 3 responden (7,15S/o). Selanjutnya dapat pula
dikemukakan bahwa dua partai yaitu Partai Demokrasi Kasih Bangsa dan Partai
Kebangsaan Merdeka tidak satu pun dari responden yang memilihnya.
Untuk kelompok partai Nasionalis Pragrnatis, nampaknya Partai Golongan
Karya (Golkar) masih tetap menjadi pilihan utama responden dan menjadi yang
mayoritas pada kelompok ini, yaitu 14 responden (77,78%). Partai lain yang
menjadi pilihan responden adalah Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) 4
responden (22,22%). Hanya dua partai ini yang merebut simpati responden,
sedangkan yang lainnya Partai Solidaritas Pekeja Seluruh Indonesia (SPSI),
Partai Solidaritas Pekerja (PSP), Partai Musyawarah Kekeluargaan Gotong
Royong (MKGR), Partai Pekej a Indonesia (PPI) serta Partai Buruh Nasional
tidak populer sama sekali.

Selanjutnya pada kelompok Nasionalis Demokratis, Partai Demokrasi
Indonesia Pejuangan (PDI-P) yang selama pemiiu-pemilu Orde Ban! tidak dapat
berbuat banyak, memperlihatkan dominasinya. Dari 17 responden, 1 1 (64,7 1%)
memberikan suaranya pada partai ini. Enarn lainnya direbut oleh Partai Keadilan
(PK) sebanyak 5 responden (26,2%), dan hanya I. responden (9,09) yang memilih

Partai Ikatan Penerus Kemerdekaan Indonesia (IPKI). Bila diklarifikasi lebih jauh
sejumlah 14 partai laimya yang tergabung ke dalam kelompok ini tidak dipilih
sama sekali oleh responden. Partai tersebut adalah Partai Republik, Partai Rakyat
Indonesia (PAFU), Partai Nasional Indonesia (PNI)-Supeni, Partai Daulat Rakyat
(PDR), Partai Nasional Demokrat (PND), Partai Pilihan Rakyat (PLAR), Partai
Bhinneka Tunggal Ika Indonesia (PBI), Partai Nasional Indonesia Massa
Marhaens, Partai Nasional Indonesia-Front Marhaenis, Partai Aliansi Demokrat
Indonesia (PADI), Partai Rakyat Demokratik (PRD), Partai Musyawarah Rakyat
Banyak ( W A ) , Partai Demokrasi Indonesia (PDI), serta Partai Nasional
Bangsa Indonesia (PNBI).

3. Perilaku Pembenian Suara Ditinjau dari Strukhtr Sosial Pemilih

Pada bagian ini akan dipaparkan bagaimana distribusi responden menurut
struktur sosialnya di dalam pemberian suara pada pernilu 1999, baik dari tlbgkat
pendidikan, pekerjaan maupun usianya. Satu per satu dari ha1 tersebut terurai
berikut ini.
Perilaku pemberian suara responden pa& pemil-u 1999 berdasarkan tingkat
pendidikannya terangkum pada tabel 8 berikut.

Tabel 8
Perilaku Pemberian Suara Responden pada Pemilu 1999
Ditinjau dan Tingkat Pendidikannya

Dari data pada tabel 8, diketahui bahwa mayoritas responden memilih

partai Religius Demokratis yaitu 43,75%, sedangkan Nasionalis Religius,
Nasionalis Pragmatis serta Nasionalis Demokratis berimbang dengan proporsi
masing-masing adalah 19,79%, 18,75% dan 17,71%. Bila dicermati lebih jauh
ternyata mayoritas responden berpendidikan tinggi dan menengah lebih memilih
partai Religius Demokratis ketimbang lainnya yaitu sejumlah 38 responden
(39,58%).
Tabel 8 di atas mengungkapkan pula bahwa partai Nasionalis Religius,
Nasionalis Pragmatis serta nasionalis demohatis h a n g populer di kalangan
responden berpencfidikan tinggi. Sementara itu mereka yang berpendidikan
menengah berafiliasi pada partai Religius Demokratis (44,44%) dan Nasionalis
Demokratis (25,93%). Sedangkan dan 20 responden yang berpendidikan rendah,
45% di antaranya memilih partai Nasionalis Pragmatis dan 30% memilih
Nasionalis Religius.
Selanjutnya pemahaman bagi adanya kemunglunan hubungan antara jenis
pekerjaan responden dengan perilaku pemberian suaranya, dapat dicermati tabel 9

Tabel 9
Perilaku Pemberian Suara Responden pada Pemilu 1999
Ditinjau dari Jenis Pekejaannya

Tabel 9 mengungkapkan bahwa dari 29 responden dengan pekejaan
dagang, 16 (55,17%) responden memberikan suaranya pada parta~ Religius
Demokratis, 7 (24,18%) Nasionalis Religius, 4 (13,79%) Nasionalis Demokratis,
serta 2 (6,86%) suaranya diberikan pada Nasionalis Pragmatis. Sementara itu
mereka yang bekej a sebagai petani sejurnlah 15 responden, suaranya terdistribusi
ke Religius Demokratis 6 (40%) responden, 4 (26,67%) Nasionalis Religius, 3
(20%) Nasionalis Pragmatis, dan 2 (13,33%) laimya ke Nasionalis Demokratis.
Hal lain yang juga dapat diamati melalui tabel 9 adalah, bahwa responden
yang bekeja di selaor swasta lebih memilih memberikan suaranya pada partai
Nasionalis Pragmatis dan Religius Demokratis dengan proporsi masing-masing
adalah 6 (40%) dan 5 (33,33%) responden. Laimya terdistribusi ke Nasionalis
Religius sebanyak 3 (20%) responden dan hanya 1 (6,67%) saja yang Nasionalis
Demokratis.
Lain la$ halnya untuk kalangan pelajar dan mahasiswa. Mereka memiliki
kecenderungan untuk menyalurkan suaranya ke partai Nasionalis Demokratis dan
Nasionalis Religius, masing-masing sejumlah 6 (46,16%) dan 5 (38,46%). Kecil
sekali prosentasi yang memilih Nasionalis Religius dan Nasionalis Pragmatis,
masing-masing hanya 7,69%.

Selanjutnya, mereka yang berstatus PNS dan Pensiunan narnpaknya lebih
memilih memberikan suara kepada partai Nasionalis Pragmatis yaitu 5 (33,33%)
responden. Selebihnya berimbang untuk Relips Demokratis dan Nasionalis
Demokratis yaitu 3 (23,08%), dan 2 (20,51%) responden ke partai Nasionalis
Religius.
Bagian akhir yang dikemukakan di sini berhubungan dengan tinjauan
terhadap perilaku pemberian suara responden bila dikaitkan dengan usianya.
Fenomena ini teranghum dalam tabel 10 berikut.

Tabel 10
Perilaku Pemberian Suara Pada Pemilu 1999
atinjau dari Usia Pemilih

No.
1.
2.
3.
4.

Usia Pemilib
21-30 tahun
31-40 tahun
41-50 tahun
51 tahun ke atas

Jurnlah

Nasionalis
Religius
3
6
5
5
19

Pedaku Pembcrian Suara
I Jumlah
Nasinalis 1 Nasiodis
Religius
Demokratis
31

Pragmatis

3
6
2
42

5

11
1
1
18

Demokratis
7
6
1
3
17

52

90
13
11
96

Tabel 10 memberikan eksplanasi bahwa mereka yang berusia 2 1-30 tahun
sebagai representasi dari generasi muda mayoritas memberikan suara pada partai
Religius Demokratis yaitu sejumlah 3 1 (59,62%). Selanjutnya disusul oleh
Nasionalis Pragmatis 11 (2 1,15%), 7 (13,46%) dan hanya 3 (5,77%) responden
saja yang memberikan suaranya pada Nasionalis Religius. Di

kalangan

usia

produktif yaitu 31-40 tahun, suara yang diperoleh partai Nasionalis Religius dan
Nasionalis Demolcratis berimbang sebesar 6 (30%) responden. Sementara itu 5
(25%) memilih Nasionalis Pragmatis, dan sisanya 3 (15%) Religius Demokratis.

Selanjutnya dapat dikemukakan pula bahwa di kalangan usia mapan, 4150 tahun suara yang diberikannya justru terkonsentrasi ke partai Religius

Demokratis clan Nasionalis Religius, masing-masing 6 (46,16%) dan 5 (38,46%)
responden. Dua kelompok partai lainnya, yaitu Nasionalis Pragmatis dan
Nasionalis Demokratis hanya meraup 1 (7,69%) suara responden. Akhirnya untuk
lapisan generasi tua yaitu mereka yang berurnur 51 tahun ke atas, Partai
Nasionalis Religius mendorninasi peroleha. suara yaitu 5 (45,45%), disusul
Nasionalis Demolcratis 3 (27,27%), Religius Demokratis 2 (1 8,18%), dan hanya 1
(9,1%) saja yang &raih oleh Nasionalis Pragrnatis.

B. Pembahasan
I. Pengujian Hipotesis
Terdapat tiga hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini yang
selanjutnya akan diuji berdasarkan hasil pengolahan data. Ketiga hipotesis itu
adalah :
1. Terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat pendidikan pernilih

dengan perilaku pemberian suara pada pemilu 1999 di Kota Padang.
2. Terdapat hubungan yang signifikan antara jenis pekejaan pemilih
dengan perilaku pemberian suara pada pemilu 1999 d~Kota Padang.
3. Terdapat hubungan yang signifikan antara usia pemilih dengan

perilaku pemberian suara pada pemilu 1999 di Kota Padang.
Satu per satu dari hipotesis di atas akan diuji kebenarannya berikut ini.

a. Hubungan antara Tingkat Pendidikan Pemijih dengan Perifah Pemberian
Suara
Hasil pengolahan data berdasarkan tabel 8 sebelurnnya yang merangkum
tingkat pendidikan pemilih dengan perilaku pemberian suaranya pada pemilu
1999 menuqjukkan bahwa X' hitung

=

20,3022 (lihat lampiran). Apabila X'

hitung ini dikomparasikan dengan harga X' kriti k (6 ; 0,05) yaitu 12,6, maka X'
hitung > X' kritik (20,3022 > 12,6). Hal ini berarti bahwa terdapat hubungan yang
signifikan antara tingkat penddikan pemilih dengan perilaku pemberian suaranya
pada pemilu 1999 yang lalu. Fakta ini rnenjadi dasar bagi penerimaan terhadap
hipotesis penelitian yang diajukan. Sementara itu menyangkut derajat hubungan
yang tejadi antara variabel ini ternyata rendah, karena nilai C (koefisien
kontingensi) hanya 0,4178, sementara nilai C

,k,

(koefisien kontingensi

maksimum) adalah 0,8165 (lihat lampiran). Jadi nilai C jauh dari nilai C -.

Oleh

karena itu dapat disimpulkan bahwa sekalipun terdapat hubungan yang signifikan
antara tingkat pendidikan dengan perilaku pemberian suara, ternyata derajat
hubungan kedua variabel ini berada pada derajat yang rendah. Artinya variabel
tingkat pendidikan dalarn hubungannya dengan perilaku pemberian suara bersifat
temperer.

b. Hubungan antara Jenis Pekerjaan PerniIih dengan Perifaku Pernberian
Suara
Harga X' hitung yang diperoleh dari hasil pengolahan data berdasarkan
tabel 9 menyangkut jenis peke jaan pemilih dengan perilaku pemberian suaranya
pada pemilu 1999 adalah 23,3174 (lihat lampiran). Selanjutnya X' hitung ini
dikornparasikan dengan harga X2 kritik (15 ;0,05) yaitu 25,O. Di sini ternyata X'
hitung < X' kritik (23,3 174 > 25,O). Hal ini berarti bahwa tidak terdapat hubungan

yang signifikan antara jenis pekejaan pemilih dengan perilaku pemberian suara.
Oleh karena itu hipotesis kedua dari penelitian ini ditolak.
Sementara itu bagaimana derajat hubungan yang tejadi antara variabel
jenis pekejaan dengan perilaku pemberian suara ditentukan oleh sejauh mana
nilai C (koefisien kontingensi) mendekati nilai C

h
,

-

(koefisien kontingensi

maksimum). Dari hasil perhitungan ternyata nilai C adalah 0,4421 dan nilai C
adalah 0,866 (lihat lampiran). Jadi nilai C menjauhi nilai C -.

Oleh karena itu

dapat disimpulkan bahwa derajat tidak adanya hubungan antara kedua variabel ini
rendah. Artinya tidak tertutup kemunglunan bagi variabel jenis pekejaan
mempunyai hubungan dengan perilaku pemberian suara pada suatu ketika di saat
pemilu berlangsung.

c. Hubungan antara Usia Pemilih dengan Peritaku Pernberian Suara

Pengolahan data yang dilakukan untuk melacak harga X' hltung untuk
membukttkan bagi adanya hubungan yang signifikan antara usia pemilih dengan
perilaku pemberian suaranya pada pemilu

1999 berdasarkan tabel

10,

menghasilkan harga 25,597 (lihat lampiran). Sementara itu harga X' kritik (9 ;
0,05)

16,9. Jadi di sini ternyata X' hitung > X' kntik. Fakta ini rnenunjukkan

=

bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara usia pemilih dengan perilaku
pemberian suara pada pemilu 1999. Oleh karena itu hipotesis ketiga yang diajukan
dalam penelitian ini diterima.
Hal lain yang perlu dicari menyangkut derajat hubungan yang tejadi
antara variabel usia pemilih dengan perilaku pemberian suara. Caranya adalah
dengan membandingkan sejauh mana nilai C (koefisien kontingensi) mendekati
nilai C

maks

(koefisien kontingensi maksimum). Perhitungan yang dilakukan

menghasilkan nilai C sebesar 0,4568 dan nilai C

&
,

adalah 0,866 (l~hat

lampiran). Jadi nilai C untuk fenomena ini juga masih menjaugi nilai C

,*

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa derajat adanya hubungan yang
signifikan antara kedua variabel masih rendah. Artinya usia pernilih tidak selalu
mempunyai hubungan dengan perilaku pemberian suara

2. Pembahasan

Sebagaimana yang diungkapkan oleh temuan penelitian, bahwa tingkat
pendidikan pernilih mempunyai hubungan yang signifikan dengan perilaku
pemberian suaranya pada pemilu 1999 yang lalu. Hal ini memberikan indikasi
bahwa sentuhan pendidikan akan menjadikan pernilih untuk selektif dalam
menentukan afiliasi politiknya kepada salah satu partai yang ada. Kecenderungan

ini tentunya tidak terlepas dari terjadinya transformasi sosial seperti meningkatnya
nilai meritokrasi atau kemodeman dan rasionalitas serta perubahan politik.
Semakin menguatnya nilai meritokrasi atau kemodernan serta rasionabtas karena
meningkatnya kualitas pendidikan tentu akan cenderung mengilus nilai-nilai
tradisional seperti klientelisme. Begitupun dengan tejadinya perubahan politik
yang semakin demokratis akan mendorong semakin kuatnya pernilih yang
rasional dan otonom.
Sekalipun jenis peke rjaan menurut konsepsi teoritis dapat mempengaruhi
perilaku mernilh, temyata pada temuan penelitian ini jenis pekerjaan tidak
mempunyai hubungan yang sigmfikan dengan perilaku pemberian suara. Artinya
terbuka peluang bagi semua partai untuk merangkul pernilh dari berbagai segrnen
masyarakat dan tidak satu pun partai yang identik denganjenis pekerjaan tertentu.
Di sisi lain ternyata usia pemilih justru berirnplikasi terhadap pilihan partainya Di
kalangan generasi muda, partai yang populer adalah dari kelompok Religius
Demokratis serta Nasionalis Pragrnatis.

Fakta bahwa pilihan partai individu di era reformasi ini sangat variatif
te jadi karena setting politik saat pemilu 1999 berlangsung berbeda dengan
pemilu-pemilu Orde Baru sebelurnnya, yaitu dari sistem kepartaian hegemonik ke
sistem multi partai. Selain itu pelaksanaan pernilu 1999 telah pula memberikan
kebebasan bagi masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya Tambahan lagi,
adanya sistem pengawasan yang melibatkan rakyat turut pula menjadi faktor
pendukung bagi pemilih dalam menggunakan hak pllihnya secara bebas.
Sementara itu kompetisi antar partai juga semakin terbuka dengan adanya dialog
antar partai, baik melalui media massa ataupun pertemuan langsung yang
dilakukan masyarakat.
Temuan penelitian juga mengungkapkan munculnya Partai Arnanat
Nasional (PAN) sebagai kekuatan politk baru dalarn pemilu 1999 yang lalu di
Sumatera Barat, khususnya di Kota Padang. Bahk'm di Kota Padang PAN muncul
sebagai kekuatan dominan yang merebut kursi untuk DPR Hal ini dapat pula
diartikan sebagai bentuk dukungan masyarakat terhadap bergulimya reformasi
politik di Indonesia Disarnping dukungan untuk PAN, ditemukan juga
kecenderungan pemilih Kota Padang untuk mengafiliasikan pilihan-pilihannya
terhadap partai politik yang beraliran Islam. Hal ini diyakmi sebagai kuatnya rasa
ke-Islam-an dalam masyarakatyang sejalan dengan pepatah "adatbasandi sarak,
sarak basandi kitabullah ".
Pembahan politik yang tercermati dan diikuti oleh budaya politik yang
terbuka, egaliter dengan nuansa kepemimpinan yang bersifat demokratik
menyebabkan masyarakat Minangkabau, khususnya di Kota Padang mengalihkan
pilihan rasionalnya pada partai yang reformis.

Vl. KESlMPUlAN PAN SARAN

A. Kesimpulan

Terjadinya perubahan setting politik setelah kejatuhan Orde Baru
berimplikasi pada variatifnya pilihan partai masyarakat Kota Padang pada pemilu
1999. Struktur sosial pemilh yang selama h i tidak banyak menentukan perilaku

pemberian suara pemilh dalam pemilu, justru pada pemilu 1999 dr Kota Padang
telah memberikan pengaruh yang signifikan, khususnya tingkat pendidikan dan
usia pemilih. Sementara itu variabel lainnya dari strulctur sosial pemilih dalam hal
h i jenis peke rjaan, tidaklah membawa implikasi terhadap perilaku pemberian
suara pemilih.
Apabila selama ini di Sumatera Barat termasuk Kota Padang, Golkar
selalu tampil sebagai mayoritas tunggal kini justru fenomena yang muncul adalah
te rjadinya persaingan ketat antar partai politik peserta pemilu, bahkan partai baru
seperti PAN yang dianggap sebagai partai refonnis dan PPP yang berbasis Islam
serta PDI-P sebagai simbol dari perlawanan terhadap hegemoni negara muncul
sebagai kekuatan yang mematahkan dorninasi Golkar, bahkan tidak tertutup
kemungkinan di antara kekuatan baru ini akan menjadi yang mayoritas di
Sumatera Barat pada pemilu berikutnya.

B. Saran

/ 1. Mencermati realitas terjadinya hubungan yang signifikan antara tingkat
r

pendidikan serta usia pemillh dengan peri1,aku pemberian suara, maka
sudah sewajarnya apabila partai politik yang menjadi kompetitor pemilu
mendatang menawarkan plaform politik yang lebih rasional serta
memberikan kepastian terhadap berlangsungnya pembahan politik ke arah

demokratis. Hal ini sangat penting mengingat semakin rasionalnya pemilih
di masa mendatang.
2. Pemahaman terhadap perilaku pemberian suara merupakan suatu

pekejaan yang menuntut

kejelian terhadap berbagai ha1 yang

mehgkupinya. Apalagi hal ini berhubungan dengan kehidupan politik
yang dinamis dan senantiasa bergerak seiring dengan bergeraknya
kehidupan manusia Oleh karena itu kesimpulan di atas bukanlah sesuatu
yang final dalam konteks aplikasi. Sehut~ungandengan penelitian ini
hanya dilakukan di satu kota (Padang), maka agalcnya perlu hati-hati untuk
menggeneralisasi proposisi-proposisi atau temuan dari penelitian ini.
Apalagi karakteristik masing-masing kota (seperti urbanisasi, tingkat
perturnbuhan ekonorni, budaya politik dan sebagainya) serta sasaran
penelitian juga merupakan dimensi yang perlu diperhitungkan dalam
memahami perilaku pemberian suara.
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INSTRUMEN PENELlTlAN
Padang, Mei 2002
Kepada
Yth. : BapakAbdSdr.. . ... ...... ... ... ... ... ... . .. .. . ..
di
Padang.
Dengan hormat,
Pertarna sekali kami mendoakan kepada Allah SWT, semoga Bp./Ibu/Sdr. selalu
dalam keadaan sehat wal &at. Amien Yaa Rabbal Alarnin.
Selanjutnya pada kesempatan ini, karni mohon kesediaan Bp./Ibu/Sdr. untuk
meluangkan waktu mengsi angket penelitian ini. Adapun angket ini akan
digunakan untuk merampungkan penelitian yang be judul :

PERILAKU PEMBERIAN SUARA
DITKNJAU DARI STRUKTUR SOSIAL PEMEIH PADA PEMlLU 1999
Dl KOTA PADANG
Kami sangat mengharapkan Bp./IbdSdr. mengisi angket ini sesuai dengan
kenyataan yang dilakukan.
Pengisian angket ini tidak berdampak apapun terha,dap Bp.lIbu/Sdr karena ini
hanya menyangkut kepentingan ilrniah dan kerahasiaannya sepenuhnya tejamin.
Apalag sekarang ini adalah era reformasi yang memberikan jaminan kebebasan
untuk mengemukakan pendapat.
Demikianlah harapan kami.Sebelumnya kami ucapkan terima kasih.

Hormat karni,
Peneliti

DAFTAR PERTANYAAN
Nomor Responden
Pendidikan

: a. SD
b. SLTP
c. SMU

d. Akademi/Perguruan Tinggi
Pekejaan

: a. PNS/Pensiunan

b. Pegawai Swasta
c. Wiraswasta
d. Dagang
e. Petani
f Pelajar/Mahasiswa
g. Lainnya, sebutkan .............
Umur

Partai yang dipihh
pada pemilu 1999

: a. 21 -30tahun
b. 3 1 - 40 tahun
C. 41 - 50 tahun
d. > 50 tahun

Tabel Perhitungan x2untu k Pengujian Hipotesis Pertama

Tabel Perhitungan X' untuk Pengujian Hipotesis Kedua

C maks

-

Tabel Perhitungan x2untuk Pengujian Hipotesis Ketiga
Sel

fo

fe

fo-fe

(fo-fe)'

1.1
1.2
1.3
1.4
2.1
2.2
2.3
2.4
3.1
3.2
3.3
3.4
4.1
4.2
4.3
4.4

3
31
11
7
6
3
5
6
5
6
1
1
5
2
1
3

10,29 17
22,75
9,75
9,2083
3,9583
8,75
3,75
3,5417
2,5729
5,6875
2,4375
2,302 1
2,1771
4,8 125
2,0625
1,9479

- 7,29 17

53,1689
68,0625
1,5625
4,8766
4,1685
33,0625
1,5625
6,0432
5,8908
0,0977
2,0664
1,6955
7,9687
7,9 102
1,1289
1,1069

C maks

xz

825
1,25
- 2,2083
2,041 '7
- 5,75
1,25
2,4583
2,427 1
0,3 125
- 1,4375
- 1,3021
2,8229
- 2,8125
- 1,0625
1,052 1

ffo-fe)'
fo
5,1662
2,99 18
0,1603
0,5296
1,053 1
3,7786
0,4 167
1,7063
2,2896
0,O 172
0,8477
0,7365
3,6603
1,6437
0,5473
1,052 1
26,597

