
1 
JURNAL ORIENTASI PEMILIH PKB DIMAS LAZUARDY FIRDAUZ 

Orientasi Pemilih PKB Terhadap Pilihan Calon Bupati Saiful Ilah di Pilkada 

Kabupaten Sidoarjo 2015 
 

Dimas Lazuardy Firdauz 

Email : dimas.lazuardy@hotmail.com 

 

 

Abstrak 

PKB merupakan partai mayoritas di seputar wilayah Sidoarjo saat agenda Pemilihan Umum (Pemilu) 

berlangsung, khususnya Pileg dan Pilkada ditahun 2014 dan 2015. Pada pemilu legislatif tingkat 

kabupaten yang dirayakan pada tahun 2014, PKB memperoleh suara tertinggi sebesar 26% dibanding 

perolehan suara 11 partai politik lainnya. Di tahun 2015, PKB dalam agenda Pilkada pula 

menunjukan prestasinya sebagai pemegang suara mayoritas sebesar 58% yang digawangi oleh 

pasangan kandidat Saiful Ilah dan Nur Ahmad Syaifudin, mengalahkan kombinasi suara  3 calon 

lainnya. Dengan suara sebesar itu, acapkali banyak yang berasumsi bahwa pemilih PKB besar 

kemungkinan memberikan suaranya pada pasangan calon tersebut. Maka, tulisan ini hendak 

menjawab pernyataan tersebut melalui analisa profil partai politik dibalik pemilih Saiful Ilah pada 

Pilkada 2015, seberapa banyak pemilih PKB dan non-PKB pada Pileg DPRD Sidoarjo 2014 yang 

memilih pasangan calon tersebut. Sebagai upaya dalam menjawab persoalan itu, penelitian ini 

menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan eksplanatori. Disamping mencari besaran 

kuantitas, juga dalam penelitian ini mencari hubungan dan kekuatan hubungan antar variabel. 

Kata Kunci : Pilkada, Orientasi Pemilih, PKB 

Abstract 

PKB was becoming the majority party around Sidoarjo region when the agenda of general election 

(Pemilu) took place, especially at district-level legislative election (Pileg DPRD) and local election 

(Pilkada) held in 2014 and 2015. At district-level legislative election in 2014, PKB earned the highest 

vote of 26% compared to the votes of 11 other parties. In 2015, on the local election, PKB also shows 

it’s achievement as the majority shareholder by 58% , which was fronted by the candidate pair Saiful 

Ilah & Nur Ahmad Syaifuddin, and defeated the combination of 3 others candidates votes. With such 

a large vote, often people were asumed that the PKB voters most likely to vote the candidate from 

same party, –Saiful Ilah & Nur Ahmad. Therefore, this paper aim to answer those statement through 

analyzing the political party profiles of Saiful Ilah’s voters, specifically on how many PKB voters or 

non-PKB voters. This research analyzed by using quantitative methods with an explanatory approcah.  

Keywords : Pilkada, Voters Orientation, PKB 

 

Pendahuluan 

Dalam studi ilmu politik dikenal satu istilah 

yang merepresentasikan suatu bentuk kegiatan 

berpolitik, yakni partisipasi politik. Pelbagai 

hal yang terjadi dimasyarakat seputar Pemilu, 

partisipasi politik merupakan main poin yang 

                                                           
 Penulis adalah mahasiswa program studi Ilmu Politik, FISIP Universitas Airlangga, tahun angkatan 2014 

acapkali keluar dalam ruang diskusi. Pada level 

pemilihan kepala daerah (Pilkada), partisipasi 

politik biasanya dapat ditemui melalui bentuk – 

bentuk yang cukup kompleks. Pasalnya, pada 

aras lokal, kegiatan-kegiatan politik sangat erat 
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bersentuhan dengan variabel perilaku tradision 

– alis misal ikatan keagamaan dan faktor lain.  

Dalam hal pengamatan tentang partisipasi 

politik kebanyakan faktor dan peristiwa politik 

yang menarik justru datang dari wilayah atau 

bagian yang lebih mikro, misal kabupaten. Dan 

kebetulan, kabupaten Sidoarjo merupakan satu 

setting wilayah yang memiliki varian feno 

mena politik. Antara lain tentang pemilih dan 

pengaruh variabel-variabel sosiologis, psikolo 

gis, kultural dan lain-lain. Manakala beberapa 

hal tersebut yang acapkali dapat mempengaruhi 

kesadaran politik individu (pemilih).  

Sebagaimana hal diatas, adapun pengaruh 

sosiologis dan kultural dapat ditunjukan dalam 

relasi antara organisasi masyarakat (ormas) 

yang berafiliasi terhadap partai politik tertentu. 

Pada konteks di wilayah Sidoarjo, hal ini sangat 

dimungkinkan. Bahwa ada keterikatan yang rel 

-atif kuat antara NU dan PKB, sehingga hal ini 

dirasa cukup menjadi faktor yang diduga mend 

-orong individu untuk berafiliasi. Tercatat 

bahwa latarbelakang ormas penduduk  Sidoarjo 

kebanyakan adalah Nahdatul Ulama baik se 

cara struktural maupun kultural. Mereka yang 

berlatarbelakang ormas NU maupun yang juga  

dinaungi NU sebanyak 79,5% (N=430).1 

Dari penjelasan tersebut, maka masyarakat 

pemilih yang memiliki kedekatan kultural atau 

struktural dengan NU setidaknya menjatuhkan 

pilihan terdekatnya pada Partai Kebangkitan 

Bangsa (PKB). Diketahui bahwa praktik politik 

bagi masyarakat tradisional yang dekat dengan 

atau yang berafiliasi dengan NU adalah model 

politik bernuansa relasi patron-klien. Posisi 

ikatan dyad dalam hubungan patron dan klien 

termanifestasikan dalam bentuk loyalitas kader 

NU menjelang pemilihan kepala daerah tahun 

                                                           
1 KPUD Sidoarjo (2015) dalam “Laporan Hasil Riset 
Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu: Kesukarelaan 
Warga dalam Politik”. Hlm. 6 
2 Dukungan NU dan Banomnya ke BerSiNar Semakin 
Nyata (2015) [Diakses pada 8 September 2017]. 
http://sidoarjoterkini.com/2015/11/26/dukungan-nu-
dan-banomnya-ke-bersinar-semakin-nyata/ 

2015 di Sidoarjo. Banyak aktivisme politik 

kader NU yang turut andil dalam perjuangan 

pemenangan pasangan calon dari PKB yakni 

Saiful Ilah & Nur Ahmad Syaifuddin.  

NU melalui Banomnya dalam pergerakan 

menyusul Pilkada Sidoarjo 2015 yang dilaksan 

-akan pada 9 Desember 2015 melakukan suatu 

upaya sosialisasi kepada masyarakat Sidoarjo. 

Khususnya Ansor yang tercatat melaksanakan 

sosialisasi dibeberapa wilayah kecamatan. 

Pada tingkatan struktural Banom NU, wujud so 

-sialisasi yang dilakukan adalah sampai pada 

tingkatan ranting.2 Tidak diragukan bahwa ada 

dukungan yang cukup solid dari NU terhadap 

pasangan calon tersebut. Belum lagi, posisi Nur 

Ahmad Syaifuddin sebagai kader ideologis 

yang murni dari NU menambah daya tarik bagi 

kalangan masyarakat struktural dan kultural 

NU sendiri. Bahwa keduanya (pasangan Saiful 

Ilah dan Nur Ahmad Syaifuddin) merupakan 

wujud representasi Nahdatul Ulama melalui 

Partai Kebangkitan Bangsa di Sidoarjo.3 

Selaras dengan hal itu, dapat dicatat adanya 

kelebihan yang mendasari modal politik bagi 

pasangan calon bupati dan wakil bupati Saiful 

Ilah dan Nur Ahmad Syaifuddin saat Pilkada 

tahun 2015. Pertama, dalam hal sosio-kultural 

PKB mendapati ketertarikan dari beberapa 

bagian masyarakat yang berafiliasi dengan NU 

baik kultural atau struktural. Kedua, yakni posi 

-si PKB dalam ranah politik elektoral di Kabup 

-aten Sidoarjo. Khususnya pada level pemilih -

an umum legislatif (DPRD) tingkat kabupaten 

tahun 2004, 2009 dan 2014 yang mendapati 

jumlah suara tertinggi namun juga berada pada 

garis volatilitas suara.4 Ketiga, adalah posisi 

PKB yang digawangi oleh figur Saiful Ilah seb 

3 Saiful Ilah (PKB) sebagai calon bupati petahana yang 
didampingi oleh Nur Ahmad Syaifuddin, juga 
merupakan kader PKB dan NU. 
4 Ada perbedaan perolehan suara PKB yang cukup 
signifikan dalam beberapa Pileg (2004,2009,2014). 
Sumber KPUD Sidoarjo. 
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-agai calon bupati petahana dan ketua umum 

DPC PKB Sidoarjo.  

Dari hasil peneltian, menunjukan bahwa 

para pemilih PKB nampak memilih kandidat 

yang berasal dari partai politik yang sama. Pada 

konteks ini, perspektif yang digunakan adalah 

tentang pilihan partai saat Pileg DPRD tahun 

2014. Keterpilihan Saiful Ilah pada Pilkada 

Sidoarjo 2015 adalah akibat alokasi dukungan 

masyarakat pemilih PKB. Terhitung responden 

yang memilih PKB saat Pileg DPRD Sidoarjo 

2014 dan memilih Saiful llah & Nur Ahmad 

Syaifuddin pada Pilkada 2015 sebanyak 59% 

responden. Dari sudut pandang lain, terdapat 

pengaruh persona atau figur Saiful Ilah. 

Terutama kedudukan dan kepemimpinan 

dirinya sebagai ketua umum PKB Sidoarjo. 

Dalam hal ini responden yang menyatakan 

“setuju” memilih pasangan calon tersebut 

karena popularitas Saiful Ilah sebagai ketua 

partai sebanyak 33,3% dan yang menyatakan 

“sangat setuju” hanya 0,8% (N=400).  

Orientasi memilih merupakan basis utama 

perilaku memilih individu pada satu pilihan. 

Dan pemilih pasangan calon Saiful Ilah dan 

Nur Ahmad Syaifuddin di Sidoarjo saat Pilkada 

2015 merupakan pemilih yang dapat dikatakan 

berbasis ikatan partai serta pemilih dengan latar 

belakang sosio-kultural. Pada penelitian ini, 

fokus utama atau objek penelitian utama adalah 

pada responden yang memilih PKB dan arah or 

-ientasi (pilihannya) pada calon bupati Saiful 

Ilah. Penelitian ini disamping melihat secara ku 

-antitas pemilih PKB yang memilih Saiful Ilah, 

juga berupaya memberikan kalkulasi atas keku 

-atan hubungan dan signifikansi hubungan vari 

-abel sebagaimana yang disebut. Adapun perta 

-nyaan penelitian ini adalah Adakah 

keterkaitan pemilih PKB dan pilihan kandidat 

                                                           
5 Istilah yang dipakai oleh David Easton atas gambaran 
asumsi dan tujuan Behavioralisme sebagai ‘batu 
loncatan intelektual’. Lihat, “Pendekatan Tradisionalis 
Vs Behavioralis: Perdebatan Besar”, dlm. S.P. Varma 
(1987). Teori Politik Modern. Jakarta: Rajawali, hlm. 73  
6 Ibid. hlm. 74 

Saiful Ilah ? Seberapa besar hubungan antar 

dua variabel tersebut ?  

Kerangka Teoritik 

Jauh sebelum mengulas pembacaan tentang 

perilaku memilih, bahwa perjalanan teoritis 

dari perilaku politik adalah sejarah besar yang 

terjadi diantara perdebatan pendekatan kaum 

tradisionalis dan kaum behavioralis pada 

dekade 1950-1960an. Terdapat 7 item dalam  

menanggapi bentuk revolusi pandangan kaum 

Behavioralis.5 Beberapa hal tersebut antara lain 

regularitas, verifikasi, teknik, kuantifikasi, 

nilai, sistematis, ilmu murni, & integrasi. Pada 

dasarnya perdebatan kaum tradisionalis dan 

kaum behavioralis dan 7 poin diatas adalah soal 

dimensi ilmu politik dalam kerangka metode.  

Kaum behavioralis menyadari bahwa keter 

-batasan konsep-konsep dan kerangka teoritis 

mereka, dan rupanya hal tersebut menggugah 

kesadaran intelektual mereka tentang penting -

nya interdisipliner.6 Disatu sisi, Tradisionalis 

nampak masih mengilhami maksud dari kaum 

Behavioralis hingga keduanya mencoba saling 

berhubungan secara harmonis dan pengertian. 

Namun dibalik diksi ‘kemesraan’ itu nyatanya 

kedua belah pihak masih menyimpan ego lama 

mereka. Kaplan menyebut kenyataan tersebut 

sebagai sebuah kekerasan atas koreksi diri 

terhadap suatu ilmu.7  

Kaum Behavioralis tetap pada pendirian 

mempercayai adanya suatu generalisasi dalam 

meramalkan realitas politik, khususnya dalam 

perilaku politik. S.P. Varma (1975) dalam 

tulisannya menunjuk apakah yang dimaksud 

dengan generalisasi tersebut melalui contoh 

tentang perilaku seseorang ketika melakukan 

pemungutan suara (voting). Bahwa pemilih 

akan berperilaku (memilih) dalam cara dan 

7 Michael Haas da Theordore L. Becker, “The 
Behavioural Revolution and After” dlm. Michael Haas 
dan Henry S. Kariel, Ed., Approaches to the Study of 
Political Science, Chandler Publishing Co., 1970, hlm. 
480., Dalam Ibid. hlm. 74  
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kepada partai politik mana. Khususnya ketika 

digunakan suatu perspektif tertentu dalam 

mengamatinya. Misal melalui variabel status 

sosial, kultural, ekonomi dan lain sebagainya. 

Ketika keterkaitan semua variabel tersebut 

rupanya memiliki relevansi satu dengan yang 

lain, atau ketika perilaku A ditentukan dengan 

faktor kultur, maka disitu letak generalisasinya. 

Bahwa perilaku seseorang dapat diketahui 

melalui pengamatan atas keterkaitan variabel-

variabel tersebut. 

Dasar penemuan generalisasi tersebut yang 

kemudian menjadi suatu paham bahwa ajegnya 

suatu perilaku dapat menjelaskan atau bahkan 

meramalkan hal politik yang terjadi dan yang 

akan terjadi.8 Ini lah yang dipegang oleh kaum 

Behavioralis. Namun disamping itu, ada suatu 

pengakuan bahwa ilmu politik bukan macam 

ilmu ‘alam’ seperti fisika, dan ilmu hitung lain. 

hal diatas lah yang menjadi bahan dasar pendir 

-ian prinsipil dari kaum tradisionalis, bahwa 

ilmu politik agaknya susah untuk dianggap se -

bagai suatu ilmu. Lantaran argumentasi mereka 

bahwa fenomena politik bukan lah soal ketepa 

-tan dan politik bukanlah hal yang dapat diinter 

-pretasikan melalui studi eksperimental. Akan 

tetapi sekali lagi bahwa perdebatan panjang ten 

-tang prinsip kedua kaum tersebut dianggap 

kurang lagi menghangat.  

Dari perjalanan sejarah ilmu politik dari 

perspektif behavioralis dan tradisionalis diatas 

kemudian masuk pada dekade dimana terdapat 

suatu pertumbuhan studi perilaku politik mulai 

bersemi. Perkembangan studi perilaku politik 

sampai pada suaatu unit analisis teorisasi meng 

-enai pendekatan-pendekatan dalam perilaku 

memilih. Sedikit catatan disini bahwa tumbuh -

nya suatu teori tidak lepas dari perdebatan panj 

-ang hingga saling meng-antitesis-kan satu dan 

lainnya. Ringkasnya semacam pendekatan peri 

                                                           
8 Ibid. hlm. 75 
9 Angus Campbell (1960) dlm. Affan Gaffar, (1992). The 
Javanese Voters: A Case Study of Election Under 
hegemonic Party System. Yogyakarta: UGM Press. 

-laku memilih model Psikologis merupakan 

bentuk perlawanan dari model Sosiologis.  

Para pemerhati pendekatan Psikologis mem 

-berikan penyadaran bahwa tingkah laku indivi 

-du dalam berpolitik ialah melalui telaah dalam 

diri ataau psikologi pribadinya. Tokoh populer 

dalam pendekatan ini adalah Angus Campbell 

bersama koleganya di Universitas Michigan, 

sehingga acapkali penelitian tentang perilaku 

memilih menamai dengan madzhab Michigan. 

Pendekatan ini nayatanya merupakan suatu 

pintu keberangkatan tentang bagaimana suatu 

perilaku muncul.9 Salah satu kata kunci dalam 

menjawab pertanyaan tersebut adalah adanya 

sosialisasi. Bahwa bentukan perilaku seseorang 

merupakan wujud hasil penerimaan sosialsisasi 

yang didapat melalui kehidupan sehari-hari.  

Salah satu unsur analisis dalam pendekatan 

ini adalah identifikasi kepartaian atau dalam hal 

ini seagai bentuk wacana dalam benak individu 

tentang suatu partai politik tertentu. Party ID 

atau identifikasi kepartaian umumnya memiliki 

kapabilitas dalam mempengaruhi preferensi 

memilih seseorang. Angus Campbell beserta 

para koleganya mengutarakan bahwa derasnya 

arus identifikasi partai sangat penting dalam 

mengkalkulasikan perilaku & sikap seseorang. 

Sebagaimana hal itu James G. Gimpel dan J. 

Caleste Lay10 menyebutkan terdapat 4 hal yang 

dapat memberikan akses bagi identifikasi partai 

dalam konteks sosialisasi politik.  

Keempat hal tersebut antara lain adalah 

frekuensi pembahasan tentang persoalan politik 

dan pengetahun politik, serta efikasi politik int 

-ernal dan eksternal. Dimana keseluruhannya 

pula mampu berpengaruh pada pola partisipasi 

politik seseorang. Semisal hasil dari sosialisasi 

politik tertentu menjadikan pengalaman suatu 

individu melaksanakan tugasnya sebagai warga 

10 Lihat, Alan S. Zuckerman. 2005. The Social Logic of 
Politics: Personal Network as Contexts for Political 
Behaviour. Philadelphia: Temple University Press, hlm. 
212 
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negara yang baik dengan mengikuti agenda 

pemilihan umum. 

Maka ringkasnya pendekatan psikologis da 

-lam perilaku memilih merupakan term yang di 

gunakan sebagai bahan deskripsi atas tindakan 

orientatif seseorang yang diperoleh melalui ben 

-tukan sosialisasi politik. Tindakan orientatif 

ini pada dasarnya merupakan fondasi utama se 

-seorang menentukan preferensi politiknya. Se 

-bagai ulasan dalam penelitian ini, ketika indivi 

-du acapkali memperoleh informasi, ditambah 

intensifikasi sosialisasi tentang PKB, baik soal 

perolehan suara maupun program partai. Maka 

yang terjadi adalah segala pengalaman tersebut 

akan tertanam dalam benak individu hingga di 

putuskannya pilihan pada PKB atau terbangun 

orientasi pada kandidat yang erat dengan partai 

yang sama. 

Hipotesis 

Sementara setelah penjelasan diatas, maka 

hipotesis penelitian ini adalah : 

1. Ha = jika ditemukan terdapat hubungan 

antara kedua variabel, dengan ketentu -

an melalui hasil uji analsis hubungan 

dan kekuatan hubungan.   

2. H0 = jika tidak ditemukan adanya hubu 

-ngan antar dua variabel, melalui keten 

-tuan hasil analisis yang sama. 

Metode Penelitian 

Penelitian ini berbasis metode kuantitatif 

dengan pendekatan eksplanatori. Pendeketan se 

macam ini pada umumnya dipahami sebagai su 

atu pendekatan dalam penelitian yang berupaya 

mencari korelasi atau hubungan, terutama pada 

penelitian berbasis kuantitatif.11 Populasi pada 

penelitian ini adalah berdasakan DPT Pilkada 

Sidoarjo tahun 2015 dengan total 1.367.945 

jiwa dengan kriteria 49% laki-laki dan 51% 

perempuan.12 Jumlah sampel pada penelitian 

                                                           
11 Ulber Silalahi. (2015). Metode Penelitian Sosial 
Kuantitatif. Bandung: Refika Aditama, hlm. 118 
12 DPT Pilkada 2015, KPUD Sidoarjo  

ini sebanyak 400 orang responden. Dengan 

jumlah responden tersebut diketahui MoE atau 

Margin of Error sebesar 4,9% (5%). Adapun 

hitungan sampel menggunakan rumus Yamane 

sebagai berikut : 

𝑛 =  
𝑁

𝑁. 𝑑2 + 1
 

n     : ukuran sampel,  

N     : ukuran populasi,  

d2 : presisi atau batas kesalahan/toleransi 

pengambilan sampel. 

 

𝑛 =  
1.367.945

1.367.945 ×  (0,05)2 + 1
 

=  
1.367.945

3.420,8
= 399,8 (𝟒𝟎𝟎) 

 

Besaran angka standar error bergantung pada 

jumlah responden yang ditetapakan.13 (MoE) 

Margin of Error menggunakan FPC dengan 

standar ke -percayaan sebesar 95% (1,96) : 
 

 

𝑀𝑜𝐸 = 𝑧 × (
𝑠

√𝑛
) × (

𝑁 − 𝑛

𝑁 − 1
) 

z : level kepercayaan,  

n : sampel,  

N: populasi. 

 

𝑀𝑜𝐸 = 1,96 × (
0,5

√400
) × (

1.367.945−400

1.367.945−1
)  

= 0,049 = 4,9% (𝟓%) 

Sedangkan pada metode penarikan responden, 

penelitian ini menggunakan 2 cara antara lain 

(1) membagi 400 sampel dengan sampling kuo 

-ta. (2) mengambil sampel secara acak menggu 

-nakan simple random sampling. Untuk PSU 

pada penelitian ini adalah TPS, mengingat pop 

-ulasi dari sampel yakni DPT dengan kata lain 

penarikan sampel secara linier.  

13 Semakin sedikit responden semakin besar Margin of 
Error. Angka MoE dihitung melalui rumus Finite 
Population Correction pada standar kepercayaan 95% 
(1,96). 
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LK PR

1 2 3 4 5 6 7

Balongbendo 20 90 26,677 26,764 53,441 16

Buduran 15 107 30,872 31,655 62,527 18

Candi 24 173 47,333 50,919 98,252 29

Gedangan 15 136 39,993 42,111 82,104 24

Jabon 15 73 19,195 19,885 39,080 11

Krembung 19 93 24,296 24,931 49,227 14

Krian 22 148 41,516 41,832 83,348 24

Porong 16 100 24,881 25,506 50,387 15

Prambon 20 101 27,374 27,708 55,082 16

Sedati 16 115 30,724 32,075 62,799 18

Sidoarjo 24 255 66,821 69,661 136,482 40

Sukodono 19 133 40,236 40,760 80,996 24

Taman 24 241 68,631 70,271 138,902 41

Tanggulangin 18 111 30,866 31,091 61,957 18

Tarik 20 96 23,658 24,058 47,716 14

Tulangan 22 118 32,218 33,101 65,319 19

Waru 17 251 71,083 73,521 144,604 42

Wonoayu 23 104 27,575 28,147 55,722 17

Jumlah 349 2,445 673,949 693,996 1,367,945 400

Kecamatan
DPT

Jumlah DPT
Kuota 

Sampel

Jumlah 

Kel./Des
Jumlah TPS

Adapun flowchart metode penarikan sampel 

sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Setelah diketahui total 400 sampel kemudi 

- an dibagi pada 18 kecamatan melalui kuota : 

𝑁𝑘𝑒𝑐. =
𝐷𝑃𝑇 𝐾𝑒𝑐.

∑𝐷𝑃𝑇
 x 𝑛  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dengan begitu, tiap kecamatan memperoleh ku 

-ota sampel yang berbeda. Jumlah DPT tiap ke 

-camatan mempengaruhi kuota sampel yang di 

                                                           
14 Tabel angka acak dihitung dengan rumus 
=RANDBETWEEN(1,400) pada Microsoft Excel 

peroleh. Langkah selanjutnya membagi kuota 

yang telah ada, melalui simple random dengan 

bantuan tabel angka acak. Pengacakan adalah 

memperhatikan jumlah TPS di kecamatan 

tersebut sebagai acuan menentukan angka acak 

: 14 

 

 

  

 

 

 

 

 

Terpilihnya 1 TPS adalah untuk 1 orang dengan 

urutan pada DPT sesuai nomor urut angka acak. 

Dengan begitu, metode ini memungkinkan terb 

-ukanya peluang bagi pemerataan sampel. 

Terpilihnya Saiful Ilah & Kemenangan PKB 

di Panggung Pilkada Sidoarjo 2015 

Partisipasi pemilih yang ideal saat Pilkada 

2015 dapat dilihat dari perbandingan antara 

jumlah DPT dan hasil perolehan suara sah. 

Dalam DPT Pilkada 2015 Sidoarjo sebanyak 

1.367.945 pemilih, dengan pembagian 49% me 

-rupakan pemilih laki-laki dan 51% pemilih per 

-empuan.15 Hasil perolehan seluruh kandidat di 

temukan angka partisipasi berdasarkan suara 

sah sebanyak 710.065 suara, atau sekitar 52% 

dari jumlah DPT yang terdaftar. Data release 

dari KPUD Sidoarjo menunjukan angka terting 

-gi perolehan suara Pilkada 2015 jatuh pada pas 

-angan calon Saiful Ilah & Nur Ahmad sebesar 

58,39%.  

Diakui sebagai peroleh suara mayoritas 

karena mengalahkan kombinasi suara dari 

ketiga calon lain dengan rincian :  

15 DPT Pilkada 2015 oleh KPUD Sidoarjo 

Populasi 

Diagram 1.0 Alur Penarikan Sampel 

 

DPT Pilkada 

2015 se-

Sidoarjo 

Sampling 

Kuota 
Kecamatan 

Simple 

Random 

TPS 

Terpilih 

∑      : jumlah  

n       : ukuran sampel  

DPT  : Daftar Pemilih Tetap 

 

Tabel 1.1 Kuota Responden  

 

Gambar 1.1 Ilustrasi Hasil Acak di Kecamatan 
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1 2 3 4 5

Tarik 5,345 2,148 22,352 1,146

Prambon 13,694 1,928 19,765 919

Krembung 7,654 2,073 24,092 771

Porong 11,341 1,450 15,071 897

Jabon 3,803 962 16,166 599

Tanggulangin 12,684 1,491 19,889 985

Candi 14,907 4,367 28,654 2,286

Sidoarjo 24,569 5,682 33,136 3,932

Tulangan 13,472 1,402 26,978 1,836

Wonoayu 5,491 2,215 16,168 1,050

Krian 10,196 3,649 28,179 2,239

Balongbendo 5,322 2,350 22,745 1,241

Taman 15,221 10,637 31,040 5,435

Sukodono 10,748 3,722 22,760 2,018

Buduran 9,025 2,124 21,248 1,578

Gedangan 8,287 6,703 22,251 2,589

Sedati 5,821 3,410 14,147 1,939

Waru 14,834 8,062 29,970 7,204

JUMLAH 192,414 64,375 414,611 38,664

PILKADA 2015

Kecamatan

Nama Pasangan Calon 

H.MG. Hadi 

Sutjipto, S.H., 

MM. dan H. 

Abdul Kholik

H. Utsman 

Ikhsan dan Ida 

Astuti, S.H

H. Saiful Ilah, 

S.H., M. Hum. 

Dan H. Nur 

Achmad 

Warih Andono, 

S.H. - H. Imam 

Sugiri, ST., MM.

 

PASANGAN CALON 

1 2 3 4 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adapun partai politik pengusung tiap calon 

(pasangan) saat Pilkada Sidoarjo tahun 2015 se 

-bagai berikut :  

 

 

 

 

 

 

 

 

Mengaca pada pengalaman sebelumnya, bahwa 

Pilkada tahun 2010 silam, Saiful Ilah bersama 

Hadi Sutjipto melalui PKB pula memenangkan 

Pilkada dengan perolehan angka suara sebesar 

60,46%. Pada Pilkada 2010, pasangan calon 

tersebut pula dinobatkan sebagai pemeroleh 

suara mayoritas yang menaglahkan jumlah 

kombinasi suara pasangan calon lain.16 

 

                                                           
16 Pilkada 2010 Kabupaten Sidoarjo diikuti oleh 5 
pasangan calon. 

Hasil Penelitian 

Secara umum ditemukan responden yang 

memilih calon bupati Saiful Ilah sebanyak 63% 

(N=400) :17  

 

 

 

 

 

 

Untuk dapat mengetahui profil dari partai 

politik dibalik pemilih pasangan calon Saiful 

Ilah & Nur Ahmad Syaifuddin dapat dilihat 

pada tabel sebagai berikut (N=400) :18  

 

Partai HS-AK UI-IA SI-NAS WA-IS 

Nasdem 3 

(0,8%) 

0 

(0,0%) 

0 

(0,0%) 

0 

(0,0%) 

PKB 6 

(1,5%) 

3 

(0,8%) 

231 

(57,8%) 

0 

(0,0%) 

PKS 1 

(0,3%) 

0 

(0,0%) 

1 

(0,3%) 

0 

(0,0%) 

PDIP 43 

(10,8%) 

0 

(0,0%) 

0 

(0,0%) 

0 

(0,0%) 

Golkar 0 

(0,0%) 

0 

(0,0%) 

0 

(0,0%) 

4 

(1,0%) 

Gerindra 0 

(0,0%) 

1 

(0,3%) 

1 

(0,3%) 

0 

(0,0%) 

Demokrat 2 

(0,5%) 

0 

(0,0%) 

0 

(0,0%) 

0 

(0,0%) 

PAN 0 

(0,0%) 

0 

(0,0%) 

0 

(0,0%) 

1 

(1,0%) 

Tidak 

Memilih 

25 

(6,3%) 

3 

(0,8%) 

19 

(4,8%) 

0 

(0,0%) 

 

Sesuai konteks penelitian ini, diketahui 

bahwa tidak semua pemilih PKB pada Pileg 

DPRD Sidoarjo 2014 memilih pasangan calon 

Saiful Ilah & Nur Ahmad Syaifuddin (SI-

NAS). Tercatat 57,8% responden pemilih PKB, 

memilih SI-NAS. 1,5% memilih Hadi Sutjipto 

– Abdul Kholik. Adapun dari pemilih partai 

17 Diolah menggunakan SPSS 24 
18 Diolah menggunakan Crosstab pada SPSS 24.   

Tabel 1.4 Pilihan Kandidat Pilkada 2015  

 

Tabel 1.7 Kalkulasi Chi-Square test  

 

Tabel 1.5 Pilihan Partai (2014) & Calon (Pilkada 2015)  

 
Tabel 1.3 Partai Pengusung Paslon Pilkada 2105  

 

Tabel 1.2 Perolehan Suara Pilkada Sidoarjo 2015  
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lain yang juga memilih SI-NAS adalah pemilih 

Gerindra dan PKS yakni 0,3%). Dan terakhir, 

sebanyak 19 responden atau 4,8% orang yang 

tidak memilih atau tidak menggunakan hak pil 

-ihnya pada Pileg DPRD Sidoarjo 2014, namun 

menjatuhkan pilihannya pada SI-NAS pada Pil 

-kada 2015. 

Sementara dalam menguji hubungan antar 

variabel pilihan partai dan kandidat tersebut, 

dalam analisis ini diketahui ukuran Pearson 

Chi-Square sebesar 724,8 dengan df = 32. Pada 

perhitungan analsis tersebut, dikeahu X2 Hitung 

jauh lebih besar dibanding X2 Tabel yang berarti 

terdapat hubungan variabel pilihan partai deng 

-an pilihan kandidat :19  

 

 

 

 

 

Sedangkan untuk kekuatan hubungan antar 

variabel menunjukan angka yang relatif signifi 

-kan yakni 0,803.20 Yang artinya dengan angka 

tersebut hubungan antar kedua variabel dapat di 

katakan kuat dan signifikan pada 0,000 atau di 

bawah nilai α 0,05 :21 

 

Symmetric 

Measures Value 

Asymp. 

Stand. 

Error 

Appr. 

T. 

Approx. 

Sig. 

Nominal 

by 

Nominal 

Cont. 

Coef. 0,803 - - 0,000 

Sementara apabila  diulas lebih lanjut lagi, 

khususnya responden pemilih PKB bahwa latar 

                                                           
19 X2 Hitung merupakan angka bilangan yang tertera 
(743,9). Sedangkan X2 Tabel merupakan angka konversi 
df yang dilihat melalui tabel Chi dengan 
memperhatikan p=0,05. Alhasil df 32 = 46,192 
20 Nilai koefisien-kontingensi apabila semakin 
mendekati 1 maka status hubungannya semakin kuat. 
Jika mendekati 0 semisal “0,320” status hubungannya 
lemah. Derajat koefisien-kontingensi 0,00-0,30 sangat 

belakang mereka memilih PKB saat Pileg 

DPRD tahun 2014 antara lain karena PKB 

menyajikan calon unggulan. Pada perihal ini, 

52% responden menyatakan setuju. Disamping 

itu 48,3% responden memilih PKB karena 

adanya program unggulan. Dan dari semua itu, 

36,3% responden pula menyatakan setuju dan 

14% sangat setuju memilih PKB karena alasan 

identitas religius/agama (N=400). Beberapa 

macam variabel dari latar belakang memilih 

PKB tersebut dikalkulasikan melalui hitungan 

metode yang sama yakni Crosstab dan Chi-

Square. Adapun hasilnya menunjukan bahwa 

seluruh variabel diatas berkorelasi dengan 

variabel pilihan partai. Adapun angka koefisien 

- kontingensi pada rentang antara 0,6-0,7 dan 

signifikansi 0,000 yang mana dapat diartikan 

berhubungan, kuat dan cukup signifikan. 

Analisa Peluang Politik SI-NAS di Pilkada 

2015 

Dari pemaparan hasil temuan beberapa data 

diatas dapat diketahui terdapat satu poin besar 

mengapa responden pemilih PKB maupun 

bukan pemilih PKB dapat menjatuhkan pilihan 

pada pasangan calon Saiful Ilah & Nur Ahmad 

Syaifuddin. Deskripsi pertama adalah dari 

perspektif strategi partai, yang mana PKB 

menyajikan calon bupati petahana dan secara 

pengalaman telah teruji. Di Pilkada Sidoarjo 

2005, Saiful Ilah menjabat sebagai wakil bupati 

Sidoarjo mendampingi bupati Win Hendarso 

yang juga saat Pilkada berlangsung keduanya 

memperoleh suara mayoritas dari calon lain.22  

Kemudian ditahun 2010 Saiful Ilah terpilih 

kembali dan menjabat sebagai bupati yang 

didampingi oleh wakilnya Hadi Sutjipto.  

lemah, 0,30-0,50 lemah, 0,50-0,70 moderat, 0,70-0,90 
kuat, 0,90-1,00 sangat kuat. Lihat, pada halaman 
http://radiasari.lecture.ub.ac.id/files/2014/04/10-
Korelasi-Linier-Berganda.pdf 
21 Diolah berdasarkan tabel dalam “Symmetric 
Measures” di SPSS 
22 Berdasarkan hasil data perolehan suara Pilkada 2005 
oleh KPUD Sidoarjo. 

Tabel 1.7 Nilai Koefisien-Kontingensi  

Tabel 1.6 Hasil Chi-Square  
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Namun peluang politik tidak hanya sebagai 

bupati petahana, bahwa posisi strategis lain dari 

Saiful Ilah adalah ketua umum DPC PKB 

Sidoarjo yang menjabat semenjak tahun 2002 

hingga terpilih kembali secara aklamasi pada 

tahun 2016.23 Sementara calon wakil dari 

Saiful Ilah, yakni Nur Ahmad Syaifuddin 

merupakan figur yang dikenal sebagai kader 

NU sekaligus kader politik yang ‘diunggulkan’ 

PKB Sidoarjo. 

Secara sederhana, disatu sisi terdapat suatu 

keutamaan positioning ideologi dan strategi 

politik PKB yang ada dirasa cukup tegas. 

Dalam hal ini positioning merupakan ancangan 

bagi partai politik dalam mengelola strategi 

pemasaran dan pengikat hati pemilih. Vocal 

point dari bentuk positioning ini adalah sebagai 

suatu upaya atau strategi dari partai politik 

dengan penempatan ‘diri’ seideal mungkin 

untuk dapat mempertahankan (defend) dan 

memperoleh simpati dan dukungan pemilih.24 

Ringkasnya, sebagaimana temuan yang ada bah 

-wa dalam hal mengikat simpati pemilih, meng 

-gunakan variabel kebesaran maupun popularit 

-as partai saja tidak cukup. Fenomena menarik 

adalah tokoh/figur jauh lebih menentukan duku 

-ngan daripada partai. Pada posisi ini, Saiful 

Ilah sebagai calon bupati mampu menempati wi 

-layah tersebut dengan sekelumit strategi 

politik lainnya. Pendek kata, jika Saiful Ilah 

menempati segmentasi petahana dan ketua 

umum partai, maka Nur Ahmad lebih pada 

segmentasi sosio dan kultur. Dalam arti, dirinya 

merupakan figur yang dikenal baik diwilayah 

internal PKB atau pula wilayah NU.   

Kesimpulan 

Secara sederhana, bahwa orientasi memilih 

merupakan wilayah khusus yang menjadi doma 

-in seseorang dalam menentukan preferensi pil 

                                                           
23 Diolah dari berbagai sumber: (1) halaman Bio.One 
‘Saiful Ilah’ dlm. 
http://103.11.74.155/onebio/detailbio.php?idk=2283!
Saiful-Ilah [diakses pada 11/9/2017] dan (2) “Untuk 
Ketiga Kalinya Saiful Ilah Dipercaya Sebagai Ketua DPC 
PKB Sidoarjo” dlm. 

-ihan politik mereka. Diantaranya adalah aspek 

kultural, ekonomi dan juga politik (partai)  

yang juga mampu untuk menjawab persoalan 

orientasi memilih. Sangat banyak dan cukup 

varian apa yang mampu mempengaruhi orienta 

-si pilihan seseorang terhadap politik. Penelitia 

-n ini memberikan gambaran tidak hanya aspek 

kultural maupun sosial saja yang dapat membe 

-ri arah orientasi politik, namun juga variabel  

ikatan ketokohan/figur.  

Secara kuantitas, tidak semua pemilih PKB 

memilih calon dari partai yang sama, namun 

ada pemilih dari segmen lain atau yang tidak 

memilih PKB dapat memilih calon dari partai 

yang sama. Sementara dalam uji korelasi kedua 

variabel tersebut berhubungan. Hal ini  

berdasarkan perolehan angka Pearson Chi-

Square yang jauh lebih besar dibanding df. 

Atau dengan kata lain X2 Hitung lebih besar 

dari X2 Tabel yang berarti ada hubungan. 

Sementara derajat hubungannya  pada 0,803 

yang berarti cukup kuat. Dengan begitu hasil 

penelitian ini menunjukan adanya hubungan 

yang cukup kuat dan signifikan antara variabel 

pemilih PKB terhadap variabel pilihan 

kandidat Pilkada Sidoarjo 2015 (Saiful Ilah).  

 Esensi dari kajian ini adalah bahwa dalam 

hal menentukan pilihan, individu (pemilih) 

tidak dapat lepas dari kemana arah predisposisi 

lingkungan sekitar. Dalam artian termasuk 

kecenderungan-kecenderungan sosial  maupun 

lingkungan serta perubahan iklim politik. 

 

 

 

-000- 

http://sidoarjoterkini.com/2016/05/23/untuk-ketiga-
kalinya-saiful-ilah-dipercaya-jadi-ketua-dpc-pkb-
sidoarjo/ [diakses pada 6/9/2017] 
24 Lihat, Firmanzah. (2008). Mengelola Partai Politik: 
Komunikasi dan Positioning Ideologi Politik di Era 
Demokrasi. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 
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