
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Semarak dinamika politik di Indonesia dapat dilihat dari pesta demokrasi 

dari tingkat pusat sama tingkat daerah. Setiap daerah banyak mencalonkan dirinya 

dan merasa bawah sanya  yang berhak dipilih dan tetap untuk menjadi wakil 

rakyat baik di pusat ataupun daerah. 

Kampanye adalah kegiatan dari pemilu dan pilkada langsung, karena itu 

pilkada dan pemilu mempunyai strategi baik untuk mensukseskan pemilu dan 

pilkada yang akan dilaksanakan. Strategi dalam menghadapi pemilihan legislatif 

daerah merupakan perencanaan yang cermat yang disusun dan dilaksanakan oleh 

tim kampanye yang memiliki tujuan mencapaian kemenangan atas sasaran yang 

ditentukan dalam pilkada. 

Negara demokrasi adalah negara yang menganut paham bahwa kedaulatan 

sepenuhnya dipegang oleh rakyat. Sebagai salah satu contohnya adalah harus 

terlibatnya masyarakat dalam pemilihan umum untuk menentukan figure dan arah 

kepemimpinan negara maupun kepemimpinan daerah dalam periode tertentu. 

Pemilu memiliki fungsi utama yaitu untuk menghasilkan pemimpin yang benar-

benar mendekati kehendak rakyat. Pemilihan umum harus bersifat aspiratif dan 

demokratis, pemilihan umum yang aspiratif dan demokratis harus bersifat 

kompetitif yang berarti bahwa peserta pemilu/ calon harus bersifat bebas dan 



otonom. Yang kedua pemilu harus diselenggarakan berdasarkan waktu yang 

berskala dan jelas. Yang ketiga pemilu harus bersifat inklusif yang berarti 

masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan peluang yang sama untuk 

berpartisipasi dalam proses pemilihan umum. Partai politik mempunyai tugas 

melaksanakan pendidikan politik bagi masyarakat dengan tujuan agar masyarakat 

semakin tahu dalam menentukan arah kepemimpinan bangsa. 

Partai politik adalah  pilar demokrasi, partai politik dalam sistem 

perpolitikan nasional merupakan wadah penyeleksian calon pemimpin daerah 

maupun pemimpin negara. Partai politik telah memberikan kontribusi yang sangat 

signifikan bagi sistem perpolitikan nasional. Jika kinerja dan peran partai politik 

ini dapat ditingkatkan maka akan meningkat kualitas demokrasi itu sendiri. Peran 

Partai Politik harus ditingkatkan kualitas, kapasitas dan kinerjanya agar dapat 

mewujudkan aspirasi dan kehendak rakyat guna meningkatkan kualitas 

demokrasi. 

Berdasarkan hasil observasi, peran partai politik khususnya PPP masih 

kurang maksimal baik dalam hal sosialisasi maupun dalam hal pendidikan politik. 

Hal ini berimplikasi kepada masyarakat pemilih kurang berperan serta dalam 

mengikuti pemilihan umum. Kesuksesan penyelenggaraan pemilu sangat 

ditentukan oleh peran partai politik sebagai contoh dalam perekrutan anggota 

maupun calon pemimpin. Hal inilah yang seharusnya dikembangkan oleh partai 

politik. Kesuksesan pemilu itu sendiri dilihat dari jumlah masyarakat yang 

berperan aktif dalam melaksanakan pemilu yang demokratis dan aspiratif. Melihat 

dari banyak masyarakat yang belum ikut berpartisipasi dalam menentukan arah 



kepemimpinan daerah maupun negara  membuat penulis merasa sangat penting 

dan sangat tertarik untuk membuat suatu penelitian dengan judul “Peran partai 

politik dalam mensukseskan pemilu legislatif  tahun 2014  dengan studi kasus 

DPC partai persatuan pembangunan (PPP) serdang bedagai”. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang disampaikan di atas maka dapat 

disampaikan permasalahan-permasalahan yang akan dikaji dalam Penelitian ini, 

antara lain: 

1. Peran partai politik PPP dalam mensukeskan pemilu legislatif tahun 2014 di 

Kabupaten Serdang Bedagai masih minim. 

2. Pendidikan politik yang dilakukan partai politik kepada masyarakat masih 

minim. 

3. Upaya PPP dalam meningkatkan keikutsertaan masyarakat dalam pemilu 

legislatif tahun 2014 belum maksimal. 

4. Masyarakat yang kurang dalam berpartisipasi politik khususnya dalam pemilu. 

 

C. Pembatasan Masalah 

Setiawan (2013 : 23) menyatakan bahwa “Identifikasi masalah berisi 

sejumlah masalah yang berhasil ditarik dari uraian latar belakang masalah atau 

kedudukan masalah yang akan diteliti itu dalam lingkup masalah yang lebih luas 

dibandingkan dengan perumusan masalah”.  



Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka 

identifikasi masalah dalam penelitian ini terdapat tujuan penelitian yaitu: 

1. Peran partai politik PPP dalam mensukeskan pemilu legislatif tahun 2014 di 

Kabupaten Serdang Bedagai masih minim. 

2. Upaya PPP dalam meningkatkan keikutsertaan masyarakat dalam pemilu 

legislatif tahun 2014 belum maksimal. 

 

D. Perumusan Masalah 

Rumusan masalah merupakan kelanjutan uraian terdahulu. Dalam 

perumusan masalah peneliti membuat rumusan spesifikasi terhadap hakikat 

masalah yang diteliti.  Adapun yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah :  

1. Bagaimana peran partai politik PPP dalam mensukeskan pemilu legislatif 

tahun 2014 di Kabupaten Serdang Bedagai masih minim ? 

2. Apa upaya PPP dalam meningkatkan keikutsertaan masyarakat dalam pemilu 

legislatif tahun 2014 belum maksimal? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun yang menjadi tujuan yang 

hendak dicapai dalam penelitian ini adalah 

1. Untuk mengetahui peran partai politik PPP dalam mensukeskan pemilu 

legislatif tahun 2014 di Kabupaten Serdang Bedagai. 



2. Untuk mengetahui upaya PPP dalam meningkatkan keikutsertaan masyarakat 

dalam pemilu legislatif tahun 2014. 

 

 

 

 

F. Manfaat Penelitian 

Dengan diadakannya penelitian ini penulis mengharapkan dapat memberi 

manfaat yang berarti yaitu : 

 

1. Pemerintah 

Sebagai bahan informasi pemerintah agar mengetahui  bagaimana realita 

peran partai politik dalam mensukseskan pemilu legislatif  tahun 2014 dan bagi 

DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Serdang Bedagai agar 

dapat menjalankan tugas dan kewajiban sebagaimana mestinya, khususnya dalam 

rangka pelaksanaan pemilu legislatif 2014. 

 

2. Masyarakat 

Sebagai bahan informasi dan sumbangan pemikiran bagi masyarakat 

Kabupaten Serdang Bedagai tentang peran partai politik dalam mensukseskan 

pemilu legislatif  tahun 2014.  

 



3. Penulis 

Untuk memperluas wawasan penulis sebagai mahasiswa dan calon sarjana 

dalam mengetahui bagaimana peran partai politik dalam mensukseskan pemilu 

legislatif  tahun 2014 DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten 

Serdang Bedagai agar mampu mengidentifikasi dan mengungkapkan berbagai 

masalah. 

 

4. Perguruan Tinggi 

Sebagai bahan kajian maupun literature dalam bidang Ilmu Sosial 

Universitas Negeri Medan. 

 


