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ABSTRAK 

 

Mufarikhin, NIM 1740510012. Perilaku Politik Warga Nahdlatul 

Ulama Desa Panggung pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Jepara Tahun 

2017. Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam. Institut Agama Islam Negeri 

Kudus. Skripsi. Program Studi Pemikiran Politik Islam. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perilaku politik warga 

Nahdlatul Ulama Desa Panggung pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten 

Jepara tahun 2017. Disamping itu, juga untuk mengetahui faktor-faktor perilaku 

memilih warga Nahdlatul Ulama Desa Panggung pada Pemilihan Kepala Daerah 

Kabupaten Jepara tahun 2017. 

Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan 

menggunakan pendekatan kualitatif. Penentuan subjek dalam penelitian ini 

menggunakan teknik purposive sampling, yakni orang-orang yang memiliki 

pengalaman, pengetahuan, dan kecakapan yang berkaitan dengan perilaku politik 

warga Nahdlatul Ulama Desa Panggung. Sesuai kriteria tersebut didapatkan 

subjek penelitian, yaitu (1) Warga NU secara Struktural; (2) Warga NU secara 

Kultural. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode 

wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Untuk menjamin keabsahan 

data dalam penelitian ini menggunakan uji kredibilitas triangulasi. Peneliti 

melakukan uji kredibilitas data dari data yang didapat melalui wawancara pada 

subjek-subjek penelitian, observasi, dan dokumentasi yang diperoleh. Adapun 

teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data 

model sajian terjalin dengan langkah-langkah: reduksi data, penyajian data dan 

penarikan kesimpulan, serta verifikasi data. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada beberapa jenis perilaku 

politik warga Nahdlatul Ulama Desa Panggung pada Pemilihan Kepala Daerah 

Kabupaten Jepara 2017. Pertama, pendapat dan respon mereka terhadap calon 

bupati dari kalangan Nahdlatul Ulama. Kedua, keterlibatan mereka dalam 

pemilihan kepala daerah yang cukup tinggi. Ketiga, sikap mereka dalam 

menjatuhkan pilihan politiknya dilihat dari konsep rasionalitas, rasional 

retrospektif (pemilih yang berdasarkan pengalaman dan integritas), rasional 

pragmatis-adaptif (pemilih yang berdasarkan untung rugi), dan rasional perspektif 

(pemilih yang menyadari akan perubahan yang lebih baik). Selanjutnya, faktor-

faktor yang mempengaruhi perilaku politik warga Nahdlatul Ulama Desa 

Panggung bervariasi. Variasi tersebut antara lain faktor perilaku memilih 

sosiologis, psikologis, dan rasional. Namun, pola perilaku memilih warga 

Nahdlatul Ulama Desa Panggung cenderung dipengaruhi oleh pengetahuan warga 

NU pada pasangan calon bupati, budaya politik setempat, dan intervensi dari 

kelompok-kelompok tertentu. 

Kata Kunci: Perilaku Politik, Perilaku Memilih, Pemilihan Kepala Daerah  
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MOTTO 

 

“Kamu harus bisa membedakan mereka yang bermulut besar, 

omong besar, dengan mereka yang memang serius ingin 

memperbaiki negeri ini”1 

(Leila S. Chudori dalam Buku Laut Bercerita) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Leila S. Chudori, Laut Bercerita (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2017). 
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tugas akhir ini mampu terselesaikan. Shalawat serta salam tak lupa selalu 

kulimpahkan kepada Baginda Rasulullah SAW. Akhirnya dengan penuh 
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senantiasa memberikan bimbingan dan dukungan di berbagai 

kesempatan hingga terselesaikannya skripsi ini. 
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dari awal semester hingga masa akhir penyelesaian skripsi ini. 
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yang mampu menjadi persembahan penuh akan kerinduan kepada sang 
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Habibana Wanabiyana Muhammad SAW. Alhamdulillah, segala puji bagi 

Allah SWT. Sembah sujud atas karunia dan rezeki. Sehingga pada 
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Skripsi yang berjudul “Perilaku Politik Warga Nahdlatul 

Ulama Desa Panggung pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten 

Jepara Tahun 2017”. Ini disusun guna memenuhi salah satu syarat 

memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (satu) pada Fakultas Dakwah dan 
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Penyusunan skripsi ini banyak mendapatkan bimbingan dan saran-
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kepada: 

1.  Dr. Mundakir, M.Ag., selaku Rektor IAIN Kudus yang telah merestui 
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telah bersedia dengan sabar membimbing proses penelitian, 

meluangkan segenap waktu, pikiran dan tenaga untuk memberikan 
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menyapa tulisan ini sebagai bahan pertimbangan dalam proses kreatif 

berikutnya. Namun demikian, sekecil apapun makna yang terjelma dalam 
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maupun pembaca pada umumnya. 
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