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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Penjelasan Judul 

Upaya langkah awal untuk memahami pada judul skripsi ini dan untuk menghindari adanya 

kesalah pahaman dan makna yang ganda pada istilah yang digunakan dalam penulisan judul skripsi 

ini, maka penulis merasa perlu untuk memberikan penegasan judul terlebih dahulu pada istilah-

istilah yang terdapat dalam judul penelitian. Adapun Judul padaaskripsi yang dimaksud adalah 

‘’MAJELIS TAKLIM DAN PILIHAN POLITIK MASYARAKAT (Studi Kasus Jamaah 

Majelis Taklim Rachmat Hidayat Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung)’’. Demikian 

ada beberapa iistilah yang terkandung dalam makna judul yang tertera dan akan diuraikan secara 

sistematis sebagai berikut : 

Majelis diartikan sebagai sekumpulan jamaah untuk melakukan aktifitas maupun perbuatan
1
. 

Makna dari Majelis Taklim dapat diartikan sebagai suatu lembaga sosial keagamaan pendidikan 

non-formal, dengan tujuan meningkatkan keimananddan ketaqwaan kepada Allah SWT.
2
 Majelis 

Taklim pada judul penulis penelitian ini, akan meneliti pada Majelis Taklim Rachmat Hidayat di 

Kecamatan Sukabumi untuk mengetahuipilihan politik dan faktor-faktor penentu pilihan politik 

jamaah Majelis Taklim Rachmat Hidayat dalam kontestasi pemilihan walikota dan wakilwalikota 

Bandar Lampungtahun 2020. 

Pilihan politik menurut Arifin Anwar yang dikenal dengan istilah preferensi politk adalah 

kecenderungan individu–individu yang mengambil keputusan dari sejumlah opsi, berdasarkan 

ikatan individu terhadap kandidat, transaksi yang berupaahadiah atau fasilitas.
3
 Adapun simpatisan 

atau anggota dalam satu partai ia dapat memilih kandidat lain atau partai lain, berdasarkan transaksi 

yang dikenal sebagai aplikasi dari politik uang yang berlangsung. Tipe inii ternyata sangat banyak 

di Indonesia,bisa terjadi dikalangan orang-orang miskin dan kurang pendidikan, serta 

pengangguran, preman, pengamen dan banyak lagi. Dalam penelitian ini yang akan dibahas adalah 

pilihan politik dan faktor-faktor penentu pilihan politik jamaah Majelis Taklim Rachmat 

Hidayatkecamatan sukabumi pada pemilihan walikota dan wakil walikota Bandar Lampung tahun 

2020. 

Berdasarkan istilah-istilah penelitian di atas, maka maksud penelitian dengan judul „‟Majelis 

Taklim dan Pilihan Politik Masyarakat (Studi Kasus Jamaah Majelis Taklim Rachmat Hidayat 

Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung)‟‟ adalah untuk meneliti pilihan politik dan factor-

faktor penentu pilihan politik pada jamaah Majelis Taklim Rachmat Hidayat di Kecamatan 

Sukabumi pada pemilihan calon walikota dan wakilwalikota Bandar Lampung tahun 2020. 

B. Latar Belakang Masalah 

Pemilihan kepala daerah merupakan amanat dari Undang-undang Dasar Negara Republik 

Indonesia tahun 1945, dalam ketentuan pasal 18 ayat 4 dinyatakan bahwa Bupati, Walikota dan 

Gubernur masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah kabupaten/kota dan provinsi yang 

dipilih secara demokratis. Pilkada serentak pada tahun 2020 diselenggarakan dengan rincian 9 

provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota termasuk kota Bandar Lampung.
4
 Pemilihan kepala daerah 

                                                             
1Dewan Redaksi Ensiklopedia Islam (ed) Majelis, Ensiklopedia Islam, (Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve ,2004 ), 121. 
2Hanny Fitriah, Darmi AR, Rachmad Zailani Kiki, Manajemen & Silabus Majelis Taklim, (Jakarta:Pusat Pengkajian dan 

Pengembangan Islam, 2012),12. 
3  Anwar Arifin. Komunikasi Politik; Filsafat-Paradigma-Teori-Tujuan-Stategi dan Komunikasi Politik, (Yogyakarta: 

Graha Ilmu, 2011), 224-225. 
4  Bachtiar, „‟270 Daerah yang Gelar Pilkada Serentak 2020,‟‟ detiknews, 2019, https://news.detik.com/berita/d-

4596501/ini-270-daerah-yang-gelar-pilkada-serentak-2020. 
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pada proses kontetasi politik dalam pemilihan pejabat publik daerah dalam demokrasi, sejak 

berubahnya era Orde Baru ke Reformasi ada perubahan dalam sistem pemilahan wakilrakyat dalam 

pemerintahan, pada masa era Orde Baru rakyat tidak bisa memilih politikus yang sesuai dengan 

hati nurani dikarnakan masih mengunakan sistem perwakilan dari partai. Berubahnya sistem ini 

rakyat bisa menilai calon politikus melalui sistem pemilu dengan menilai proses politik calon wakil 

rakyat, berbicara tentang politik tentu tidak lepas dari arti kekuasaan, kewenangan dan memiliki 

jabatan yang tinggi, serta adanya straegi politik yang digunakan untuk kemenangan calon wakil 

rakyat. Kompetisi dalam pemilihan walikota yang terjadi tentu saja tidak hanya dipengaruhi partai 

politik tentapi juga dipengaruhi oleh figur kandidat seperti ketokohan, moralitas, popularitas, 

pekerjaan dan latar belakang pendidikan. 

Semangat demokrasi masyarakat melalui pilkada, berbagai dampak negatif punmuncul 

seperti ambisi yang berlebihan terhadap jabatan sehingga cenderung menghalalkan segala cara. 

Pemeluk islam sebagai mayoritas menjadi target utama dukungan di dalam kampanye politik, hal 

ini sangat mudah bagi para politisi untuk menarik dukungan bila berlatar belakang yang sama. 

Strategi seperti ini akan terus menerus dilakukan oleh aktor politik selagi masih dianggap ampuh 

untuk memperoleh simpati dan dukungan masyarakat. Bentuk-bentuk dari politisasi agama yang 

dilakukan oleh para aktor politik ini mungkin tidak terlihat oleh masyarakat, namun banyak tokoh 

agama yang dilibatkan dalam pemilihan umum baik tingkat nasional maupun daerah.
5
 

Memanfaatkan untuk menarik empati masyarakat (khususnya pemeluk agama mayoritas) untuk 

memberikan dukungan kepada aktor politik dalam konteks ini, aktor politik menggunakan simbol-

simbol agama sebagai alat atau kendaraan politik mengingat agama merupakan komoditi yang laris 

di ruang publik bahkan privat bangsa Indonesia yang mayoritas beragama islam. Hal ini diperburuk 

dengan masuknya para pemuka agama ke ranah politik sebagai icon para calon kandidat dan 

memberikan legitimasi kepada calon-calon tersebut dengan ayat-ayat suci dari Al-Quran dan Hadis 

yang sejalan dengan visi dan misinya. 

Majelis Taklim yang merupakan suatu lembaga pendidikan keagamaan khas iislam, kini 

tumbuh subur di tengah-tengah masyarakat. Majelis Taklim yang mempunyai peran sentral dalam 

pembinaan dan meningkatkan kualitas hidup umat yang sesuai dengan ajaran islam.
6
 Melalui 

Majelis Taklim, maka masyarakat yang terlibat didalamnya dapat merasakan betapa pentingnya 

keberadaan lembaga sosial keagamaan ini sebagai sarana pembinaan moral spiritual, serta 

menambah wawasan keislaman guna meningkatkan kualitas sumber daya muslim dalam 

menjalankan kehidupan sehari-hari yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT. Hal ini 

tercantum dalam „‟Peraturan Mentri AgamaaNo 29 tahun 2019 tentang Majelis Taklim,
7
 

ditempatkan dalam berita negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1453‟‟. 

Berdasarkan sejarahnya, Majelis Taklim yang merupakan lembaga pendidikan islam tertua 

kegiatan Majelis Taklim yang serupa sudah dilaksanakan pada zaman Nabi Muhammad Saw, 

meskipun di zaman itu belum disebut sebagai Majelis Taklim, Namun pengajian yang 

diselenggarakan guna dakwahnya Nabi Muhammad Saw dengan cara sembunyi-sembunyi 

dikediaman sahabat Arkam Ibnu Al-Arqam
8
, saat ini disebut dengan Majelis Taklim. Allah Swt 

telah memerintahkan rasul-Nya, guna mensyiarkan agama Islam dengan cara terang-terangan, 

sebagaimana Allah SWT berfirman : 

( ۹٤فا صد ع بما تو مر وا عر ض عن المشر كين   )  

                                                             
5  Siti Faridah, „‟Politisasi Agama Pemecah Keutuhan Bangsa dalam Pemilu,‟‟ Jurnal Hukum Universitas Negeri 

SemarangVolume 4 Nomor 3 Tahun 2018, 490, https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/snh. 
6  Muhammad Syafar, ‘’Pemberdayaan Komunitas Majelis Taklim Di Kelurahan Banten Kecamatan Kesemen Kota 

Serang’’. Jurnal : Dosen Fakultas Ushuluddin, Dakwah dan Adab IAIN SMH Banten. (Januari 2020), 41. 
7 https://www.jogloabang.com/pendidikan/permenag-29-2019-majelis-taklim 
8 Musthafa as-Shiba‟i, Sirah Nabawiyah Pelajaran Dari Kehidupan Nabi,  (Solo : Era Edicitra Intermedia, 2011), 38. 
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Artinya : ‘’Maka sampaikanlah (Muhammad) secara terang-terangan segala apa yang 

diperintahkan (kepadamu) dan berpalinglah dari orang yang musyrik’’. (Q.S. Al-Hijr : 94).
9
 

Dari segi sosial Majelis Taklim merupakan sarana interaksi dan komunikasi antara individu 

dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok serta para ulama dan 

umara. Selain itu Majelis Taklim memiliki dua fungsi yaitu sebagai lembaga dakwah Islam dan 

lembaga pendidikan non-formal. Sifat fleksibelitas yang ada pada Majlis Taklim inilah yang 

menjadi kekuatan dan daya tarik masyarakat sehingga mampu bertahan dan relavan dalam 

pendidikan ke-Islaman yang paling dekat dengan masyarakat. Majelis Taklim yang paling eksis 

dan populer dikalangan ibu-ibu pengajian yakni Majelis Taklim Rachmat Hidayat, Majelis Taklim 

tersebut dipimpin oleh Hj. Eva Dwiana, yang kini Majelis Taklim Rachmat Hidayat semakin 

berkembang dan banyak bermunculan di setiap lingkungan masyarakat hingga keplosok kota 

Bandar Lampung, sehingga menjadikan Majelis Taklim Rachmat Hidayat ini sebagai salah satu 

terget utama bagi aktor politik maupun kepentingan politik guna mencari dukungan didalam 

kontestasi politik. Majelis Taklim Rahmat Hidayat kini secara geografis komunitas pengajian ini 

terpusat di kota Bandar Lampung.  

Fenomena yang terjadi saat ini adalah banyaknya semacam perhimpunan pada suatu kegiatan 

Majelis Taklim seperti pengajian, tabligh akbar dan yang lainnya, pada kegiatan tersebut terdapat 

gerakan-gerakan kepentingan politik. Gagasan agama tentang moral dan kesalehan serta tanggung 

jawab publik jelas selalu muncul dalam pemilihan legislatif maupun kepala daerah, apalagi ketika 

organisasi agama bertambah dan level pendidikan relatif lebih tinggi.
10

 Hubungan agama dalam 

kehidupan bermasyarakat sebagai penyeimbang manusia untuk menjalankan kehidupan sehari-hari, 

sedangkan politik merupakan bagian dari kehidupan sehari-hari.
11

 Sarana perkumpulan didalam 

bidang kegamaan, Majelis Taklim yang dijadikan sebagai strategi oleh aktor politik untuk mencari 

dukungan para jamaah dengan membangun image positif. 

Hal tersebut dapat di buktikan dengan dukungan ketua Majelis Taklim Rahmat Hidayat yaitu 

Hj. Eva dwiana terhadap pencalonan Herman HN di pilwakot 2016-2021. Dikutip dari harian Dua 

Jurai Bandar Lampung, anggota Majelis Taklim Rahmat Hidayat yang di pimpin oleh Eva Dwiana, 

mendatangi kantor KPU Kota Bandar Lampung pada Senin siang, 27/7/2015. Kedatangan mereka 

hendak mendukung suami Eva yakni Herman HN, untuk kembali memimpin kota Tapis Berseri. 

“saya diminta datang untuk mendukung Pak Herman HN jadi walikota Bandar Lampung lagi”. 

Ujar salah seorang anggota.
12

 

Berdasarkan uraian diatas, adapum perihal yang mendasari dilakukannya penelitian ini 

dikarenakan letak geografis dan tingkat eksistensi serta popularitas Majelis Taklim Rachmat 

Hidayat yang tinggi dikalangan masyarakat kota Bandar Lampung, sehingga banyak kalangan ibu-

ibu yang tergabung dalam organisasi sosial keagamaan tersebut. Sebagaian besar jamaah Majelis 

Taklim Rachmat Hidayat mendukung ketua umum Majelis Taklim Rachmat Hidayat dalam kancah 

perpolitikan, sehingga dalam hal ini penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian terkait 

dengan adanya relasi kegiatan keagamaan dengan orientasi politik. Oleh sebab itu, maka penulis 

mengangkat permasalahan ini sebagai objek penelitian dengan judul “Majelis Taklim dan Pilihan 

Politik Masyarakat (Studi Kasus Jamaah Majelis Taklim Rachmat Hidayat Kecamatan Sukabumi 

Kota Bandar Lampung)‟‟. 

                                                             
9 MushafAisyah,(Bandung: Hilal, 2010), 2. 
10 Thomas B. Pepinsky, R. William Liddle, saiful Mujani,  Kesalehan dan Pilihan Politik Memahami Kebangkitan Islam-

Politik dari Perspektif Indonesia, (Jakarta : Prenada Media, 2018), 123. 
11 Jacobus Ranjabar, Penganar Ilmu Poliik Dari Ilmu Politik Sampai Politik di Era Globalisasi, (Bandung : Cv Alfabeta, 

2016), 2. 
12 Anggota Majelis Taklim‟‟ (On-line), tersedia di: Harian Duajurai.com http:/www.duajurai.com/2015/07/anggota-

majelis-ta’lim (31 juli 2020). 
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C. Fokus Penelitian 

Fokus pada penelitian karya ilmiah ini merujuk pada upaya untuk menelaah tentang orientasi 

pilihan politik jamaah Majelis Taklim Rahmat Hidayat dan mencari relasi kegiatan keagamaan 

(politisasi agama) dengan pilihan politik guna mendapatkan solusi terbaik.  

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka ada beberapa pokok masalah yang  

mendasari pada karya ilmiah ini yaitu:  

1. Apa pilihan politik jamaah Majelis Taklim Rachmat Hidayat pada Pemilihan Calon Walikota 

dan Calon Wakil Walikota Bandar Lampung tahun 2020 ? 

2. Faktor-faktor apa yang menentukan pilihan politik pada jamaah Majelis Taklim Rachmat 

Hidayat ? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Sebagaimna dapat diketahui bahwasannya setiap langkah dan usaha guna mencapai suatu 

tujuan yang hendak diteliti dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui Pilihan Politik Jamaah Majelis Taklim Rachmat Hidayat pada Pemilihan 

Calon Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung tahun  2020. 

2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menentukan pilihan politikpada jamaah Majelis 

Taklim Rachmat Hidayat. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan bagi penulis dari hasil penelitian karya ilmiah ini adalah : 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan keilmuan politik khususnya 

pada mata kuliah Agama dan Politik yang ada di program studi Pemikiran Politik Islam 

diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan melalui kajian tentang majelis taklim 

(agama) dengan pilihan politik masyarakat.  

 

2. Manfaat Praktis  

a. Bagi masyarakat dan pembaca pada penelitian ini berguna untuk menambah informasi 

terutama dalam pengembangan ilmu politik terkait dengan politisasi agama pada 

konteks pemilihan kepala daerah dan pemilihan legislatif di kecamatan Sukabumi 

Kota Bandar Lampung. Dan juga dapat mengevaluasi proses politisasi agama yang 

digunakan sebagai kepentingan pemilihan kepala daerah maupun legislatif untuk tidak 

menjadikan lembaga keagamaan sebagai objek politik 

b. Bagi penulis dari hasil penelitian ini bermanfaat untuk penulis dalam 

menambahpengetahuan dan mampu menerapkan ilmu yang didapat di kampus 

khususnya di Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Raden Intan Lampung. 

 

G. Kajian Penelitian Terdahulu 

Adapun beberapa kajian penelitian terdahulu untuk menghindari pengulangan hasil temuan 

yang membahas mengenai permasalahan yang sama dengan karya ilmiah sebelumnya, maka 

penulis akan memaparkan karya ilmiah yang menjelaskan tentang Majelis Taklim dan Pilihan 

Politik Masyarakat studi kasus Majelis Taklim Rachmat Hidayat Kecamatan Sukabumi Kota 

Bandar Lampung, dan acuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 
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Skripsi yang berjudul:‘’Pemasaran Politik (Political Marketing) Pasangan Herman HN 

dan Yusuf Kohar Pada Pilkada Bandar Lampung 2015. (Studi Kasus Kelompok Pengajian 

Majelis Taklim Rahmat Hidayat)’’. Karya saudari Nasira Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan 

Ilmu Pemerintahan Universitas Lampung Tahun 2016. Dalam skripsi ini fokus membahas 

bagaimana fokus pemasaran politik pasangan Herman Hn dan Yusuf Kohar pada pilkada Kota 

Bandar Lampung tahun 2015. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik 

analisis deskriptif.
13

 Sedangkan yang peneliti tulis dalam skripsi ini fokus membahas tentang 

pilihan politik jamaah Majelis Taklim Rachmat Hidayat dengan menggunakan metode penelitian 

kualitatif. 

Skripsi yang berjudul: ‘’Politisasi Agama Dalam Pemilihan Kepala Desa (Studi 

Terhadap Pemilihan Kepala Desa Laut Dendang Kecamatan Percut Sei Tuan Periode 2016-

2022)’’. Karya saudari Ayu Dwi Sahputri Hutasuhut mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum 

Universitas Islam Negeri Sumatra Utara tahun 2018. Dalam skripsi ini membahas bertujuan untuk 

menjelaskan hukum dari mempolitisasikan agama dan untuk mengetahui terkait dengan pandangan 

tokoh agama dan tokoh masyarakat tentang politisasi agama dalam pemilihan kepala desa. Metode 

penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yang memberi gambaran secermat mungkin mengenai 

suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, dalam penelitian ini untuk mengetaui 

informasi tentang pelaksanaan pilkades di Desa Laut Dendang.
14

 Sedangkan yang peneliti tulis 

dalam skripsi ini fokus membahas tentang pilihan politik jamaah majelis taklim rachmat hidayat 

dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. 

Skripsi yang berjudul: ‘’Orientasi Politik Jamaah Majelis Taklim Rahmat Hidayat 

(Studi Pada Jamaah Majelis Taklim Rahmat Hidayat Kelurahan Gedong Meneng Bandar 

Lampung)’’. Karya saudari Melda Fajaria mahasiwa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 

Universitas Lampung Tahun 2019. Dalam skripsi ini Majelis Taklim Rahmat Hidayat seharusnya 

menjadi wadah bagi jamaah untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT, 

namun majelis taklim ini juga melakukan suatu gerakan politik. Tujuan dari penelitian ini 

untukmengetahui orientasi politik jamaah terhadap majelis Taklim Rahmat hidayat yakni dari 

aspek Orientasi kognitif, Orientasi Afektif, Orientasi Evaluatif, serta Budaya Politik yang berkaitan 

dengan aspek penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. 

Sumber data dalam penelitian inimenggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi, dengan 

mengambilinforman yaitu anggota Majelis Taklim Rahmat Hidayat, pengurus Majelis Taklim 

Rahmat Hidayat, tokoh agama, dan pengamat politik.
15

 Sedangkan yang peneliti tulis dalam skripsi 

ini fokus membahas tentang pilihan politik jamaah Majelis Taklim Rachmat Hidayat dengan 

menggunakan metode penelitian kualitatif 

 

H. Metode Penelitian 

1. Pendekatan Penelitian, Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian 

a. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yaitu bertujuan untuk 

mengetahui dan menggambarkan terjadinya suatu aspek fenomena sosial tertentu yang 

terjadi pada masyarakat, Menurut Burhan Bungin, penelitian sosial menggunakan format 

deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, atau 

                                                             
13  Nasira, „‟Pemasaran Politik (political Marketing) Pasangan Herman HN dan Yusuf Kohar Pada Pilkada Bandar 

Lampung 2015 (Studi Kasus Kelompok Pengajian Majelis Taklim Rahmat Hidayat)‟‟ (Skripsi, Universitas Lampung, 2016). 
14 Ayu Dwi Sahputri Hutasuhut, „‟Politisasi Agama Dalam Pemilihan Kepala Desa (Studi Terhadap Pemilihan Kepala 

Desa Laut Dendang Kecamatan Percut Sei Tuan Periode 2016-2022)‟‟ (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatra Utara, 2018). 
15 Melda Fajaria, „‟Orientasi Politik Jamaah Majelis Taklim Rahmat Hidayat (Studi Pada Jamaah Majelis Taklim Rahmat 

Hidayat Kelurahan Gedong Meneng Bandar Lampung)‟‟, (Skripsi Universitas Lampung tahun 2019). 
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berbagai realitas sosial yang ada di masyarakat yang menjadi objek penelitian, dan 

berupaya menarik itu ke permukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model, tanda, atau 

gambaran tentang kondisi, situasi, ataupun fenomena tertentu.
16

 

 

b. Jenis Penelitian 

Berdasarkan jenisnya, penelitian dalam skripsi ini termasuk dalam penelitian 

lapangan (Field Reserach) yaituyang langsung dilakukan dilapangan atau pada 

respondenyang dilakukan dalam kehidupan yang sebenarnya.
17

 Dengan tujuan untuk 

mengangkat realita tersebut secara faktual, kemudian menginterpretasikan data yang 

diperolehberdasarkan referensi yang relavan.
18

 Penelitian ini akan membahas apa pilihan 

politik jamaah majelis taklim rachmat hidayat pada pemilihan calon walikota bandar 

lampung pada tahun 2020 dan faktor-faktor apa yang menentukan pilihan politik pada 

jamaah majelis taklim rachmat hidayat. 

 

c. Sifat Penelitian 

Penenlitian ini bersifat deskriftif kualiatif yakni sebagai prosedur pemecahan 

masalah yang diselidiki dengan mengambarkan atau melukiskan keadaaan objek atau 

subjek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau 

adanya.
19

Penelitian ini dilakukan untuk menjelaskan, mengambarkan variabel-variabel 

masa lalu dengan masa sekarang (sedang terjadi), atau deskriftif eksploratif yang 

bertujuan mengambarkan keadaan atau fenomena tersebut. Penelitian kualitatif 

merupakan penelitian tentang riset diskriptif dan cenderung mengunakan analisis, proses 

dan makna (prespektif subjek) lebih difokuskan dalam penelitian kualitatif. Landasan 

teorii dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta yang ada 

dilapangan. Dalam penelitian ini penulis menggambarkan peristiwa yang ada dilapangan 

melalui wawancara langsung dan melalui media pendukung lain di lapangan terkait 

dengan pilihan politik jamaah dan faktor-faktor yeng menentukan pilihan jamaah taklim 

rachmat hidayat.  

 

2. Populasi dan Sampel Penelitian 

Subjek penelitian diambil dari jamaah Majelis Taklim Rachmat Hidayat 

Kecamatan Sukabumi terdiri dari 7 kelurahan yang berjumlah 18 responden. Dalam 

penelitian ini penulis mengambil 18 jamaah yang profesinya tidak terikat dengan 

pemerintah setempat. Adapun subjek penelitian yang dijadikan sampel yang diambil 

dari populasi menggunakan teknik sampling “Snowball Sampling” yaitu teknik 

pengambilan sampel berdasarkan pada subjek yang diwawancarai, melalui metode 

wawancara dengan subjek penelitian yang dijadikan responden penelitian berdasarkan pada 

data yang telah diperoleh dari informan sebelumnya sehingga semakin banyak informan 

yang diwawancarai maka hasil data akan menjadi besar dan menjadi satu seperti bola salju 

yang terus menggelinding semakin lama semakin besar yang dapat memberikan pengaruh 

dan menunjukkan perilaku politik. Metode ini meminta informasi dari sampel penelitian 

                                                             
16 Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Ebijakan Publik Dan Ilmu Sosial Lain, (Jakarta: Kencana 

Prenada Media, 2007), 36. 
17 Kartini Kartono, Pengantar Metodologi Sosial,(Bandung, Mandar Maju, 1996) Cet. Ke VII, 32. 
18Ibid, 33. 
19 Handar Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial, (Yogyakarta, Gama Pres, 1987), 63. 
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yang dijadikan responden yang memberikan pengaruh serta menunjukkan perilaku politik 

untuk mendapatkan atau memperoleh  hasil data yang diinginkan oleh peneliti.
20

 

Sampel diambil dari jumlah keseluruhan subjek penelitian pada jamaah Majelis 

Taklim Rachmat Hidayat Kecamatan Sukabumi yaitu sebanyak 18 jamaah yang 

memang memberikan pengaruh dan menunjukkan pilihan politiknya pada pemilihan 

walikota dan wakil walikota Bandar Lampung tahun 2020. Menurut Sugiyono 

mendefinisikan sampel adalah sebagai berikut: Sampel adalah bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut apabila peneliti melakukan penelitian 

terhadap populasi yang besar, sementara peneliti ingin meneliti tentang populasi tersebut dan 

peneliti memiliki keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti menggunakan teknik 

pengambilan sampel, sehingga generalisasi kepada populasi yang diteliti.
21

 

 

3. Sumber Data 

Dalam penelitian kualitatif ini lebih menekankan pada aspek kualitas data dan proses 

kegiatan objek yang akan diteliti, maka dalam hal ini memerlukan sumber data yang benar-

benar menjelaskan masalah pada penelitian. Data tersebut yakni : 

a. Data Primer 

Menurut Sugiyono, data primer ialah penuturan atau catatan para saksi 

mata. Data tersebut diperoleh dari pengamat atau partisipan yang benar-benar 

menyaksikan suatu peristiwa.
22

Dalam penelitian ini informan dipilih dengan 

didasari padasubjek yang mengusai pada penelitian, memiliki data serta bersedia 

memberikaninformasi data. Untuk menentukan key informan menurut Moleong 

yakni memiliki beberapa keriteria yang harus dipertimbangkan sebagai berikut: 

1) Subyek yang telah lama dan intensif menyatu dengan suatu kegiatan atau lokasi 

aktifitas yang menjadi target atau perhatian pada penelitian dan ini biasanya 

ditandai oleh kemampuan memberikan informasi diluar kepala tentang sesuatu 

yang akan ditanyakan. 

2) Subyek masih terikat secara penuh dan aktif pada lingkungan serta kegiatan 

yang menjadi sasaran pada penelitian ini. 

3) Subyek mempunyai cukup banyak waktu dan kesempatan untuk dimintai 

informasi. 

4) Subyek yang dalam memberikan informasi ini tidak cenderung diolah atau 

dikemas terlebih dahulu dan mereka masih relatif, atau masih jujur dalam 

memberikan informasi.
23

 

Tabel. 1 

Data Primer 

No Nama Pekerjaan Alamat 

1 Martitriana (Responden 1) Ibu Rumah Tangga Kelurahan Sukabumi 

2 Nia (Responden 2) Pedagang Kelurahan Sukabumi 

3 Rizka (Responden 3) Pedagang Kelurahan Sukabumi 

4 Febrianti (Responden 4) Ibu Rumah Tangga Kelurahan Sukabumi Indah 

5 Diana (Responden 5) Wiraswasta Kelurahan Sukabumi Indah 

6 Maryani (Responden 6) Wiraswasta Kelurahan Sukabumi Indah 

                                                             
20 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2017), 217-220. 
21Ibid,118. 
22 Sugiyono, Metodologi Penelitian Kombinasi, (Bandung: Alfabeta, 2013), 308. 
23 Lexy J. Moleong.Metodologi Penelitian Kualitatif. (Bandung :Remaja Rosdakarya,2004), 165. 
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7 Purwati (Responden 7) Ibu Rumah Tangga Kelurahan Nusantara Permai 

8 Yani (Responden 8) Wiraswasta Kelurahan Nusantara Permai 

9 Muslimah (Responden 9) Ibu Rumah Tangga Kelurahan Nusantara Permai 

10 Wahida (Responden 10) Wiraswasta Kelurahan Campang Jaya 

11 Jumairoh (Responden 11) Ibu Rumah Tangga Kelurahan Campang Jaya 

12 Dewi (Responden 12) Ibu Rumah Tangga Kelurahan Campang Jaya 

13 Ning (Responden 13) Wiraswasta Kelurahan Campang Raya 

14 Yuyun (Responden 14) Pedagang Kelurahan Campang Raya 

15 Solida (Responden 15) Wiraswasta Kelurahan Campang Raya 

16 Ningsih (Responden 16) Ibu Rumah Tangga Kelurahan Sukabumi Indah 

17 Desi (Responden 17) Ibu Rumah Tangga Kelurahan Nusantara Permai 

18 Linda (Responden 18) Ibu Rumah Tangga Kelurahan Campang Jaya 

 

b. Data Sekunder 

Menurut Sugiyono, data sekunder adalah data yang sudah jadi atau baik dalam 

bentuk laporan ataupun dalam bentuk karya tulis (buku) yang disajikan untuk umum 

oleh instansi atau lembaga terkait tetapi tidak diberikan secara langsung pada yang 

mencari data atau disebut juga dengan data yang sudah tersedia.
24

 Data-data yang 

diperoleh oleh peneliti saat melakukan pra penelitian dan saat observasi, serta pada 

saat wawancara pada informan penelitian dapat dilihat pada tabel. 2 yang dibedakan 

berdasarkan jenis data dan sifat data penelitian sehingga kedua data tersebut dapat 

dijadikan sebagai data pendukung dalam karya tulis ilmiah. Berikut ini adalah 

tampilan tabel 2. 

Tabel.2 

Data Sekunder 

No Jenis Data Sifat Data 

1 
Sejarah berdirinya Majelis Taklim Rachmat 

Hidayat 

Hard Copy (buku catatan majelis 

taklim rachmat hidayat) 

2 
Struktur Organisasi Majelis Taklim Rachmat 

Hidayat 

Hard Copy (buku catatan majelis 

taklim rachmat hidayat) 

3 Program Kegiatan Majelis Taklim Rachmat 

Hidayat 

Hard Copy (buku catatan majelis 

taklim rachmat hidayat)
25

 

4 
Peraturan Menag No 29 tahun 2019 tentang 

Majelis Taklim 
Soft File 

 

4. Teknik Pengumpulan Data, 

a. Observasi 

Metode observasi adalah metode pengumpulan data dengan cara melakukan 

pencatatan secara cermat dan sistematis pada saat pengamatan langsung ke lapangan 

berkenaan dengan Majelis Taklim dan Pilihan Politik Masyarakat pada jamaah Majelis 

Taklim Rachmat Hidayat Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung. Observasi 

yang penulis lakukan adalah observasi non partisipan artinya penulis tidak terlibat 

langsung dalam keikutsertaan dalam proses penyelenggaraan pemilihan Walikota dan 

Wakil Walikota Bandar Lampung tahun 2020. 

                                                             
24Ibid, 306. 
25 Abdul Qadir, Sejarah Terbentuknya Majelis Taklim Rachmat Hidayat, (Bandar lampung: buku catatan Majelis Taklim 

Rachmat Hidayat, 2010), 6. 
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b. Wawancara 

Penulis melakukan wawancara terhadap jamaah Majelis Taklim Rachmat 

Hidayat Kecamatan Sukabumi, yang mana penulis mendapatkan informasi yang kuat 

untuk dijadikan data dalam penlitian ini. Hal ini dilakukan dengan melibatkan reporter 

dengan informan langsung. Menurut Denzin dan Lincoln, Wawancara adalah bentuk 

perbincangan, seni bertanya dan mendengar.
26

 Dalam hal ini penulis mengunakan 

wawancara bebas terpimpin yaitu wawancara yang dilakukan dengan bebas tetapi 

pertanyaan yang diajukan pada pedoman yang telah ditetapkan.
27

 

Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menentukan permasalahan secara 

lebih terbuka, dimana pihak yang diwawancarai diminta untuk mengeluarkan pendapat 

dan ide-idenya. Tipe wawancara yang penulis gunakan adalah wawancara yang terarah 

dengan menggunakan daftar pernyataan, yang mana dimaksudkan untuk mendapatkan 

data yang akurat serta tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang penilis 

teliti.
28

 

c. Dokumentasi 

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah terjadi. Dokumen bisa 

berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental seseorang.29 Teknik 

ini digunakan untuk mendokumentasikan data-data terkumpul dari hasil 

penelitian yang dilakukan kepada subjek penelitian sebagai sumber informan 

yang berkaian dengan Pilihan Politik jamaah Majelis Taklim Rachmat Hidayat 

Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung. Dokumentasi tersebut dapat 

berupa foto, rekaman suara maupun video saat wawancara dan pelaksanaan 

kegiatan penelitian berlangsung. 

 

5. Teknik Analisis Data, 

Menurut Sugiyono analisis data dapat diartikan sebagai proses mencari dan menyusun 

data secara sistematis pada data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan 

dokumentasi, serta dengan cara mengorganisasikan data kedalam katagori, memilih mana 

yang penting dan yang akan dipelajari dan menarik kesimpulan sehingan mudah dipahami 

oleh diri sendiri maupun orang lain.
30

 

Adapun Langkah-langkah yang diperlukan dalam menganalisa data adalah reduksi 

data, penyajian/paparan data, dan verifikasi yang dilakukan sebelum dan sesudah penelitian 

yaitu : 

a. Reduksi Data 

Reduksi data berati merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-

hal penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan 

memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan 

pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bisa diperlukan.
31

Adapun data yang 

diangap penting yaitu yang berkaitan dengan adanya Majelis Taklim dan pilihan politik 

                                                             
26 Norman K. Denzin & Yvona S. Lincoln, Handbook of Qualitative Research Penerjemah Dariyanto dkk, (Yogyakarta : 

Pustaka Pelajar, 2009), 495. 
27 Suharsini Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Dan Praktek, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1998), 145-146. 
28 Lexy J Moleong, Metode Kuantitatif (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001), 144. 
29 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2017), 240. 
30Ibid,239. 
31Ibid, 335-345. 
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masyarakat pada jamaah Majelis Taklim Rachmat Hidayat Kecamatan Sukabumi Kota 

Bandar Lampung. 

 

b. Penyaji Data 

Setelah data direduksi maka langkah selanjutnya adalah mendisplay data atau 

menyajikan data pada hasil penelitian yang berupa dengan tabel, gambar dan peta. Pada 

penelitian kualitatifini data dapat ditampilkan dalam bentuk uraian atau catatan-

catatan kecil yang berhubungan dengan teori penelitian.
32

 

 

c. Verifikasi Data 

Pada penelitian kualitatif, verifikasi data dilakukan secara terus menerus sepanjang 

proses penelitian dilakukan. Sejak pertama memasuki lapangan dan selama proses 

pengumpulan data, peneliti berusaha untuk menganalisis data yang ada dilapangan dan 

mencari makna dari data yang dikumpulkan, yaitu mencari pola tema, hubungan 

persamaan, dan selanjutnya dituangkan dalam bentuk kesimpulan yang masih bersifat 

tentatif.Kesimpulan juga diverifikasi dalam penelitian berlangsung, secara sederhana 

makna-makna yang muncul dari data yang muncul harus diuji kebenaran, kekuatan dan 

kecocoknnya, yakni merupakan validilitasnya.
33

Dalam tahapan untuk menarik 

kesimpulan dari kategori-kategori data yang telah direduksi dan disajikan untuk 

selanjutnya menuju kesimpulan akhir yang mampu menjawab permasalahan yang 

dihadapi dalam upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan di Lampung Barat. Tetapi 

seiring dengan bertambahnya data melalui verifikasi secara terus menerus, maka 

diperoleh kesimpulan yang bersifat grounded, dimana proses ini menghasilkan teori 

umum yang di peroleh dari sebuah proses perbandingan pandangan atau pendapat 

informan dengan data-data yang diperoleh serta data yang saling keterhubungan. Dalam 

melakukan verifikasi data pada penelitian ini dapat digunakan teori Triangulasi Data, 

dimana teori ini dilakukan dengan cara membandingkan hasil wawancara dari setiap 

informan yang diantaranya Pengurus Majelis Taklim Rachmat Hidayat, dan Jamaah 

Majelis Taklim Rachmat Hidayat atau data yang diperoleh pada saat dilapangan, 

pengumpulan dokumen dan data di lapangan dengan cara yang berbeda. Untuk 

memperoleh kebenaran informasi yang handal dan gambaran yang utuh. 

  

                                                             
32 Saifuddin Azwar, Metodologi Penelitian,(Yogyakarta, Pustaka Pelajar,1998) , 7. 
33Ibid, 335-345. 
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I. Sistematika Pembahasan 

Untuk mempermudah pembahasan dalam skripsi ini dan agardapat dipahami dengan mudah, 

maka pembahasan penelitian inidibagi ke dalam lima bab dengan sistematika pembahasan 

sebagaiberikut: 

Bab Pertama, merupakan pendahuluan yang memuat penegasan judul, latar belakang 

masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian 

terdahulu, metode penelitian dan diakhiri dengan sistematika pembahasan. 

Bab Dua, memuat kajian teoritis yang isinya membahas tentang Majelis Taklim dan pilihan 

politik masyarakat. 

Bab Tiga, membahas objek penelitian yang memuat latar belakang dan sejarah berdirinya 

Majelis Taklim Rachmat Hidayat, letak geografis, tujuan berdirinya Majelis Taklim Rachmat 

Hidayat, visi dan misi Majelis Taklim Rachmat Hidayat, struktur organisasi, kegiatan Majelis 

Taklim Rachmat Hidayat dan data proses pemilihan politik Kecamatan Sukabumi. 

Bab Empat, analisis data penelitian yang memuat tentang pilihan politik jamaah Majelis 

Taklim Rachmat Hidayat dan faktor-faktor penentu pilihan politik jamaah Majelis Taklim Rachmat 

Hidayat. 

Bab Lima, merupakan bab penutup yang menguraikan tentang kesimpulan yang didapat dari 

penelitian ini dan rekomendasi pada kajian ini sebagai bahan pertimbangan studi berikutnya. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Majelis Taklim 

1. Pengertian Majelis Taklim 

Majelis Taklim yang terdiri dari dua kata yakni majelis yang artinya „‟tempat‟‟ 

sedangkan taklim yang artinya „‟pengajaran‟‟, berarti majelis taklim adalah tempat 

pengajaran/pengajian bagi orang yang ingin mendalami ajaran agama islam dan sebagai 

sarana dakwah.
34

Secara terminologis Majelis Taklim adalah sebuah lembaga pendidikan 

nonformal yang memiliki jamaah dengan jumlah yang relatif banyak, usia yang heterogen, 

memiliki kurikulum berbasis keagamaan serta waktu yang fleksibel tidak terikat oleh tempat 

dan waktu
35

 sesuai kebutuhan jamaah.Adapun pengertian tentang majelis taklim menurut 

beberapa tokoh yakni sebagai berikut : 

 

a) Menurut Effendy Zarkasyi mengatakan bahwa majelis taklim bagian dari model dakwah 

modern dan sebagai forum belajar unjtuk mencapai suatu pengetahuan pada agama. 

b) Menurut Muhsin: Majelis Taklim adalah tempat atau lembaga pendidikan, pelatihan, dan 

kegiatan belajar mengajar dalam mempelajari, mendalami, dan memahami ilmu 

pengetahuan agama Islam dan sebagai wadah dalam melaksanakan berbagai kegiatan 

yang memberikan kemaslahatan kepada jamaah dan masyarakat sekitarnya. 

c) Menurut Helmawati: Majelis Taklim adalah tempat memberitahukan, menerangkan, dan 

meneransfer ilmu, baik ilmu agama maupun ilmu pengetahuan dan keterampilan yang 

dilakukan dengan cara berulang-ulang sehingga dapat membekas pada diri 

muta‟allimuntuk kemudian ilmu yang disampaikan bermanfaat, melahirkan amal saleh, 

memberi petunjuk ke jalan kebahagiaan dunia akhirat, untuk mencapai ridha Allah SWT, 

serta untuk menanamkan dan memperkokoh akhlak.
36

 

d) Menurut Syamsuddin Abbas: Majelis Taklim adalah lembaga pendidikan non-formal 

islam yang memiliki kurikulum sendiri, diselenggarakan dengan waktu berkala dan 

teratur, diikuti oleh jamaah yang  relatif  banyak.
37

 

 

Berdasarkan pengertian di atas dan pengertian menurut para tokoh dapat diambil 

kesimpulan bahwa majelis taklim adalah suatu tempat kegiatan transfer ilmu agama islam 

dari mu‟allim kepada muta‟allim, yang dilakukan secara rutin dengan tujuan untuk 

menambah pengetahuan keagamaan, memperkuat keimanan, dan menanamkan akhlak mulia 

guna memperoleh kebahagian di dunia dan akhirat.  Adapun penyelenggaraan pada Majelis 

Taklim ini berbeda dengan penyelenggaraan pendidikan islam lainnya, seperti pesantren dan 

madrasah, baik menyangkut sistem, materi, maupun tujuannya.  

  

                                                             
34 Hanny Fitriah, Darmi AR, Rachmad Zailani Kiki, Manajemen & Silabus Majelis Taklim, (Jakarta:Pusat Pengkajian dan 

Pengembangan Islam, 2012), 12. 
35Ibid, 13. 
36 Helmawati , Pendidikan Nasional Dan Optimalisasi Majelis Taklim ; Peran Aktif Majelis Taklim Meningkatkan Mutu 

Pendidikan, (Jakarta: Rineka Cipta 2013),  85-86. 
37 Muhsin MK, Manajemen Ta’lim : Petunjuk Praktis Pengelolaan dan Pembentukannya, (Jakarta : Pustaka Intermasa, 

2009), 1. 
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2. Peran Majelis Taklim 

Peranan majelis taklim hendaknya didukung dengan manajemen yang baik, SDM dan 

prefisionalitas serta ahli didalam bidangnya dan kurikulum yang sistematik dan 

berkesinambungan.
38

 Hadirnya majelis taklim sebagai lembaga atau komunitas tentu  

membawa energi positif bagi masyarakat tertentu, dan kemaslahatan bagi umat, khusnya 

bagi kaum hawa. Hal ini erat dengan kegiatan lembaga dakwah keagaaman dalam 

masyarakat, jenjang kegiatan ini dimulai dari tingkat Rt/Rw, daerah (kabupaten/kota), 

wilayah (provinsi), nasional, regional maupun global.  

H. M. Arifin mengatakan bahwa peranan secara fungsional majelis taklim adalah 

landasan hidup manusia muslim indonesia pada khususnya di bidang mental spiritual 

keberagamaan islam dalam upaya meningkatkan kualitas hidupnya secara integral, lahiriah 

dan batiniah, duniawi dan ukhrawiah bersamaan (simultan). Maka sesuai dengan tuntunan 

ajaran agama islam yaitu iman dan taqwa yang mendasari kehidupan duniawi dalam segala 

bidang kegiatannya.
39

 

Peran majelis taklim saat ini tidaklah terbatas, tidak hanya untuk kepentingan dan 

kehidupan jamaah majelis taklim melainkan untuk kaum hawa yang berperan ditengah 

masyarakat secara keseluruhan yang meliputi antara lain
40

 sebagai berikut : 

a) Pembinaan Keimanan 

Peran majelis taklim yang cukup dominan selama ini adalah dalam membina jiwa 

dan mental rohaniah kaum hawa, sehingga sudah sekian banyak di antara mereka yang 

semakin taat beribadah, dan memperkuat imannya. Keadaan ini tidak lepas dari kegiatan-

kehiatan majelis taklim yang senantiasa berhubungan dengan agama. Keimanan dan 

ketaqwaan yang ditanamkan melalui taklim/pengajian secara rutin, intents dan 

berlanjutan yang diikuti oleh segenap anggota dan jamaah serta pengurus majelis taklim 

yang sebagian besar adalah kaum hawa. Majelis taklim lebih berperan dalam membina 

keimanan jamaah dan kaum hawa dalam masyarakat.  

 

b) Pemberdayaan Politik 

Dalam bidang politik, posisi majelis taklim merupakan sebagai objek dari partai 

politik maupun aktor politik yang mempunyai kepentingan politik tertentu. Namun bila 

dikaji lebih mendalam, majelis taklim mempunyai peranan politik yang strategis, bahkan 

majelis taklim akan mendapat keuntungan yang cukup besar bukan hanya dari segi materi 

atau uang yang diperoleh dari partai politik maupun aktor politik yang datang melaikan 

berupa fasilitas dan lain-lain. Jamaah dan kaum hawa yang mengikuti kegiatan majelis 

taklim diharapkan semakin lama semakin dewasa, cerdas dan paham tentang berbagai 

masalah politik yang terjadi didaerah dan negrinya. Maka  akhirnya mereka dapat 

membedakan antara partai politik maupun aktor politik yang terjadi dalam setiap pemilu. 

Maka peran majelis taklim dalam pemberdayaaan politik kaum hawa dan jamaah 

majelis taklim umumnya. Peran yang dijalankannya bukanlah karna lembaga dakwah ini 

telah bermain politik praktis melihat hal ini bertentangan dengan jiwa dan semangat 

majelis taklim yang harus bersikap netral dan bebas. Sikap berpihak dan 

                                                             
38Hanny Fitriah, Darmi AR, Rachmad Zailani Kiki, Manajemen & Silabus Majelis Taklim, (Jakarta:Pusat Pengkajian dan 

Pengembangan Islam, 2012), 14. 
39 Melda Fajariah,  ‘’Orientasi Politik Jamaah Majelis Taklim Rachmat Hidayat’’. (Sdkripsi Program Strata Satu Ilmu 

Sosioal dan Politik Universitas Lampung,  2019), 19. 
40 Muhsin MK, Manajemen Ta’lim:Petunjuk Praktis Pengelolaan dan Pembentukannya, (Jakarta : Pustaka Intermasa, 

2009), 256. 
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ketergantungannya hanyalah kepada Allah Swt, Rasul-Nya, Islam, persatuan umat dan 

dakwah. Peran politik majelis taklim ini besar pengaruhnya dalam proses memberikan 

kesadaran, pengetahuan, dan wawasan politik, khususnya kepada jamaah dan pada 

umumnya kepada kaum perempuan dalam masyarakat. 

3. Fungsi Majelis Taklim 

Majelis Taklim merupakan sarana sebagai lembaga pendidikan keagamaan dan 

sebagai tempat belajar mengajar umat islam yang bersifat nonformal, serta memiiki beberapa 

fungsi dari majelis taklim  sebagai berikut : 

 

a. Fungsi Agama yakni sebagai membina dan mengembangkan ajaran agama Islam dalam 

rangka membentuk masyarakat yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT; 

b. Fungsi Sosial, yakni sebagai wahana silaturrahmi, menyampaikan gagasan, dan sekaligus 

sarana dialog antar ulama, umara, dan umat; 

c. Fungsi Pendidikanmenjadi pusat kegiatan belajar masyarakat (learning society), 

keterampilan hidup, dan kewirausahaan; 

d. Fungsi ekonomi, yakni sebagai sarana tempat pembinaan dan pemberdayaan ekonomi 

jamaahnya; 

e. Fungsi seni dan budaya, yakni sebagai tempat pengembangan seni dan budaya Islam; 

f. Fungsi ketahanan bangsa, yakni menjadi wahana pencerahan umat dalam kehidupan 

beragama, bermasyarakat, dan berbangsa; 

Abdul jamil menyebutkan fungsi dari majelis taklim secara garis besar adalah sebagai 

berikut: 

a) Sebgaai tempat kegiatan belajar mengajar. 

b) Saebagai lembaga pendidikan dan keterampilan. 

c) Sebagai wadah berkegiatan dan beraktifitas. 

d) Sebagai pusat pembinaan dan pengembangan. 

e) Sebgai jaringan komunikasi, ukhuwah, dan wadah silaturrahim
41

. 

 

4. Tujuan Majelis Taklim 

Adapun tujuan majelis taklim, yakni yang meliputi tujuan pendidikan dan tujuan 

pengajaran. Tujuan pendidikan majelis taklim sebagai berikut : 

a. Untuk menjadi pusat pembelajaran Islam; 

b. Untuk menjadi pusat konseling Islam (agama dan keluarga); 

c. Untuk menjadi pusat pengembangan budaya dan kultur islam; 

d. Untuk menjadi pusat pabrikasi (pengkaderan) ulama/cendikiawan muslim; 

e. Untuk menjadi pusat pemberdayaan ekonomi jamaah; 

f. Untuk menjadi lembaga kontrol dan motivator ditengah-tengah masyarakat; 
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Sedangkan tujuan pengajaran dari majelis taklim yakni meliputi sebagai berikut : 

a. Jamaah dapat mengagumi, mencintai, dan mengamalkan Al-Quran serta 

menjadikannya sebagai sumber bacaan istimewa dan pedoman yang utama; 

b. Jamaah dapat memahami serta mengamalkan dienul Islam dengan segala aspeknya 

dengan benar dan proporsional; 

c. Jamaah menjadi muslim yang kaffah; 

d. Jamaah bisa melaksanakan ibadah harian yang sesuai dengan kaidah-kaidah 

keagamaan secara baik dan benar; 

e. Jamaah mampu menciptakan hubungan silaturahmi denga baik dan benar; 

f. Jamaah bisa meningkatkan taraf keagamaan dalam hidupnya ke arah yang lebih baik; 

g. Jamaah memiliki pribadi dengan akhlakul karimah, dan sebagainya; 

Dari beberpa fungsi dan tujuan diatas Mejelis Taklim merupakan lembaga yang 

mmberikan suatu manfaat karakter bagi para jamaah dan anggotanya. Seperti yang telah 

diuraikan diatas, bahwa tujuan penyampaian pendidikan pada majelis ta‟lim di antaranya 

yaitu sebagian besar meninjau pada aspek pengetahuan keagamaan (rohani) dan aspek 

pengetahuan umum (akal), serta sebagian kecil sekali ditujukan pada aspek ketrampilan. 

Maka dari itu, Helmawati menyimpulkan bahwa tujuan dari majelis taklim yaitu agar jamaah 

memiliki karakter beriman, bertakwa, dan berilmu pengetahuan. 

B. Pilihan Politik 

1. Pengertian Politik 

Kata politik yang berasal dari bahasa latin sudah tidak asing lagi didengar oleh 

masyarakat. Menurut kamus bahasa Inggris politik diartikan politic yang menunjukkan 

perbuatan.
42

 Pandangan oleh masyarakat terhadap politik memiliki asumsi yang berbeda, 

tentu masyarakat dipedesaan dengan masyarkat diperkotaan memiliki cara pandang yang 

berbeda. Sarbaini, Harpani Matnuh, berpendapat bahwa cara pandang masyarakat 

dibedakanyang didasari oleh latarbelakang pendidikan, ekonomi, pekerjaan, cara berpikir 

danperilaku masyarakat itu sendiri.43Politik kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia 

dengan tiga arti yaitu: Segala urusan dan tindakan (kebijaksanaan, siasat, dan sebagainya) 

mengenai pemerintahan sesuatu negara atau terhadap negara lain, tipu muslihat atau 

kelicikan, dan dipergunakan sebagai nama bagi sebuah disiplin pengetahuan yaitu ilmu 

politik.  

Politik dalam kehidupan masyarakat mulanya dikenal pada masa Plato dalam bukunya 

yang berjudul “Politeia” yang pula dikenal dengan istilah “Republik” dan selanjutnya 

berkembang melalui karya Aristoteles, yang dikenal dengan “Politica”. Karya Plato maupun 

Aristoteles ini dipandang sebagai titik pangkal pemikiran politik dalam sejarah 

perkembangan, di mana hal itu dapat diketahui bahwa “politik” merupakan istilah 

dipergunakan sebagai konsep pengaturan masyarakat, sebab dalam kedua karya itu 

membahas soal-soal yang berkaitan denganmasalah bagaimana pemerintahan itu dijalankan 

agar dapat terwujudsebuah kelompok masyarakat politik atau suatu organisasi negara 

yangbaik. 44  Politik dari Plato dan Aristoteles merupakan kata yang dipergunakan untuk 

konsep pengaturan masyarakat. Kedua filsuf tersebut menekankan pembahasan tentang 

                                                             
 

43 Hapani Matnuh dan Zainal Sarbain, „Persepsi Masyarakat Terhadap Partai Politik Di Desa Terantang Kecamatan 

Mandastana Kabupaten Barito Kuala‟, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, 5.9 (2015), 735–42. 
44 Burhanuddin Yusuf, „Politik Dalam Islam: Makna, Tujuan Dan Falsafah (Kajian Atas Konsep Era Klasik)‟, Jurnal 

Aqidah-Ta, 6.1 (2018), 114–30. 
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politik berkaitan dengan masalah pemerintahan dijalankan agar terwujud sebuah masyarakat 

politik atau negara yang paling baik.
45

 Upaya tersebut berhasil, maka politik memerlukan 

seperangkat alat atau unsur-unsurnya seperti menjalankan pemerintahan, masyarakat sebagai 

pihak yang berkepentingan, kebijakan dan hukum-hukum yang menjadi sarana pengaturan 

masyarakat, dan cita-cita hendak dicapai.  

Prof. M. Amin Rais memberikan pengertian istilah“politik” itu meliputi hal-hal yang 

menyangkut kekuasaaan dan cara penggunaan kekuasaan serta cara dan proses pengelolaan 

pemerintahan suatu negara. Menurut Prof. Dr. H. Abd. Muin Salim menyimpulkan 

pengertian politik kepada dua kecendrungan. Pertama, yang defenisi yang mengaitkannya 

dengan negara atau urusan pemerintahan, dan yang kedua defenisi mengaitkannya dengan 

masalah otoritas atau kekuasaan. 46  Prof. M. Amin Rais bertanya kepada salah seorang 

politikus yang juga seorang kiyai tentang alasan kepindahan sang tokoh dari satu partai ke 

partai lain yang sangat mungkin membuat bingung pengikutnya. Sang tokoh dengan santai 

menjawab bahwa politik itu kan urusan dunia, sementara urusan dunia itu hanya permainan 

saja.  

„‟Firman Allah dalam dalam surah Al-An‟am ayat 32 yang berbunyi sebagai berikut: 

ْنیَا ٌ ا  إَِّل َوَما اْلَحیَاة الدُّ َ أَفَََل تَْعقِل ونَ  َولَلَدار  لَِعٌب ا َولَْھو  اْْلِخَزة  َخْیٌز لِّلَِذیَن یَتَق ون   

Artinya : ‘’dan Tiadalah kehidupan dunia ini, selain dari main-main dan senda gurau 

belaka dan sungguh kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertaqwa. Maka 

tidakkah kamu memahaminya?’’ (QS. Al-An‟am: 32) 

Adapun politik dalam pandangan Islam adalah pengaturan urusan-urusan rakyat yang 

didasarkan kepada hukum-hukum Islam.
47

Akan tetapi asumsi politik negatif dari beberapa 

masyarakat memberikan pandangan politik dikatakan buruk maka dalam kekeluarganya 

sampai dibatasi untuk tidak terjun ke dalam perpolitikan. Kenegatifan politik dipahami 

sebagai bidang kegiatan yang mengandung unsur-unsur kelicikan, hipokrisi, ambisi buta, 

penghianatan, penipuan dan sejumlah kata lainnya yang mengandung makna kurang terpuji. 

Jauh dari pandangan itu masih banyak hal positif dalam politik, maka dari itu dalam suatu 

aktifitas manusia harus totalitas bukan hanya sendagurau melainkan untuk menhindari 

asumsi negatif dari pada politik maka perlunya sosialisasi politik pada masyarakat. 

Adapun hubungan antara politik dan Islam secara tepat digambarkan oleh Imam al-

Ghazali: “Agama dan Kekuasaan adalah dua saudara kembar. Agama adalah pondasi (asas) 

dan kekuasaan adalah penjaganya. Segala sesuatu yang tidak berpondasi niscaya akan runtuh 

dan segala sesuatu yang tidak berpenjaga niscaya akan hilang dan lenyap”. Berbeda dengan 

pandangan Barat politik diartikan sebatas pengaturan kekuasaan, bahkan menjadikan 

kekuasaan sebagai tujuan dari politik. Akibatnya yang terjadi hanyalah kekacauan dan 

perebutan kekuasaan, bukan untuk mengurusi rakyat. Hal ini bisa kita dapati dari salah satu 

pendapat ahli politik di barat, yaitu Loewenstein yang berpendapat “politic is nicht anderes 

als der kamps um die Macht” (politik tidak lain merupakan perjuangan kekuasaan). 

  

                                                             
45 Abd. Mu‟in Salim, Konsepsi Kekuasaan Politik Dalam Al-Qur’an (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), 34. 
46  Burhanuddin Yusuf, „PolitikDalam Islam: Makna, Tujuan Dan Falsafah (KajianAtasKonsep Era Klasik)‟, 

JurnalAqidah-Ta, 6.1 (2018), 32. 
47Ibid, 168. 
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2. Perilaku Pemilih 

Menurut Firmanzah perilaku pemilih secara garis besar pemilih diartikan sebagai 

semua pihak yang menjadi tujuan utama para konstentan untuk mereka pengaruhi dan 

yakinkan agar mendukung dan kemudian memberikan suaranya kepada konstentan 

bersangkutan.
48

 

Sedangkan Menurut Nora pemilih menaruh perhatian yang sangat tinggi atas cara 

kontestan (partai politik, calon pemimpin) dalam menawarkan solusi sebuah permasalahan.
49

 

Semakin efektif seseorang/suatu kontestan dalam menawarkan solusi yang tepat untu 

menjawab permasalahan, semakin tinggi pula prohabilitas untuk dipilih para pemilih. Agar 

bisa diterima masyarakat, solusi yang ditawarkan harus memiliki kekuatan argumentatif dan 

didukung data-data yang tentunya akurat. 

Pemilih dalam hal ini dapat berupa konstituen maupun masyarakat pada umumnya. 

Konstituen adalah kelompok masyarakat yang merasa diwakili oleh suatu ideologi tertentu 

yang kemudian dimanifestasikan dalam institusi politik seperti partai politik. Kelompok 

masyarakat ini adalah para pendukung atau konstituen suatu partai politik dilingkungan 

internal dan konstituen pendukung pesaing-pesaing dilingkungan eksternal.
50

 

Bagan 1.  

Pembagian Jenis Pemilih 

Internal    Eksternal 

Non Partisipan 

Konstituen                              Pemilih 

 

                                                                                                                                     Partisipan 

Sumber: Firmanzah, Marketing Politik, h.86 

Menurut Adman Nursal ada beberapa pendakatan dalam pilihan politik untuk 

melihatperilaku pemilih, yakni sebagai berikut : 

1) Pendekatan Sosiologis (Mazhab Colombia) 

Pendekatan sosiologi atau yang dikenal Mazhab Colombia menurut Rooth, teori 

ini mengungkapkan determenesi perilaku memilih seseorang yang dipengaruhi oleh 

status sosial ekonomi, agama, dan lingkungan sekitar.
51

 Sejalan dengan pendapat 

Affan Gafar preferensi pilihan pemilih berdasarkan pada karakteristik sosial individu 

yang bersangkutan. Penganut pendekatan ini lebih mengutamakan ikatan sosial dalam 

menentukan perilaku memilihnya. Ikatan sosial tersebut berupa, adanya persamaan 

                                                             
48Firmanzah,Marketing Politik, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), 87. 
49 Ghazaly Nora Amalia, Ilmu Komunikasi Politik, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2014), 174. 
50

Firmanzah,Marketing Politik, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), 86. 
51 Leo Agustino dan Muhamad Agus Yusoff,Kajian Politik dan Masalah Pembangunan (Jurnal Politik Volume V No I, 

2009), 422. 
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dari segi etnik, ras, agama, keluarga, pertemanan yang dialami individu secara 

historis.
52

 

2) Pendekatan Psikologis (Madzab Michigan) 

Mazhab Michigan menggaris bawahi adanya sikap politik para pemberi suara 

yang menetap. Teori ini dilandasi oelh konsep sikap dan sosialisasi. Sikap seseorang 

sangat pengaruhi perilaku politiknya. Sikap itu terbentuk melalui sosialisasi yang 

berlangsung lama, bahkan bisa jadi sejak calon pemilih masih berusia dini. Pada usia 

dini seorang calon pemilih telah menerima “pengaruh” politik dari orang tuanya, baik 

komunikasi langsung maupun pandangan politik yang diekspresikan orang tuanya. 

Sikap tersebut menjadi lebih mantap ketika menghadapi pengaruh berbagai kelompok 

acua seperti kelompok pekerjaa, kelompok pengajian dan sebagainya. Proses panjang 

sosialisasi politik atau organisasi kemasyarakatan lainya. Ikatan seperti inilah yang 

disebut sebagai identifikasi partai, sebuah variabel untuk menjelaskan pemilih 

berdasarkan madzab michigan.
53

 

3) Pendekatan Rasional 

Pendekatan Rasional atau Rational Choice, pendekatan ini melihat perilaku 

memilih berdasarkan atas pemikiran yang rasional, memilih berdasarkan pada asas 

manfaat untuk dirinya. Dari sudut pandang pemilih rasional mereka menghitung 

bagaimana memperleh keuntungan yang lebih tanpa harus mengeluarkan biaya yang 

besar. Dalam sudut pandang ekonomi politik, pemilih rasional, individu sebagai warga 

tidak akan ikut memilih jika lebih menguntungkan bagi mereka karena mereka akan 

menikmati hasil yang sama dengan mereka yang memilih tanpa harus mengorbankan 

waktu dan tenaga untuk ikut memilih. Selain itu menurut Key
54

 pemilih lebih 

menentukan pilihannya secara prospektif, yaitu dengan melihat kinerja dari 

pemerintah yang berkuasa yang sudah berakhir mampu memberikan dampak yang 

positif bagi dirinya dan pemerintahan sehingga akan dipilih kembali pada pemilu 

berikutnya sebaliknya apabila pemerintah tidak memberikan dampak yang positif bagi 

dirinya dan pemerintahan maka akan ditinggalkan dan tidak akan dipilih lagi pada 

pemilu selanjutnya. Keputusan untuk memilih pada pemilihan umum lebih ditentukan 

pada sejumlah prestasi yang sudah diukir dari pemerintah pada saat berkuasa. 

3. Orientasi Pemilih 

Orientasi pemilih menurut Firmanzah membagi menjadi dua hal yang bisa dijadikan ukuran 

mengenai cara memilih dalam menilai kedekatanya dengan partai politik atau seorang 

konstenstan
55

. Dari kedua hal tersebut yakni: 

1) Kesamaan mengenai cara pemecah masalah (policy problem solving) 

Dalam hal ini pemilih menaruh perhatian yang sangat tinggi atas cara kontestan (partai 

politik maupun calon pemimpin) dalam menawarkan solusi sebuah permasalahan. Semakin 

efektif seseorang/suatu konstentan dalam menawarkan solusi yang tepat untuk menjawab 

permasalahan, maka semakin tinggi pula probabilitas untuk dipilih oleh para pemilih. Para 

pemilih memiliki kecenderungan untuk tidak memilih partai politik atau calon pemimpin 

                                                             
52 Yohana Apaut, Arry Bainus, Dede Sri Kartini, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Memilih Pemula Pada 

Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Ngada Tahun  2015, (Jurnal TAPIs Vol. 14 No.02), 72. 
53Ibid, 73. 
54

Yohana Apaut, Arry Bainus, Dede Sri Kartini, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Memilih Pemula Pada 

Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Ngada Tahun  2015, (Jurnal TAPIs Vol. 14 No.02), 74. 
55 Firmanzah, Marketing Politik, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), 99. 



20 
 

 
 

Orientasi: 

Ideologi 

yang kurang mampu menawarkan progam kerja dan hanya mengandalkan spekulasi serta 

jargon-jargon politik. 

2) Kesamaan dalam paham serta nilai dasar ideologi (ideology) 

Struktur ideologi pemilih sangat menentukan partai apa dan kandidat seperti apa yang 

menurut mereka akan menyuarakan suara mereka. Pemilih memiliki kecenderungan untuk 

memilih partai atau kandidat yang memiliki kesamaan ideologi dengan mereka daripada 

partai politik atau kandidat yang memiliki ideologi yang berbeda. Terdapat beberapa hal 

yang digunakan partai politik atau kandidat dalam hal ini. Pertama, partai politik atau 

kandidat berusaha menarik masyarakat yang memiliki kesamaan ideologi dengan mereka. 

Kedua, partai politik atau kandidat berusaha memperkenalkan dan meyakinkan kepada 

kelompok-kelompok masyarakat yang tidak memiliki kesamaan ideologi dengan mereka. 

4. Jenis-Jenis Tipologi Pemilih 

Menurut Firmanzah mengkaji tipologi pemilih dalam kontestasi pilwalkot/pilkada pemilih 

akan cendrung secara objektif memilih partai politik/kontestan calon yang memiliki kepekaan 

terhadap masalah dan kejelasan program.
56

 jenis-jenis pada pemilih ini menggunakan orientasi 

pemilih tersebut untuk mengasumsikan penggunaanya olehpemilih untuk menentukan 

pilihanya. Orientasi pemilih pada policy-problem-solving berkisar antara rendah (low) dan 

tinggi(high). Hal yang sama juga terdapat pada orientasi pemilih pada ideology, yakni 

berkisar dari intensitas rendah (low) dan tinggi(high). Konfigurasi dari kedua faktor 

tersebut dapat dilihatpada bagan sebagai berikut: 

Berdasarkan konfigurasi diatas pemilih tersebut terdapat ada empat jenispemilih, yakni 

sebagai berikut : 

1) Pemilih Rasional 

Pemilih Rasional, ini memiliki orientasi yang cukup tinggi terhadap policy-Problem-

Solving dan berorientasi rendahuntuk faktor ideologi. Pemilih dalam hal ini lebih 

mengutamakan pada kemampuan partai politik atau calon peserta pemilu berdasarkan 

rekam jejak calon kandidat, karakteristik parpol/kandidat, dan program kerjanya, 

mereka melihat program kerja tersebut melalui kinerja partai atau kontestan dimasa 

                                                             
56 Bakran Suni, „Program Kerja Calon Kepala Daerah Dan Tipologi Pemilih Dalam Pilkada‟, Jurnal Administrasi Negara, 

Volume 12 Nomor 2, (2013), 106. 
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lampau, dan tawaran program yang ditawarkan sang calon atau partai politik dalam 

menyelesaikan berbagai permasalahan yang sedang terjadi.
57

 

2) Pemilih Kritis 

Pada pemilih kritis ini, proses untuk menjadi jenis pemilih ini bisa terjadi melalui dua 

hal yaitu: pertama, jenis pemilih ini menjadikan nilai ideologis sebagai pijakan untuk 

menentukan kepada partai atau sang kontestan pemilu, kemana mereka akan berpihak 

dan selanjutnya mereka akan mengkritisi kebijakan yang akan atau yang telah 

dilakukan. Kemudian yang kedua, bisa juga terjadi sebaliknya di mana pemilih tertarik 

terlebih dahulu dengan program kerja yang ditawarkan oleh partai ataupun kontestan. 

Kemudian mencoba mamahami nilai-nilai dan faham yang mendasari pembuatan 

sebuah kebijakan. Pemilih jenis ini adalah pemilih yang kritis, artinya mereka akan 

selalu menganalisa kaitan antara sistem partai ideologi dengan kebijakan yang dibuat. 

3) Pemilih Tradisional 

Pemilih jenis ini memiliki orientasi ideologi yang sangat tinggi dan tidak 

mengutamakan kebijakan partai politik atau seorang kontestan, sebagai sesuatu yang 

penting dalam pengambilan keputusan. Pemilih tradisional sangat mengutamakan 

kedekatan sosial, budaya, popularitas, asal-usul, paham dan agama sebagai ukuran 

untuk memilih sebuah partai politik atau kontestan pilkada. Kebijakan seperti ini yang 

berhubungan dengan masalah ekonomi, kesejahteraan, pendidikan dll, dianggap 

sebagai prioritas yang kedua. Pemilih jenis ini sangat mudah untuk dimobilisasi dari 

masa sosialisasi calon kontestan sampai dengan kampanye berlangsung, dan pemilih 

jenis ini juga memiliki loyalitas yang sangat tinggi. Mereka menganggap apa saja 

yang dikatakan oleh seorang kontestan pemilu merupakan suatu kebenaran yang tidak 

bisa ditawar lagi. 

4) Pemilih Skeptiss 

Pemilih Sekpsis,Jenis pemilih ini sangat kecil orientasi mereka pada ideologi maupun 

kibajakan partai/kandidat. Mereka tidak berperhatian pada platfrom parpol, malas 

turut berpartisipasi dalam prosesi politik, dengan kata lain (sudah tidak percaya lagi 

dengan pemimpin). pemilih yang tidak memiliki orientasi ideologiyang cukup tinggi 

dengan sebuah partai politik atau kontestan pemilu, orientasi pada pemilih jenis ini 

juga tidak menjadikan sebuah kebijakan sesuatu hal yang penting. Kalaupun mereka 

berpartisipasi dalam pemilu, itu biasanya karena mereka melakukannya secara acak 

atau random. Dengan keyakinan bahwa siapapun yang menjadi pemenang dalam 

pemilu, hasilnya ya sama saja, tidak ada perubahan yang berarti bagi kondisi 

daerah/negara. 

Sedangkan menurut Nimmo ia mengemukakan ada empat tipe dalam pemberian suara pada 

pemilihan umum,
58

 yaitu sebagai berikut : 

1) Tipe Rasional, pada tipe ini pemberi suara yang rasional merupakan aksional diri, 

yaitu sikap yang instrinsic padasetiap karakter personal pemberi suara turut 

memutuskanpemberian suara kepada kebanyakan warga negara. 

2) Tipe Reaktif, yakni pemberi suara yang memiliki ketertarikan emosional dengan calon 

kontestan politik. 

                                                             
57https://www.kompasiana.com/shulhan/54f84cc8a33311137e8b45d5/mengenal-tipologi-pemilih-dalam-pemilu?page=all 

58 Ghazaly Nora Amalia, Ilmu Komunikasi Politik, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2014), 174. 
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3) Tipe Responsif, pada tipe ini pemberi suara mudah berubah-ubah atau tidak memiliki 

pendirian untuk menentukan hak pilihannya denganmengikuti waktu peristiwa politik 

dan kondisi-kondisi sesaat. 

4) Tipe Aktif, yakni pemberi suara yang terlibat aktif dalam menginterprestasikan 

peristiwa, isu, partai dan personalitas dengan menetapkan dan menyusun maupun 

menerima serangkaian pilihan yang telah diberikan. 
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5. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pada Pilihan Politik 

Memilih kandidat dalam pilwalkot, peranan individu mempunyaipengaruh yang ckup kuat. 

Menurut James Spradley, mengemukakan bahwa setiap individu dalam memutuskan sesuatu, pada 

umumnya dimulai dari sisi kognitif seseorang. 59  Kognitif menurut ia adalah apa yang tetanam 

dalam benak seseorang yakni sesuatu yang dipercayain dan diterima sebagai sesuatu yang benar 

oleh seseorang ataupun komunitas tertentu atau masyarakat dalam budaya tertentu. 

Sedangkan menurut Nursal mengemukakan gagasannya terkait dengan beberapa faktor-

faktor yang mempengaruhi perilaku pemilih,60 yakni sebagai berikut : 

1) Social Imagery atau Citra Sosial (Pengelompokan Sosial),Social imagery dalam 

pikiran pemilih mengenai “berada” di dalam kelompok sosial mana atau tergolong 

sebagai apa pada kandidat politik. Social imagery dapat terjadi didasari oleh banyak 

faktor, antara lain: 

a. Demografi, 

a) Usia 

b) Gender 

c) Agama 

b. Sosio-Ekonomi 

a) Pekerjaan 

b) Pendapatan 

c. Kultural dan Etnik 

a) Kultural 

b) Etnik 

c) Politis-Ideologi 

2) Citra Kandidat (Candidate Personality), hal ini mengacu pada sifat-sifat pribadiyang 

penting dan dianggap sebagai karakter kandidat yang baik.Beberapa sifat yang 

merupakan Candidate Personality adalah artikulatif, welas asih, stabil, energik, jujur, 

tegardan sebagainya. 

3) Perasaan Emosional (Emotional Feeling), adalah dimensi emosional yang terpancar 

dari sebuah kontestan atau kandidat yang ditujukan oleh policy politik yang 

ditawarkan. 

4) Identifikasi Partai, yaitu proses panjang sosialisasi kemudian membentuk ikatan yang 

kuat dengan partai politik atau organisasi kemasyarakatan dan sebagainya. Dengan 

mengidentifikasi partai, seolah-olah semua pemilih relatif mempunyai pilihan tetap. 

Dari pemilu ke pemilu, seseorang selalu memilih partai atau kandidat yang sama. 

5) Isu dan Kebijakan Politik (Issues dan Policie), Komponen Issues dan Policies 

inimempresentasikan kebijakan atau progam yang dijanjikan oleh pasangan calon 

kontestan politik jika menang pemilu. Platform dasar yangsering ditawarkan oleh 

pasangan calon kontestan politik kepada pemilih adalah kebijakan ekonomi, kebijakan 

luar negeri, kebijakan dalam negeri, kebijakan sosial, kebijakan politik dan keamanan, 

kebijakan hukum, dan karakeristik kepemimpinan. 
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Ibid, 181. 
60  Adman Nursal, Political Marketing: Strategi Memenangkan Pemilu, (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 

2014),70. 
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6) Peristiwa Mutakhir (Currents Events), hal ini mengacu pada perhimpunan peristiwa, 

isu dan kebijakan yang berkembang menjelang dan selama kampanye. Currents events 

meliputi masalah domestik dan masalah luar negeri. Masalah domestik misalnya 

tingkat inflasi, prediksi ekonomi, gerakan separatis, ancaman keamanan, 

merajalelanya korupsi, dan sebagainya. Masalah luar negeri misalnya perang antar 

negara-negara tetangga, invasi ke sebuah negara, dan lain-lain yang mempunyai 

pengaruh baik langsung maupun tidak langsung kepada para pemilih. 

7) Peristiwa Personal (Personal Events), hal ini mengacu pada kehidupan pribadi dan 

peristiwa yang pernah dialami secara pribadi oleh seorang kandidat, misalnya skandal 

seksual, skandal bisnis,menjadi korban rezim tertentu menjadi tokoh pada para 

perjuang, ikut berperang mempertahankan tanah air, dan lain sebagainya.  

8) Faktor-faktor Epistemik (Epistemic Issues), dalam hal ini merupakan isu-isu pemilihan 

yang spesifik dapat memicu pada keinginan pemilih terhadap tentang hal baru. 

Epistemic issues sangat mungkin muncul di tengah-tengah ketidak percayaan publik 

kepada institusi-institusi politik yang menjadi bagian dari sistem yang berjalan. 

 

C. Politisasi Agama 

1. Pengertian Politisasi Agama 

Politisasi agama adalah politik memanipulasi mengenai pemahaman dan pengetahuan 

keagamaan/kepercayaan dengan menggunakan cara propaganda, indoktrinasi, kampanye, 

disebarluaskan, sosialisasi dalam wilayah publik dilaporkan atau diinterprestasikan agar 

terjadi migrasi pemahaman, permasalahan dan menjadikannya seolah-olah merupakan 

pengetahuan keagamaan/kepercayaan, kemudian dilakukan tekanan untuk mempengaruhi 

konsensus keagamaan/kepercayaan dalam upaya memasukkan kepentingan sesuatu kedalam 

sebuah agenda politik. 

Ali Maschan Moesa, dalam bukunya berjudul Nasionalisme Kiai:Konstruksi Sosial 

Berbasis Agama, mengatakan, politisasi agama berartimenggunakan simbol-simbol agama 

untuk menggerakkan massa, mengaduk-aduk emosi keagamaan, menjalin kekuatan di 

parlemen, danseterusnya, tetapi tujuannya untuk kepentingan politik, bukan kepentingan 

agama. Kata politisasi apabila dikaitkan dengan kata agama maka pengertian kata politisasi 

agama menjadi suatu perbuatan baik perbuatan itu berupa gagasan, ide, pemahaman, dan lain 

sebagainya yang berkenaan tentang keagamaan menjadi bersifat politik, bukan bersifat 

keagamaan lagi. Defenisi ini secara praktis yang dilakukan oleh aktor atau pihak yang 

berkepentingan akan menjadikan agama sebagai objek yang dipahami, digagas, dan 

diidekan, demi sesuatu yang berhubungan dengan politik. 

Agama merupakan interplay dominan, kalau bukan satu-satunya dalam kehidupan 

masyarakat Indonesia. Hampir tidak ada ranah kehidupan yang absen dari pengaruh agama, 

termasuk dunia politik seperti pelaksanaan suksesi kepemimpinan baik pada tingkat legislatif 

maupun eksekutif, daripusat hingga daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota). Hal tersebut 

semakin terasa ketika melihat berbagai media yang menayangkan iklan dari sosok yang 

dipromosikan oleh partai politik. Tak ketinggalan para calon wakilrakyat maupun calon 

kepada daerah yang mencoba meraih simpati dengan cara “tebar pesona”, yang ujung-

ujungnya tidak lain adalah agar dipilih oleh masyarakat. 

Pada awal-awal reformasi melanda Indonesia, Amien Rais pernah mengatakan “jika 

ungkapan-ungkapan dan simbol-simbol keagamaan digunakan untuk meningkatkan 

dukungan politik, agama akan menjadisebuah isu yang memecah belah kaum muslimin, dan 

prinsip-prinsip serta keyakinan-keyakinan yang sensitif yang mungkin tidak 
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dapatdinegosiasikan akan membebani politik pemilu”. Pendapat Amien Rais tentu sangat 

beralasan, sebab jika dikaitkan dengan masa kini, penggunaan simbol-simbol keagamaan; 

sebut saja seperti kopiah/peci, jilbab, sorban, dan lain-lain termasuk juga dari penganut 

agama lain (Hindu, Budha, Nasrani) yang juga menggunakan simbol-simbol sesuai dengan 

agama mereka masing-masing, maka akan sangat rentan sekali dengan perpecahan baik 

intern maupun antar umat beragama itu sendiri. Hal tersebut disebabkan oleh penggunaan 

simbol-simbol keagamaan merupakan hal yang dapat menyentuh sentimen dan emosi 

seorang penganut agama, sehingga sulit untuk dinegosiasikan ketika terdapat 

ketersinggungan pada diri mereka (umat). 

2. Masyarakat Sebagai Dinamika Politisasi Agama 

Indonesia adalah negara kepulauan terluas di muka bumi. Jumlah pulaunya lebih dari 

17.000. Etnisitas, sub-kultur, dan bahasa lokalnya yang berjumlah ratusan. Sebagai contoh, di 

Papua tidak kurang 252 suku dengan bahasa khasnya. Dari keberagaman budaya (pluralisme) 

saja, Indonesia bisa bertahan. Oleh karena itu, politik identitas yang munculke permukaan 

sejarah modern Indonesia hendaknya ditangani secara bijak melalui nalar historis yang cerdas 

dan benar. Saat proklamasi digaungkan, jumlah penduduk Indonesia sekitar 70 juta, sementara 

sekarang ini sudah bertambah secara fantastis menjadi tiga kali lipat menjadi 235 juta.
61

 

Di Indonesia, politik identitas sangat kental dengan nuansa etnisitas, agama, ideologi, dan 

kepentingan-kepentingan lokal yang diwarnai oleh para aktor seperti elit. Buktinyata yang dapat 

dilihat dari peristiwa sejarah atas nuansa politik identitas ini adalah kegelisahan-kegelisahan 

yang muncul dalam bentuk gerakan sosial seperti Gerakan DI (Darul Islam), GPM (Gerakan 

Papua Merdeka), GAM (Gerakan Aceh Merdeka), dan masih banyak lainnya. Beberapa gerakan 

ini menunjukkan ke-anti-annya terhadap demokrasi, pluralisme, dan nasionalisme terutama yang 

secara jelas dapat dlihat dalam gerakan-gerakan sosial keagamaan yang dipengaruhi oleh 

gerakan Islamis. Gerakan-gerakan ini menggambarkan bagaimana dinamika identitas keagamaan 

yang sangat ingin ditonjolkan oleh masing-masing kelompok untuk menyatakan identitas 

agamanya. 

Agama adalah bagian dari identitas yang seringkali menjadi alat utama dalam 

menjalankan politik identitas. Sebagaimana ditegaskan oleh Huntington, bahwa identitas-

identitas primordial memang menjadi faktor utama dalam gesekan-gesekan antar peradaban di 

Indonesia, sebuah negara yang menempatkan urusan agama sebagai bagian dari urusan negara, 

agama seringkali menjadi sumber kekuatan dalam melakukan tekanan-tekanan terhadap 

kelompok berbeda.
62

 Penting untuk diingat sebagai suatu keniscayaan bahwa perbedaan 

merupakan sesuatu yang melekat pada bangsa Indonesia ini. Kesatuan dan ketunggalan tidak 

dapat dijadikan sebagai hal yang mutlak, bahwa perbedaan menjadi pemersatu identitas-

identitas yang begitu beragam sehingga tidak ada masyarakat tanpa pluralitas, tidak terkecuali 

dalam ranah agama dengan kelompok mayoritas dan minoritasnya. 

3. Identitas Politisasi Agama 

Acuan literatur politik maupun sosiologi, mengkategorisasikan identitas dalam dua 

kategori, yakni: identitas sosial (agama, kelas, ras, etnis, gender, dan seksualitas) dan 

identitas politik (nasionalitas dan kewarganegaraan-citizenship). Identitas sosial menentukan 

posisi individu di dalam relasi atau interaksi sosialnya, sedangkan identitas politik 

menentukan posisi individu didalam suatu komunitas melalui suatu rasa kepemilikan 

(senseof belonging) dan sekaligus menandai posisi subjek yang lain di dalam suatu 

                                                             
61 Ma‟arif Jamuin, Resolusi Konflik Antar Etnis dan Agama (Yogyakarta: Ciscore Indonesia, 2004), 19. 
62 Ibrahim, Dari Politik Identitas ke Politik Kewarganegaraan (Yogyakarta: Danadyaksa, 2013), 39-40. 
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pembedaan (sense of otherness). Dikarenakan identitas juga menyangkut apa-apa saja yang 

membuat sekelompok orang menjadi berbeda dengan yang lainnya, maka konstruksi 

identitas berkaitan erat dengan konstruksi mengenai “perbedaan” (difference). Identitas 

politik (political identity) secara konseptual berbeda dengan politik identitas (politics of 

identity); identitas politik merupakan konstruksi yang menentukan posisi kepentingan subjek 

didalam ikatan suatu komunitas politik, sedangkan pengertian politik identitas mengacu pada 

mekanisme politik pengorganisasian identitas (baik identitas politik maupun identitas sosial) 

sebagai sumber daya dan sarana politik. 

Menurut Cressida Heyes, 2007, politik identitas adalah tindakan politis untuk 

mengedepankan kepentingan-kepentingan dari anggota-anggota suatu kelompok karena 

memiliki kesamaan identitas atau karakteristik, baik berbasiskan pada ras, etnisitas, jender, 

atau keagamaan. Menguatnya Politik identitas ini dapat kita lihat contoh-contohnya di 

banyak daerah, yaitu adanya gerakan- gerakan serba kedaerahan, keagamaan, kesukuan, 

sampai gerakan cara berpakaian yang melambangkan kedaerahan dan keagamaan tertentu. 

Sebuah gerakan yang berlandaskan identitas dapat disebut sebagai politik identitas, 

tetapi dalam pengertian teori sosial dan politik, politik identitas memiliki makna yang lebih 

spesifik ketimbang pengertian yang luas. Cressida Heyes memberi definisi politik identitas 

yang sangat jelas. Menurutnya politik identitas adalah aktivitas politik dalam arti luas yang 

secara teoritik menemukan pengalaman-pengalaman ketidak adilan yang dirasakan 

kelompok tertentu dalam situasi sosial tertentu. Politik identitas lebih mengarah pada 

gerakan dari „kaum yang terpinggirkan‟ dalam kondisi sosial, politik, dan kurtural tertentu 

dalam masyarakat. Dalam perjuangan politik, penggunaan identitas memberi hasil positif 

yang berpengaruh secara signifikan. Identitas adalah konsep kunci dalam arena politik. 

Secara teoritik, identitas memiliki definisi yang cukup dalam. 

Pemaknaan bahwa politik identitas sebagai sumber dan sarana politik dalam 

pertarungan perebutan kekuasaan politik sangat dimungkinkan dan kian mengemuka dalam 

praktek politik sehari-hari, karena itu para ilmuwan yang bergelut dalam wacana politik 

identitas berusaha sekuat mungkin untuk mencoba menafsirkan kembali dalam logika yang 

sangat sederhana dan leboh operasional. Misalnya saja Agnes Heller mendefinisikan politik 

identitas sebagai gerakan politik yang fokus perhatiannya adalah perbedaan sebagai suatu 

kategori politik yang utama. Sedangkan Donald L.Morowitz (1998) dalam Haboddin (2012), 

pakar politik dari Univeritas Duke, mendefinisikan; politik identitas adalah memberikan 

garis yang tegas untuk menentukan siapa yang akan disertakan dan siapa yang akan ditolak. 

Karena garis-garis penentuan tersebut tampak tidak dapat dirubah, maka status sebagai 

anggota bukan anggota dengan serta merta tampak bersifat permanen. Baik Agnes Heller 

maupun Donald L. Morowitz memperlihatkan sebuah benang merah yang sama yakni politik 

identitas dimaknai sebagai politik perbedaan. Konsep ini juga mewarnai hasil Simposium 

Asosiasi Politik Internasional diselenggarakan di Wina pada 1994. 

Dalam perjuangan politik, menurut Widiashih, bahwa penggunaan identitas memberi 

hasil positif yang berpengaruh secara signifikan sebab identitas adalah konsep kunci dalam 

arena politik.Secara teoritik, identitas memiliki definisi yang cukup dalam. Dalam kondisi 

perkembangan politik identitas agama di Indonesia, perjuangan tidak hanya dimunculkan 

oleh kelompok agama minoritas, tetapi oleh kelompok mayoritas yang pada saat Orde Baru 

mengalami represi besar- besaran. Sehingga era Reformasi dandemokrasi menjadi peluang 

untuk menyatakan eksistensi diri mereka. Data table dari hasil survey nasional yang 

dilakukan oleh Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat UN Jakarta berikut menunjukkan 

bahwa sentiment terhadap umat agama lain dari umat Islam di Indonesia masih tinggi. Hal 
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ini ditandai dengan tingginya angka penolakan terhadap pengadaan acara kebaktian dan 

pendirian rumah agama lain (terutam agereja) di sekitar. Ini bukan hanya menunjukkan 

sentiment identitas keagamaan, namun juga merupakan tindakan kelompok mayoritas yang 

secara halus melanggar hak kelompok agama minoritas untuk beragama sesuai dengan 

agama dan kepercayaan yang mereka anut.
63

 

Menurut Rahayu, penguatan-penguatan politik identitas yang tidak dilandasi semangat 

pluralisme dapat membuat konflik antar etnis dan budaya, konflik antar kelompok berbeda 

agama dan kepercayaan, bahkan banyak konflik yang terjadi hanya karena tapal batas desa, 

kuburan maupun hanya karena tidak adanya toleransi dan pemahaman atas kebiasaan dan 

cara berpakaian pada etnis, suku maupun agama tertentu. Sementara itu, dalam studi-studi 

gerakan sosial bahwa terminologi politik identitas mengacu pada gerakan yang berusaha 

membela dan memperjuangkan kepentingan kelompok-kelompok tertentu yang tertindas 

karena identitas yang dimilikinya. Hal ini timbul karena kepentingan kelompok dan individu 

didefinisikan menurut kategori-kategori seperti ras, etnis, agama, dengan serta orientasi 

seksual yang sulit bahkan tidak dapat dinyatakan dalam basis kelas dan negara. Politik 

identitas sangat berkaitan erat dengan usaha memperjuangkan hak-hak dan pengakuan 

terhadap keberadaan kelompok-kelompok minorititas.
64

 

Pengakuan terhadap kelompok-kelompok minoritas dapat dilihat dalam berbagai 

gerakan berbasis politik identitas di Barat yang berbeda dengan konteks Indonesia. Misalnya 

seperti di Amerika Serikat, politik identitas dikaitkan dengan kepentingan anggota-anggota 

suatu kelompok sosial yang merasa didiskriminasi oleh kepentingan kelompok dominan arus 

besar dalam suatu bangsa atau negara. Perjuangan ini dilakukan oleh kelompok feminis yang 

menuntut kesetaraan gender, gerakan kulit hitam, dan kelompok identitas lainnya. Semua 

gerakan yang bergulir mengarah pada keinginan untuk memperoleh persamaan hak atas 

kelompok dominan atau mayoritas. 

Politik identitas adalah proses penyatuan berbagai identitas kedalam self-concept dan 

self-image. Politik identitas adalah sebuah politik yang dibangun dari dalam sebagai sebuah 

gambaran stereotype lingkungan. Politik identitas dengan demikian memiliki dau hal 

penting, pertama bahwa demokrasi dan reformasi akan menghasilkan perkembangan atas 

nilai-nilai pluralism hingga ketingkat minoritas dan mendapatkan perlakuan yang sama. 

Kedua, adalah pengakuan atas berbagai identitas tidak lagi dipandang sebagai alat dalam 

rangka nationbuilding, melainkan akan merusaki dentitas nasional.
65

 

Menurut Mudzakkir ,agama, dalam hal ini Islam, masih menjadi factor penting dalam 

politik. Berlawanan dengan perspektif modernisasi yang percaya bahwa pembangunan 

negara modern yang berwatak sekuler akan menghempaskan agama kesisijurang peradaban, 

kenyataan menujukkan hal sebaliknya. Terutama di negara-negara Dunia Ketiga, dimana 

pembangunan ekonomi dan politik tidak selalu di iringi dengan pemerataan kesejaheraan, 

agama justru terus hidup dan berkembang menjadi sumber bagi solidaritas sosial dan 

perlawanan politik. Di Indonesia, pengaruh agama bahkan ditegaskan, meski secara ambigu, 

dalam konstitusi. Sebagai mayoritas, muslim Indonesia menikmati previllage tersebut, meski 

pada periode tertentu, misalnya pada masa awal Orde Baru, mereka merasa direpresi oleh 
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Soeharto yang dianggap mengidap „Islamo-phobia‟.
66

 

Akan tetapi, Robert W. Hefner (2000) memunjukkan bahwa justru pada masa Orde 

Baru, khususnya pada periode akhir, Islamisasi berlangsung semarak hingga ke desa-desa. 

Sampai tingkat tertentu, program pembangunan pemerintah Orde Baru, misalnya melalui 

pendirian sekolah-sekolah yang massif, berhasil melahirkan kelas menengah Muslim yang 

cukup penting, paling tidak secara social dan ekonomi, dalam formasi masyarakat Indonesia 

kontemporer. 

Lima tahun terakhir, peta politik keagamaan di Indonesia dan Asia Tenggara 

didominasi oleh wacana dan praktik Trans National Islamic Movement yang merupakan suatu 

gerakan yang tidak mengenal ruang batas kewilayahan dengan agenda Khilafah Islamiah dan 

romantisme kejayaan Islam, termasuk penegakan syariat Islam. Akhirnya wacana dan 

praktik gerakan ini kemudian dihubungkan dengan terorisme, radikalisme, dan 

fundamentalis sebagai peta gerakan politik keagamaan. Orientasi agama yang berlebihan 

dalam bidang politik praktis oleh para elit menempatkan para pemimpin agama menjadi 

semakin elit walau dalam waktu yang bersamaan para elit agama menjadi kehilangan 

kharismanya akibat kepentingan umat yang didominasi oleh kepentingan kelompok atau 

pribadi. 

Menurut Ibrahim, dalam konteks politik perbedaan di lapangan praktis, dua hal yang 

menjadi sumber utama konflik adalah etnis dan agama. Konflik etnis secara umum terjadi di 

banyak tempat, baik antar Negara maupun didalam sebuah Negara dengan pluralitas 

warganya. Sementara konflik religius selalu nyaris melibatkan konflik antara identitas.
67

 

A.N.,Wilson dalam bukunya Against Religion; Why We Should Tryto Live Without It 

(Melawan Agama; Mengapa Kita Harus Mencoba Hidup Tanpa Agama), agama dapat 

dianggap menjadi penyebab terjadinya berbagai konflik sosial. Dalam suasana ekstrim dan 

fanatik, agama bisa membawa manusia terjebak kepada situasi untuk saling “menganiaya 

sesamanya”. Gambaran tersebut menunjukkan bahwa agama memiliki peran ganda, dimana 

pada satu sisi agama berperan sebagai pembimbing manusia mencapai kemuliaan, sementara 

disisilain, agama justru mengantarkan manusia kepada keadaan yang sebaliknya. Realitas 

agama ini secara sosial dapat ditimbulkan oleh agama ketika doktrin agama mengkristal 

dalam perasaan dan sikap secara eksklusif pada diri pemeluknya. Perasaan dan sikap yang 

muncul adalah klaim atas kebenaran yang hanya mereka miliki melalui agamanya, sementara 

agama atau kelompok lain adalah salah dan sesat, sehingga tidak mengherankan jika 

perasaan dan sikap seperti itu akan menjadi sumbu potensial untuk timbulnya konflik 

terhadap sesama pemeluk maupun penganut agama berbeda.
68

 

Pengkotakan yang didasari oleh sense of identity membuat suatu kelompok merasa 

berbeda dari kelompok lain dan merasa memiliki superioritas. Kelompok-kelompok ini 

merasa istimewa karena mengganggap bahwa keberadaan mereka merupakan suatu 

kehendak yang Maha menguasai alam. Masing-masing merasa memiliki lokus geografis, 

ekonomi, sosial-budaya dan teologi khusus dan lebih unggul dari kelompok-kelompok 

lainnya. Keistimewaan ini membuat setiap kelompok ingin mendapatkan ruang dan 

momentum untuk menyatakan keberadaannya di tengah alam semesta. Akhirnya, keyakinan 

sebagai pusat alam semesta ini semakin menguatkan superioritas diantara kelompok- 
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kelompok lainnya.
69

 

Berbagai studi telah mencatat bahwa selama satu transisi dan reformasi, konflik agama, 

baik lintas agama maupun yang bersifat sekterian menjadi pemandangan yang lazim. Jika Orde 

Baru sukses melakukan politik represi atas nama stabilitas, maka reformasi mengandung decak 

bersama mengenai bagaimana negara galau dalam menangani berbagai kerusuhan bernuansa 

identitas keagamaan. seringkali kegalauan itu bersifat sangat absurd dan pada akhirnya politis. 

Identitas agama muncul sebagai salah satu pemicu pengelompokan dalam konteks politik 

lokal.
70

 Kasus kekerasan atas nama agama seperti yang pernah terjadidi Kalimantan, Sulawesi, 

dan Maluku seperti menempatkan bangunan nasionalisme Indonesia ketitik nadi. 

Situasi yang demikian menurut Santoso (2004) menunjukkan betapa masih primitifnya 

bangsa ini dalam berdemokrasi. Agama pun menjadi sumber daya yang kuat untuk dimobilisasi 

menjadi kekuatan politik. Muncullah apa yang kemudian disebut dengan politik identitas (Bagir, 

2011). Konflik agama seperti tidak memiliki arah dan bangsa ini pun disibukkan dengan 

konflik antar agama, misal karena alasan pendirian rumah ibadah, ritus agama, atau karena 

singgungan-singgungan yang sifatnya diskursif- teologis. Atas nama identitas agama, 

pengusiran, pengeroyokan, dan pembakaran menjadi semacam gaya baru yang sepertinya ingin 

mengafirmasi bahwa perbedaan tidak bisa dibenarkan dan karenanya kesamaan selalu menjadi 

ajang pencarian yang dapat dibayar dengan harga mahal. Banyak kasus kekerasan yang terasa 

menjalar membentuk sebuah budaya bangsa yang mulai alergi dengan istilah-istilah kerukunan, 

inklusivitas, tenggang rasa,dan sebagainya.
71

 

Secara jelas dapat kita telusuri bahwa salah satu konflik agama yang paling parah 

ialah konflik di Poso antara umat agama Kristen dan Islam. Konflik antar kelompok agama 

yang serupa pun terjadi di Maluku dan sempat menyebabkan banyak korban berjatuhan. Jika 

dianalisis, konflik yang terjadidi Poso dan Maluku karena adanya perubahan arus politik 

yang begitu cepat serta kedatangan transmigran Islam yang masuk kewilayah Poso dan 

Maluku. Para transmigran ini yang awalnya hanya minoritas kemudian menjadi mayoritas 

dan banyak dari mereka yang menempati jajaran pemerintahan di daerah sehingga membuat 

masyarakat Kristen asli di Poso dan Maluku merasa termarjinalisasi dan timbullah 

konfliksosial. 

Pola yang berbeda terjadi pada kasus pelanggaran HAM yang menimpa kelompok 

Ahmadiyah dan Syiah. Widhiasih memberi contoh, di Sampang Madura, para pemeluk Islam 

Syiah dikejar dan bahkan dibunuh oleh orang-orang Islam Sunni dengan alasan penyimpangan 

ajaran agama. Pada kelompok Ahmadiyah di Lombok, telah terjadi pengus iran dan tindak 

pelanggaran lain. Disejumlah daerah lain seperti di Jawa Barat perlakuan yang sama terjadi 

terhadap warga Ahmadi, yang lebih ajaib lagi, justru kemudian muncul fatwa dari MUI (Majelis 

Ulama Indonesia) yang melarang keberadaan ajaran Ahmadiyah dan bahwa Ahmadiyah bukan 

merupakan bagian dari agama Islam. Aparat polisi sendiri kerap mempersalahkan keberadaan 

pemeluk Ahmadiyah sehingga para penyerang Ahmadi merasa bahwa mereka memang 

melaksanakan perintah agama dan negara untuk menyingkirkan Ahmadiyah yang dianggap 

sesat. Secara konstitusi dan ideologi negara, kelompok pemeluk agama minoritas ini tetap 

memiliki identitas nasional sebagai warga negara Indonesia yang bersamaan dengan itu 

memiliki hak penuh untuk beragama dan beribadah sesuai dengan agama yang ia peluk.
72

 

Selain karena adanya sikap intoleransi dan stigma negatif, konflik- konflik agama juga 
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kerap dipicu oleh adanya politisasi agama. Agama semakin mudah di jadikan alat politik untuk 

mencapai kepentingan politik tertentu. Sebaliknya, institusi agama, dalam hal ini pimpinan atau 

tokoh agama, tidak sedikit pula yang menggunakan politik sebagai kendaraan untuk mencapai 

kepentingan sesaat, yang dengannya dianggap lebih mudah untuk mendapatkan jabatan, 

kekuasaan, dan uang. Segitiga yang tidak bisa lepas satu dengan yang lain itu, terutama 

berkaitan dengan politik diIndonesia saat ini sehingga tidak jarang konflik agama bermuara 

pada masalah kekuasaan dan politik. Perda syariah yang belakangan populer merupakan salah 

satu bentuk politisasi agama yang sama sekali tidak hirau terhadap kebutuhan dan hak umat 

agama non-Islam sebagai minoritas. 

Mudzakkir mengidentifikasi memasuki masa reformasi menurut hubungan antara 

Islam dan politik menjadi sebuah tema pelik yang mengiringi proses demokratisasi. 

Kehadiran partai-partai Islam dan terutama gerakan-gerakan Islam garis keras adalah 

fenomena khaspasca- orde baru yang mengundang banyak tanggapan. Bagi para 

pendukungnya, kehadiran Islam dalam politik, baik itu berupa partai atau gerakan sosial, 

adalah bagian dari proses demokratisasi. Dengan menggunakan argumen sebagai mayoritas, 

kelompok keras dari mereka berpendapat bahwa sudah selayaknya Islam menjadi dasar 

negara, selain itu juga menjadi dasar dalam pembuatan peraturan daerah (perda). Di sisi lain, 

argumen kelompok keras di atas ditentang oleh kalangan yang tetap yakin Indonesia bukan 

negara agama, tetapi negara Pancasila, yang berdiri diatas semua golongan termasuk agama-

agama. bagi kelompok yang terakhir, Islam adalah agama yang mempunyai hak hidup dan 

berkembang di Indonesia, seperti juga agama-agama yang lain, tetapi ia harus ditempatkan 

pada ruang privat, bukan ruang publik. Atau jika pun hendak ditempatkan dalam ruang 

publik, agama harus di-sipil-kan terlebih dulu dengan melucuti dimensi eksoterisnya yang 

sempit.
73

 

Sulit untuk mengkur secara kuantitatif seberapa banyak masing- masing kelompok 

yang disebut di atas mempengaruhi pandangan- pandangan dalam masyarakat. meski 

demikian menurut Mudzakkir, kekalahan partai-partai Islam dalam Pemilu 1999, 2004, dan 

2009, bahkan 2014 adalah kenyataan yang menunjukkan kurangnya dukungan masyarakat 

terhadap ide pengintegrasian Islam dan politik atau negara. Meski demikian, di beberapa 

daerah tertentu di mana Islam sejak lama mempunyai pengaruh kuat, beberapa partai Islam 

meraih suara yang signifikan. Di tengah ketidak mampuan partai-partai non-agama dalam 

memenuhi janji-janji yang disampaikannya selama masa kampanye, selain kurangnya 

semangat dan nuasa ideologis yang melanda hampir semua partai politik di Indonesia masa 

kini, partai-partai Islam masih mempunyai kemampuan untuk memobilisasi dukungan 

dengan cara menawarkan janji yang sifatnya teologis kepada para pengikutnya.
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D. Kerangka Pikir 

Anggota Majelis Taklim Rachmat Hidayat dapat diamati sesuai dengan indikator yang terdiri 

dari preferensi politik berdasarkan tipologi pemilih yang mencakup sub kajian indikator penilaian 

yaitu pemilih tradisional (kepercayaan, popularitas dan kekeluargaan), pemilih rasional (program 

kerja calon, rekam jejak) dan pemilih kritis (Gratifikasi/keuntungan), sementara untuk indikator 

penilaian terkait dengan pilihan politik jamaah majelis taklim rachmat hidayat pada calon walikota 

dan wakil walikota Bandar Lampung tahun 2020, maka pada  indikator-indikator penilaian di atas, 

maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kerangka pikir penelitian yang penulis gunakan dalam 

penelitian ini sebagai berikut: 

Bagan. I 

Kerangka Pikir Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Preferensi  

PolitikBerdasarka

n Tipologi 

Pemilih 

Pemilih Tradisional 

- Ikatan keluarga 

- Suku 

- Agama 

- Popularitas 

Anggota Majelis 

Taklim Rachmat 

Hidayat 

Pilihan Politik 

Jamaah Majelis 

Taklim Rachmat 

Hidayat  

Pemilih Kritis 

- Idiologis 

Pemilih Rasional 

- Pogram Kerja 

- Rekam Jejak 

- Karakteristik 

Parpol/kandidat 
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