
Penelitian Perilaku Memilih Pimpinan Muhammadiyah 

Kab Sleman pada Pilkada 2010 dan 2015 

 

 

Pengantar 

Penelitian perilaku memilih/elektoral Pimpinan Muhammadiyah di 

kabupaten Sleman DI Yogyakarta diselenggarakan untuk menggali 

informasi terkait sikap Pimpinan Muhammadiyah terhadap persoalan 

politik yang hasilnya akan dijadikan sebagai kajian akademik serta 

dimanfaatkan untuk bahan membuat tugas akhir (disertasi) pada 

program studi ilmu politik Islam Universitas Muhammadiyah 

Yogyakarta. Kami sangat mengharapkan bantuan dan partisipasi warga 

Muhammadiyah untuk mengisi kuesioner ini. 

 

Nama :  

Usia : 

Alamat  :  

Pendidikan terakhir :   

Pekerjaan  : 

Pengalaman organisasi di Muhammadiyah (paling tidak sepuluh tahun 

terahir): 

 

                       

 

                                            



Model Mobilisasi dengan variabel organisasi, agama, informasi 

politik, modal sosial. 

1. Organisasi  

1) Apakah bapak/ibu memahami dan bisa menjelaskan 

secara singkat tentang organisasi Muhammadiyah?  

a. Sangat memahami dan bisa menjelaskan 

b. Memahami dan bisa menjelaskan 

c. Cukup memahami dan bisa menjelaskan 

d. Kurang memahmi dan bisa menjelaskan 

e. Tidak memahami dan bisa menjelaskan 

Kata “Muhammdiyah” berarti 

………………………………… 

 

2) Apakah bapak/ibu mengetahui dan mampu menuliskan 

tentang maksud dan tujuan organisasi Muhammadiyah? 

a. Sangat memahami dan mampu menjelaskan 

b. Memahami dan mampu menjelaskan 

c. Cukup memahami dan mampu menjelaskan 

d. Kurang memahami dan mampu menjelaskan 

e. Tidak memahami dan mampu menjelaskan 

Tolong tuliskan maksud dan tujuan Muhammadiyah 

……….. 

3) Apakah bapak/ibu setuju bahwa identitas utama 

organisasi Muhammadiyah itu adalah agama? 

a. Sangat setuju 

b. Setuju 

c. Cukup setuju 

d. Kurang setuju 

e. Tidak setuju 

Alasannya …………………………… 

 



4) Apakah bapak/ibu mengetahui dan memahami bahwa 

berorganisasi itu adalah perintah agama Islam? 

a. Sangat mengetahui dan memahami 

b. Mengetahui dan memahami 

c. Cukup mengetahui dan memahami 

d. Kurang mengetahui dan memahami 

e. Tidak mengetahui dan memahami 

Dalil  ayat Al-Qurannya adalah 

………………………………… 

 

5) Apakah bapak/ibu memahami dan menyadari betapa 

penting dan fungsinya berorganisasi bagi suatu 

perjuangan untuk mengubah dan memperbaiki 

kehidupan masyarakat? 

a. Sangat memahami dan menyadari 

b. Memahami dan menyadari 

c. Cukup memahami dan menyadari 

d. Kurang memahami dan menyadari  

e. Tidak memahami dan menyadari 

Alasannya ……………………………...... 

 

6) Sebagai Pimpinan Muhammadiyah, apakah bapak/ibu 

mengetahui bahwa warga Muhammadiyah itu telah 

merasakan fungsi dan manfaatnya berorganisasi? 

a. Sanagat mengetahui 

b. Mengetahui  

c. Cukup mengetahui 

d. Kurang mengetahui 

e. Tidak mengetahui 

Alasannya ………………………………… 

 



7) Sebagai Pimpinan Muhammadiyah, apakah bapak/ibu 

mampu memahamkan fungsi dan manfaatnya 

bermuhammadiyah bagi warga/simpatisan 

Muhammadiyah? 

a. Sangat mampu 

b. Mampu  

c. Cukup mampu 

d. Kurang mampu 

e. Tidak mampu 

Alasannya ………………………………… 

8) Apakah  bapak/ibu bisa menilai dan membuktikan  

bahwa warga Muhammadiyah telah merasakan fungsi 

dan manfaatnya bermuhammadiyah? 

a. Sangat bisa  

b. Bisa  

c. Cukup bisa  

d. Kurang bisa  

e. Tidak bisa 

Alasannya ………………………………… 

 

9) Apakah bapak/ibu mengetahui perbedaan antara 

Muhammadiyah dengan organisasi Islam yang lain? 

a. Sangat mengetahui 

b. Mengetahui 

c. Cukup mengetahui 

d. Kurang mengetahui 

e. Tidak mengetahui 

Berikan salah satu contoh perbedaannya……………  

10) Saya memilih Sri Purnomo menjadi bupati Sleman baik 

untuk periode pertama maupun periode kedua dengan 

alasan karena Sri Purnomo telah memahami tentang 



Muhammadiyah dan aktif sebagai anggota dan Pimpinan 

Muhammadiyah. Apakah bapak/ibu setuju dengan 

pernyataan tersebut? 

a. Sangat setuju 

b. Setuju  

c. Cukup setuju 

d. Kurang setuju 

e. Tidak setuju 

Alasannya …………………………………   

 

2. Agama  

11) Saya mengetahui dan menyadari bahwa jika seorang 

muslim itu memilih pimpinan, maka harus memilih 

orang Islam dan tidak boleh memilih non muslim. 

Apakah bapak/ibu setuju dengan pernyataan tersebut? . 

a. Sangat setuju 

b. Setuju  

c. cukup setuju 

d. kurang setuju 

e. tidak setuju 

alasannya……………….……… 

 

12) Saya meyakini sepenuhnya bahwa sifat dan karakter 

seorang Muslim yang tersimpul dalam akhlaq Islam 

seperti Sidiq, Amanah, Tabligh, dan Fathonah, itu 

merupkan modal yang sangat menentukan suksesnya 

kepemimpinan. Apakah bapak/ibu setuju dengan 

pernyataan tersebut? 

a. Sangat setuju 

b. Setuju 

c. Cukup setuju 



d. Kurang setuju 

e. Tidak setuju  

Alasannya ……………………………… 

 

13) Apakah bapak/ibu setuju bahwa sifat sidiq, amanah, 

tabligh, dan fathonah itu relative ada pada diri Sri 

Purnomo selama ini? 

a. Sangat setuju 

b. Setuju 

c. Cukup setuju 

d. Kurang setuju 

e. Tidak setuju 

Alasannya …………………… 

 

14) Diantara calon bupati Sleman baik pada pilkada 2010 

maupun 2015 yang saya yakini dan relative terbukti  

memiliki sifat dan karakter sidiq, amanah, tabligh, dan 

fathonah adalah  Sri Purnomo. Apakah bapak/ibu setuju 

dengan pernyataan tersebut? 

a. Sangat setuju 

b. Setuju 

c. Cukup setuju 

d. Kurang setuju 

e. Tidak setuju 

Alasannya ………………………… 

 

15) Apakah bapak/ibu memahami dan meyakini bahwa 

paham keislaman Muhammadiyah tentang politik yang 

selama ini diajarkan itu merupakan konsep dan 

pemikiran yang bagus dan cocok untuk membangun 

masyarakat Sleman? 



a. Sangat memahami dan meyakini  

b. Memahami dan meyakini 

c. Cukup memahami dan meyakini 

d. Kurang memahami dan meyakini 

e. Tidak memahami dan meyakini 

Alasannya ………………………………… 

 

16) Apakah bapak/ibu setuju bahwa agama harus dijadikan 

dasar dalam berpolitik? 

a. Sangat setuju 

b. Setuju  

c. Cukup setuju 

d. Kurang setuju 

e. Tidak setuju  

Alasannya ………………………… 

 

17) Apakah bapak/ibu meyakini bahwa rusaknya tatanan 

dan moralitas berpolitik itu disebabkan oleh sikap dan 

perilaku politisi yang menjauhi dan meninggalkan sendi-

sendi dan norma-norma agama?  

a. Sangat meyakini 

b. Meyakini 

c. Cukup meyakini 

d. Kurang meyakini 

e. Tidak meyakini 

Alasannya ……………………………   

 

18) Apakah bapak/ibu yakin bahwa Sri Purnomo telah 

cukup terbukti mau dan mampu menjaga arus utama 

misi keagamaan dan sosial sebagaimana yang 

dikehendaki Muhammadiyah? 



a. Sangat yakin 

b. Yakin  

c. Cukup yakin 

d. Kurang yakin 

e. Tidak yakin 

Alasannya …................................................. 

 

19) Meskipun pasangan calon bupati selain Sri Purnomo 

juga memiliki pandangan dan basis keislaman, namun 

saya sangat menyakini bahwa pandangan keagamaan 

(keislaman) Sri Purnomo sebagai kader Muhammadiyah 

masih lebih baik dibanding paham keislaman pasangan 

calon yang lain. Apakah bapak/ibu setuju denga 

pernyataan tersebut? 

a. Sangat setuju 

b. Setuju 

c. Cukup setuju 

d. Kurang setuju 

e. Tidak setuju  

Alasannya ……………………….............. 

 

20) Setelah mengetahui  dan memahami serangkaian 

kecakapan keagamaan Sri Purnomo dalam kiprahnya di 

Muhammadiyah dan masyarakat, maka pada akhirnya 

saya selalu memimilhnya sebagai Bupati Sleman baik 

periode 2010 maupun 2015. Apakah bapak/ibu setuju 

dengan pernyataan tersebut? 

a. Sangat setuju 

b. Setuju 

c. Cukup setuju 

d. Kurang setuju 



e. Tidak setuju 

Alasannya ……………………………… 

 

3. Informasi politik 

21) Seberapa penting Gerakan Islam Dakwah Amar Ma’ruf 

Nahi Munkar dan Tajdid (pembaharuan) itu  dilakukan 

di bidang politik oleh Muhammadiyah? 

a. Sangat penting  

b. Penting 

c. Cukup penting 

d. Kurang penting 

e. Tidak penting 

Alasannya ………………………………… 

 

22) Apakah bapak/ibu memahami dan setuju bahwa 

perjuangan politik untuk memenangkan pemilihan 

kepala daerah lebih tepat dilakukan atas nama 

perorangan bukan atas nama organisasi 

Muhammadiyah? 

a. Sangat memahami dan setuju 

b. Memahami dan setuju 

c. Cukup memahami dan setuju 

d. Kurang memahami dan setuju 

e. Tidak memahami dan setuju 

Alasannya ……………………………… 

 

23) Apakah bapak/ibu mengetahui bahwa para Pimpinan 

Muhammadiyah Sleman bergerak secara nyata untuk 

memenangkan Sri Purnomo sebagai Bupati? 

a. Sangat mengetahui 

b. Mengetahui 



c. Cukup mengetahui 

d. Kurang mengetahui 

e. Tidak mengetahui 

Alasannya ……......................... 

 

24) Selama dua kali pemilihan kepala daerah Sleman, 

apakah bapak/ibu mengetahui dan yakin bahwa ada 

Pimpinan Muhammadiyah yang kurang atau tidak 

mendukung Sri Purnomo menjadi Bupati Sleman?  

a. Sangat mengetahui dan yakin 

b. Mengetahui dan yakin 

c. Cukup mengetahui dan yakin 

d. Kurang mengetahui dan yakin 

e. Tidak mengetahui dan yakin 

Alasannya ………………………………… 

 

25) Bila posisi kekuasaan itu telah terpegang, seberapa 

menentukan dakwah melalui politik kekuasaan bisa 

dilakukan? 

a. Sangat menentukan 

b. Menentukan  

c. Cukup menentukan 

d. Kurang menentukan 

e. Tidak menentukan 

Alasannya…………………… 

 

26) Menurut bapak/ibu, seberapa penting memperjuangkan 

kader Muhammadiyah menjadi bupati atau wakil bupati 

di Kabupaten Sleman? 

a. Sangat penting 

b. Penting 



c. Cukup penting 

d. Kurang penting 

e. Tidak penting 

Alasannya …………………………… 

 

27) Prinsip-prinsip berpolitik yang digagas dan ditegaskan 

oleh Muhammadiyah itu sangat jelas. Prinsip-prinsip 

tersebut dapat kita temukan pada: 

a. Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah 

(PHIWM) dan SK terkait 

b. Himpunan Putusan Tarjih (HPT) 

c. Anggaran Dasar 

d. Anggaratan Rumah Tangga 

e. Muqoddimah Anggaran Dasar  

f. Lainnya …………………… 

 

28) Terkait dengan masalah-masalah politik seperti prinsip 

politik, pemilihan kepala daerah (pilkada) dan pasangan 

calon (paslon) bupati/wakil bupati dan atau calon 

anggota legislatife, dari manakah bapak/ibu memperoleh 

informasi tersebut? 

a. Dari pimpinan Muhammadiyah 

b. Takmir Masjid/pengajian  

c. Teman kantor/ saudara/ tetangga 

d. Media Sosial 

e. Lainnya: ..................................................... 

 

29) Apakah para pimpinan Muhammadiyah dari tingkat 

PDM hingga PRM dan ortom medapatkan informasi 

yang memadahi dan akurat tentang para pasangan calon 

bupati dan wakilnya? 



a. Sangat memadai dan akurat 

b. Memadai dan akurat 

c. Cukup memadai dan akurat 

d. Kurang memadai dan akurat 

e. Tidak memadai dan akurat 

Alasannya …………………………… 

 

30) Apakah dengan informasi masalah-masalah politik 

tersebut menjadikan bapak/ibu terpengaruh untuk 

memilih Sri Purnomo sebagai bupati baik pada periode 

pertama maupun periode kedua? 

a. Sangat terpengaruh 

b. Terpengaruh 

c. Cukup terpengaruh 

d. Kurang terpengaruh 

e. Tidak terpengaruh 

Alasannya …………………... 

4. Modal sosial (kewajiban dan harapan, saluran informasi, 

norma2 sosial) 

31) Apakah bapak/ibu sebagai Pimpinan Muhammadiyah 

merasa berkewajiban melaksanakan hal-hal yang terkait 

dengan politik dan sukses pemilihan kepala daerah 

Sleman baik 2010 maupun 2015? 

a. Sangat merasa berkewajiban 

b. Merasa Berkewajiban  

c. Cukup merasa berkewajiban 

d. Kurang merasa berkewajiban 

e. Tidak merasa berkewajiban  

Alsannya ………………………………… 

 



32) Tanpa adanya ikatan hukum yang berupa kewajiban bagi 

setiap Pimpinan Muhammadiyah dalam melaksanakan 

suatu perjuangan, maka tidak akan ada keberhasilan dari 

suatu perjuangan. Apakah bapak/ibu setuju dengan 

pernyataan tersebut? 

a. Sangat setuju 

b. Setuju 

c. Cukup setuju 

d. Kurang setuju 

e. Tidak setuju 

Alasannya ……………………………… 

     

33) Apakah bapak/ibu sebagai Pimpinan Muhammadiyah 

merasa dan memandang penting adanya kesamaan 

harapan  terkait dengan politik dan pemilihan kepala 

daerah Sleman baik 2010 maupun 2015? 

a. Sangat merasa dan memandang penting 

b. Merasa dan memandang penting 

c. Cukup merasa dan memandang penting 

d. Kurang merasa dan memandang penting 

e. Tidak  merasa dan memandang penting 

Alasannya ……………………………… 

 

34) Terkait dengan pilkada tersebut, apakah bapak/ibu 

merasakan adanya kesamaan pandangan dan harapan 

diantara para Pimpinan Muhammadiyah di Sleman?  

a. Sangat merasakan 

b. Merasakan 

c. Cukup merasakan 

d. Kurang merasakan 

e. Tidak merasakan 



Alasannya ………………………………… 

   

35) Apakah bapak/ibu memerlukan saluran informasi terkait 

masalah politik dan pemilihan kepala daerah Sleman 

2010 dan 2015?  

a. Sangat memerlukan 

b. Memerlukan 

c. Cukup memerlukan 

d. Kurang memerlukan 

e. Tidak memerlukan 

Alasannya ………………………………… 

 

36) Sebagai Pimpinan Muhammadiyah, saya telah 

memperoleh dan menggunakan saluran informasi politik  

dari lingkungan Muhammadiyah terkait pemilihan 

kepala daerah Sleman 2010 dan 2015.  Apakah 

bapak/ibu setuju dengan pernyataan tersebut? 

a. Sangat setuju 

b. Setuju  

c. Cukup setuju 

d. Kurang setuju 

e. Tidak setuju 

Alasannya ……………………………… 

 

37) Sebagai Pimpinan Muhammadiyah, apakah bapak/ibu 

memahami bahwa Muhammadiyah itu memiliki norma-

norma sosial yang menjamin terwujudnya kehidupan 

masyarakat yang lebih baik? 

a. Sangat memahami 

b. Memahami 

c. Cukup memahami 



d. Kurang memahami 

e. Tidak memahami 

Alasannya……………………… 

 

38) Di dalam persyarikatan Muhammadiyah, norma-norma 

manakah yang menjadi pegangan dan aturan para 

Pimpinan Muhammadiyah?  

a. Agama dan hukum 

b. Hukum dan adat 

c. Kesusilaan dan hukum 

d. Kesopanan dan kebiasaan 

e. Kebiasaan  

Alasannya ………………………… 

 

39) Sebagai Pimpinan Muhammadiyah, apakah bapak/ibu 

memahami dan mentaati norma-norma sosial 

Muhammadiyah terkait masalah politik dan pemilihan 

kepala daerah Sleman? 

a. Sangat memahami dan mentaati 

b. Memahami dan mentaati 

c. Cukup memahami dan mentaati 

d. Kurang memahami dan mentaati 

e. Tidak memahami dan mentaati 

Alasannya ………………………………… 

 

40) Sebagai Pimpinan Muhammadiyah, saya memilih Sri 

Purnomo itu karena adanya bukti bahwa 

Muhammadiyah itu memiliki modal sosial yang sangat 

besar. Apakah bapak/ibu setuju dengan pernyataan 

tersebut? 

a. Sangat setuju 



b. Setuju 

c. Cukup setuju 

d. Kurang setuju 

e. Tidak setuju 

Alasannya ……………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 


