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 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pilkada merupakan momen historis bangsa Indonesia. Model birokrasi 

yang selama ini elitis dan menutup akses dari partisipasi rakyat, kini berubah 

menjadi tunduk pada kedaulatan rakyat. Pelaksanaan Pilkada berdampak pada 

peran besar yang diberikan rakyat untuk menentukan kepala daerahnya masing-

masing (Heryanto, 2010: 13). Pemilihan langsung kepala daerah, selanjutnya 

disebut Pilkada, merupakan langkah maju proses demokratisasi lokal di Indonesia. 

Bergulirnya reformasi membuat masyarakat  menjadi relatif lebih kritis (Thubany, 

2005: ix). 

Proses pelaksanaan pilkada ini sangat menarik untuk dipakai sebagai 

salah satu barometer untuk mengukur tingkat kesadaran politik masyarakat. 

Tingkat kesadaran masyarakat akan politik memberikan gambaran akan bentuk-

bentuk partisipasi masyarakat terhadap politik itu sendiri. Indikasi dari partisipasi 

politik dengan adanya pilkada berimplikasi kepada keinginan masyarakat politik 

untuk ikut berkompetisi mengambil posisi strategis sehingga setidaknya 

menimbulkan pandangan yang optimis dalam masyarakat politik yang siap untuk 

mengikuti kompetisi dalam pilkada, atau menggunakan hak suaranya dalam 

Pilkada. 

Latar belakang yuridis pilkada langsung adalah UU No. 32 tahun 2004 

sebagai revisi dari UU No. 22 Tahun 1999 yang memuat regulasi pilkada secara 
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langsung. Seperti juga telah tertuang dalam pasal 18 ayat 4 UUD 1945, bahwa 

gubernur, bupati dan walikota, masing-masing sebagai kepala pemerintahan 

daerah propinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis. Hal itulah yang  

diatur dalam UU No. 32 tahun 2004 bagian ke delapan tentang pemilihan kepala 

daerah dan wakil kepala daerah. Dalam pasal 56 (1) UU No.32 tahun 2004 

disebutkan bahwa: ”Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu 

pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung 

 Pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung diharapkan akan 

menghasilkan figur kepemimpinan yang aspiratif, berkualitas dan legitimate. 

Pilkada langsung akan mendekatkan pemerintah dengan yang diperintah dan 

akuntabilitas kepala daerah benar-benar tertuju kepada rakyat. Tujuan utama 

pilkada langsung adalah penguatan masyarakat dalam rangka peningkatan 

kapasitas demokrasi di tingkat lokal dan peningkatan harga diri masyarakat yang 

sudah sekian lama dimarginalkan di daerah.  

 Sistem Pemilu Kepala Daerah secara langsung lebih mampu 

mengakomodir kepentingan rakyat dibandingkan sistem yang telah berlaku 

sebelumnya. Pilkada langsung diyakini memiliki kapasitas yang memadai untuk 

memperluas partisipasi politik masyarakat, sehingga masyarakat daerah memiliki 

kesempatan untuk memilih secara bebas pemimpin daerahnya tanpa suatu 

tekanan, atau intimidasi, floating mass (massa mengambang), kekerasan politik, 

maupun penekanan jalur birokrasi. Dapat dikatakan pilkada merupakan 

momentum yang cukup tepat munculnya berbagai varian preferensi pemilih yang 
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menjadi faktor dominan dalam melakukan tindakan atau perilaku politiknya 

(Firmanzah, 2007: 34). 

 Pelaksanaan Pemilukada langsung ini diselenggarakan oleh KPUD yang 

kemudian bertanggungjawab kepada DPRD. Sebagaimana tercantum dalam UU 

No. 32 Tahun 2004 pasal 57 ayat 1,2 (satu, dua) tentang Pemerintahan Daerah 

yang berbunyi :   

“Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah diselenggarakan oleh 

Komisi Pemilihan Umum Daerah yang bertanggung jawab kepada Dewan 

Perwakilan Rakyat, dalam melaksanakan tugasnya, Komisi Pemilihan 

Umum Daerah, menyampaikan laporan penyelenggaraan pemilihan kepala 

daerah dan wakil kepala daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah” 

  

Studi yang dilakukan oleh Mujani & Liddle (2010: 27) menghasilkan 

beberapa temuan penting mengenai rasionalitas pemilih serta figur kandidat dan 

partai politik. Pemilih telah menetapkan standar tujuan atau prioritas keberhasilan 

pemimpin berupa: pertumbuhan ekonomi, kemakmuran, persatuan nasional, 

pendidikan, dan  penegakan hukum. Masyarakat lebih percaya pada individu-

individu ketimbang partai politik, dengan standar individu berupa integritas 

pribadi, kepedulian sosial, dan kompetensi profesional. 

 Penelitian lain yang dilakukan oleh Mietzner (2009: 121) menemukan 

terjadinya lompatan besar dalam politik Indonesia sebagai wujud konsolidasi 

demokrasi, yaitu kecenderungan baru partai untuk mencalonkan orang yang 

populer. Periode sebelumnya orang lebih memfokuskan pada pengaruh politik 

atau kapasitas finansial seseorang, namun hari ini popularitas telah menggeser hal 

tersebut. Popularitas individual adalah senjata paling ampuh yang ditemukan 

partai politik selama puluhan tahun berjibaku dalam pemilu. 
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 Menurut hasil survei Sharma (2010: 14) masyarakat lebih menginginkan 

menentukan pemimpin mereka sendiri ketimbang ditentukan partai, hal tersebut 

menandakan rasionalitas pemilih semakin tinggi. Faktor-faktor yang berpengaruh 

bagi pemilih dalam menentukan figur pilihannya adalah, kepribadian, pengalaman 

dalam pemerintahan, kinerja masa lalu, dan platform (visi-misi) kandidat. 

Sebagian besar orang juga meyakinkan dirinya tidak akan memilih calon yang 

korup. 

Dalam iklim politik yang penuh dengan persaingan terbuka dan 

transparan,  kontestan membutuhkan suatu metode yang dapat memfasilitasi 

mereka dalam memasarkan inisiatif politik, gagasan politik, isu politik, ideologi 

partai, karakteristik pemimpin partai dan program kerja partai kepada masyarakat. 

Perlu suatu strategi untuk dapat memenangkan persaingan politik. Agar suatu 

kontestan dapat memenangkan pemilihan umum, ia harus dapat membuat pemilih 

berpihak dan memberikan suaranya. Hal ini hanya akan dapat dicapai apabila 

kontestan memperoleh dukungan yang luas dari pemilih (Firmanzah, 2007: 21). 

 Pemilih adalah subyek partisipasi bukan obyek mobilisasi,sehingga ia 

mempunyai kemandirian dalam membangun kesadaran,merumuskan pilihannya, 

dan mengekspresikan pilihannya. Dalam bahasa yang lain para pemilih 

merupakan rational voters yang mempunyai tanggung jawab, kesadaran, 

kalkulasi, rasionalitas, dan kemampuan kontrol yang kritis terhadap kandidat 

pilihannya, yang meninggalkan ciri-ciri traditional voters yang fanatik, 

primordial, dan irasional, serta berbeda dari swingers voters yang selalu ragu-ragu 

dan berpindah-pindah pilihan politiknya (Riyanto, 2004: 154). 
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Selama ini paling tidak ada tiga faktor yang mempengaruhi untuk memilih 

atau tidak memilih dalam Pemilu, yaitu: Pertama, identitas partai, dimana 

semakin solid dan mapan suatu partai politik maka akan memperoleh dukungan 

yang mantap dari para pendukungnya begitu pula sebaliknya. Kedua, kemampuan 

partai dalam menjual isu kampanye. Partai status quo biasanya menjual isu-isu 

kemapanan dan keberhasilan yang telah mereka raih. Partai-partai politik baru 

biasanya menjual isu-isu “menarik” dan partai politik tersebut biasanya dianggap 

“bersih” terutama dari nuansa money politics. Ketiga, penampilan kandidat, 

dimana performa kandidat sangat menentukan keberhasilan kandidat (Malian 

dalam Kushartono, 2006: 31). 

Survei yang dilakukan oleh Lingkaran Survei Indonesia (LSI), 

menyatakan bahwa persepsi umum atas partai politik menunjukkan bahwa publik 

Indonesia bersikap skeptis terhadap partai politik. Sebagian besar (58,3%) publik 

kurang atau tidak puas dengan kerja partai politik selama ini. Hanya 25,5% saja 

yang mengatakan sangat atau cukup puas. Beberapa alasan kurang puas atau tidak 

puas adalah: (1) partai tidak memperjuangkan kepentingan rakyat; (2) kerja partai 

tidak dirasakan oleh  masyarakat; (3) fungsi partai tidak berjalan Lingkaran Survei 

Indonesia (Kajian Bulanan Edisi 06 – Oktober 2007). 

Pada akhir  2015 ini akan dilaksanakan Pilkada serentak di Jawa Tengah.  

Kabupaten/kota yang akhir masa jabatan kepala daerah berakhir di tahun 2015 ada 

16 kabupaten/kota, yakni Kota Semarang, Rembang, Purbalingga, Kebumen, Kota 

Surakarta, Boyolali, Kota Pekalongan, Blora, Kendal, Kota Magelang, Sukoharjo, 

Semarang, Purworejo, Wonosobo, Wonogiri, dan Klaten 
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http://www.tempo.co/read/news/2015/02/21/078644110/Ini-16-Pilkada-Kota-dan-

Kabupaten-di-Jawa-Tengah-pada-2015 . 

Salah satu Pilkada yang menarik adalah Pilkada Kabupaten Kendal. 

Pilkada Kabupaten Kendal di tahun 2015 ini akan menjadi ajang pertarungan 

incumbent, Widya Kandi Susanti dengan Mirna Annisa. Dilihat dari segi kekuatan 

politik, Widya Kandi yang didukung PDIP memang sudah memenuhi persyaratan. 

Syarat untuk menjadi calon Bupati dari parpol sendiri adalah parpol yang 

bersangkutan memiliki 20% suara di DPRD setempat. DPRD Kabupaten Kendal 

memiliki 45 kursi, dan hanya PDIP-lah yang memilih 20% kursi yakni 9 kursi 

sehingga hanya PDIP yang mampu mengajukan calonnya sendiri tanpa harus 

berkoalisi. Kondisi politik di Kabupaten Kendal menjadi tantangan bagi 

incumbent untuk meraih kursi lagi, karena hanya ada 2 koalisi, yakni Koalisi 

Indonesia Hebat (PDIP dan Nasdem) dan Koalisi Kendal Beribadat (PAN, PKB, 

PPP, Gerindra, Golkar, PKS, Demokrat, dan Hanura), yang bersepakat melawan 

dominasi Bupati Widya Kandi Susanti yang hampir pasti maju lewat PDIP 

http://www.koran-sindo.com/read/969866/151/delapan-parpol-siap-hadang-

widya-1425021258) 

Kondisi Politik di Kabupaten Kendal berbeda dengan  konstelasi politik 

nasional. Jika di ranah politik nasional terdapat dua koalisi yakni Koalisi 

Indonesia Hebat (KIH) yang terdiri dari PDIP, PKB, Nasdem, Hanura, dan PKPI 

dan Koalisi Merah Putih (KMP) yang terdiri dari Gerindra, PAN, Golkar, PPP, 

PKS, dan PBB dan PD (walaupun saat ini PD diisukan mendukung KIH yang juga 

mendukung Perpu Pilkada tahun 2014). Sedangkan di Kabupaten Kendal, anggota 
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legislatif terpecah menjadi dua kubu yakni Koalisi Kendal Beribadat yang terdiri 

dari Fraksi Partai Golkar, Fraksi PKS, Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN), 

Fraksi Gerindra, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (FPPP), Fraksi Demokrat 

Hanura dan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) yang kemudian 

mendominasi pimpinan komisi dan badan-badan. Dua partai yang di tingkat pusat 

bergabung di Koalisi Indonesia Hebat yakni PKB dan Partai Hanura memilih 

bergabung dengan koalisi Kendal Beribadat yang didalamnya parta koalisi Merah 

Putih (KMP). Sedangkan Koalisi Kendal Hebat hanya berisi PDIP dan Nasdem.  

Secara keseluruhan, maka Koalisi Kendal Beribadat memiliki 35 kursi, sedangkan 

Koalisi Kendal Hebat hanya menguasai 10 kursi. 

Hal ini berdampak PDIP sebagai partai pemenang Pemilu Legislatif 

namun tidak bisa menduduki jabatan strategis baik di Komisi maupun Badan-

Badan DPRD Kendal. Ketua Komisi A adalah  Solikhin dari Fraksi Demokrat 

Hati Nurani Rakyat, Wakil Ketua Budiyanto dari Fraksi Golkar dan Sekretaris M 

Thohir Fraksi PPP. Pimpinan Komisi B Ketua Niken Larasati dari Fraksi PKB, 

Wakil Ketua H Alfra Nurdiansyah dari Fraksi Golkar dan Sekretaris Harionodari 

Fraksi PKS. Komisi C Ketua H Nashri Fraksi PAN Wakil Ketua M Arkham 

FPKS dan Sekretaris Nurosidah F Gerindra. Sedang Komisi D Ketua Ainurrochin 

F Gerindra, Wakil Ketua H M Aminudin F PAN dan Sekretaris Zaenudin FPKB. 

Dari nama jajaran pimpinan Komisi tidak ada dari FPDIP. 

Selain berdampak pada penguasaan kursi legislatif, koalisi tersebut 

berdampak pada pencalonan Bupati Kendal pada Pilkada 2015. Calon incumbent, 

Widya Kandi Susanti akan berhadapan dengan Mirna Annisa, yang merupakan 
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anggota DPRD Jawa Tengah dari Fraksi Gerindra. Pilkada Kabupaten Kendal 

tahun 2015 ini menarik salah satu  penyebabnya karena hanya akan diikuti oleh 

dua pasang kandidat yaitu Widya Kandi Susanti-Mochammad Hilmi dan Mirna 

Annisa-Masrur Masykur ini akan membuat  satu suara pemilih menjadi sangat 

berharga, karena tidak ada pasangan yang berperan sebagai kuda hitam. 

Kemudian, kedua calon Bupati adalah perempuan, berprofesi sebagai dokter dan 

juga seorang politikus yang sudah berpengalaman sebelumnya. 

Selain akan bertarung head to head, beberapa hal yang dianggap menjadi 

faktor penting bagi Widya Kandi adalah status pernikahan yang merupakan janda. 

Secara sosial hal ini adalah masalah bagi citra Widya Kandi Susanti. Hal macam 

ini sudah dicontohkan oleh Prabowo Subianto, di mana selama kampanye Pilpres 

2014, faktor pedamping resmi adalah amunisi bagi lawan politik untuk 

menjatuhkannya.  Widya Kandi Susanti adalah mantan istri Hendy Boedoro, 

mantan Bupati Kendal. Mereka resmi berpisah pada 24 Maret 2014.    

“Ya, benar. Putusan cerai dikabulkan oleh majelis hakim pada sidang yang 

berlangsung Senin 24 Maret 2014 lalu. Hal tersebut karena kedua belah 

pihak baik penggugat (Widya) maupun tergugat (Hendy) sudah sama-sama 

sepakat cerai. Artinya tidak ada keberatan dari tergugat. Jadi kami 

kabulkan permohonan gugat cerai,” ujar Humas Pengadilan Agama 

Kabupaten Kendal, Abdul Mujib, Senin (7/4/2014). 

http://daerah.sindonews.com/read/851458/22/bupati-kendal-resmi-

bercerai-dengan-hendy-boedoro-1396860421  

Selain berdampak secara sosial terhadap citra Widya Kandi, perpisahan 

Widya Kandi juga berdampak secara politis yaitu hilangnya dukungan dari 

keluarga Cangkiran-keluarga Hendy Boedoro. Menurut Direktur Lembaga 

Pengkajian Survei Indonesia (LPSI), Much. Yuliyanto ini adalah salah satu 

kelemahan Widya Kandi pada Pilkada 2015. Selain itu, perceraian ini membuat 
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langkah Widya lebih berat karena keluarga Cangkiran (keluarga Hendy Boedoro) 

menolak memberikan dukungan kepada Widya Kandi. Seperti diketahui, 

dukungan keluarga Cangkiran yang memiliki konstituen PDIP loyal sangat 

berpengaruh terhadap keterpilihan Widya Kandi dalam Pilkada Kabupaten Kendal 

di tahun 2010 (wawancara peneliti, 17 April 2015). 

Widya Kandi adalah Bupati perempuan kedua di Kabupaten Kendal. 

Selama memerintah ada beberapa hal kontroversial yang dilakukannya, yaitu 1) 

Pembangunan rumah dinas baru bagi Bupati yang menelan biaya  cukup banyak 

dari APBD Kendal, sedangkan rumah dinas lama dianggap masyarakat masih 

sangat layak huni, 2) Pernyataan bahwa PSK adalah Pahlawan Keluarga, 3) 

Diisukan menjalin asmara dengan salah satu mantan Kapolres Kendal, 4) 

Diisukan pernah hamil dengan salah satu mantan Kapolres Kendal yang kini 

bertugas di Jakarta, 4) Dianggap tidak religius, dan tidak konsisten mengenakan 

jilbabnya, 5) Melakukan kebijakan-kebijakan yang tidak ada urgensinya, seperti 

penggantian logo Kabupaten Kendal (terlaksana) dan rencana penggantian 

semboyan Kendal, yang semula Kendal Beribadat akan diganti menjadi Kendal 

Hebat. Kondisi-kondisi ini menyebabkan elektabililitas Widya Kandi menurun. 
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Gambar 1.1 Grafik Elektabilitas Widya Kandi Susanti 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Data Tim Widya Kandi 

Posisi sebagai incumbent memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. 

Menurut Direktur Eksekutif (IPI) Indeks Politica Indonesia dan Direktur Strategi 

Pemenangan Pilkada (LI) Latin Institute Suwadi Idris Amir, incumbent menguasai 

80 % infastruktur perangkat di daerahnya yang memudahkan mereka melakukan 

gerakan mobilisasi tim suksesnya. Ada nilai-nilai sosial yang telah diperbuatnya 

sekecil apapun selama lima tahun memimpin, dan itu bisa dijadikan kemasan 

untuk membangun opini publik. Namun, incumbent juga memiliki beban 

psikologi jauh lebih berat dibanding penantangnya. Menurutnya, ada 

kecenderungan incumbent akan "dikeroyok" lawan-lawannya. Incumbent baru 

bisa dikalahkan kalau dia menghadapi berbagai macam masalah sosial atau 

penantangnya memiliki ketokohan dan lebih kuat secara finansialnya 

(http://www.rakyatjateng.com/tidak-gentar-lawan-incumbent  

Kendal memiliki masyarakat yang heterogen. Secara geografis Kendal 

memiliki wilayah yang tergolong pegunungan dan pesisir. Konsekuensi  dari 

kondisi alam tersebut adalah karakter masyarakat yang berbeda. Masyarakat yang 

hidup di pegunungan relatif lebih halus, sensitif, dan cenderung tertutup, 
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sedangkan karakter masyarakat pesisir relatif terbuka dan lebih keras (Firmanzah, 

2007: 131). 

 Pesan dalam komunikasi politik harus disampaikan sesuai dengan 

karakteristik calon pemilih. Dalam komunikasi persuasi, terutama komunikasi 

politik, kredibilitas sumber pesan menjadi elemen yang sangat penting. Ketika 

komunikator memiliki kredibilitas yang buruk maka masyarakat cenderung akan 

sulit menerima dan tidak percaya, sementara kepercayaan adalah modal utama 

untuk mendapatkan suara dari masyarakat. Dalam pemilihan umum implementasi 

dukungan adalah dengan memberikan suara (memilih kandidat).  

Pola perilaku memilih dipengaruhi oleh banyak faktor, baik secara internal 

maupun eksternal pemilih. Faktor internal yang dimaksud antara lain adalah citra 

kandidat dan persepsi terhadap partai politik,kepercayaan kepada partai politik, 

dan persepsi mengenai proses Pilkada. Faktor eksternal yang dimaksud adalah 

kondisi lingkungan di sekitar pemilih, misalnya interaksi dengan kelompok 

referensi dan pola konsumsi media massa serta media sosial. 

Ada tiga pendekatan yang dapat digunakan dalam menjelaskan perilaku 

pemilih (Asfar, 2006 : 137-144) yakni pendekatan soiologis, pendekatan 

psikologis, dan pendekatan rasional. Pendekatan sosiologis melihat bahwa 

perilaku pemilih dipengaruhi oleh karakteristik sosial (seperti pekerjaan, 

pendidikan dsb); dan pengelompokan sosial seperti umur (tua-muda); jenis 

kelamin (pria-wanita); agama dianggap memegang peranan dalam membentuk 

pengelompokan yang menjadi sangat vital dalam memahami perilaku politik 
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seseorang. Selain itu peranan lain yang menentukan adalah keanggotaan 

seseorang dalam organisasi keagamaan, dan organisasi profesi.  

Pendekatan sosiologis tersebut sejenis dengan tipe pemilih reaktif, dimana 

mereka bereaksi terhadap pemilihan berdasarkan faktor sosial-demografis, 

misalnya agama, status sosioekonomi, dan tempat tinggal kota-pedalaman. 

Kelompok ini biasanya memiliki ciri ikatan emosional kepada partai sebagai 

identifikasi partai karena memiliki kesamaan. Pemberi suara yang reaktif 

berangkat dari asumsi bahwa manusia bereaksi terhadap rangsangan dengan cara 

pasif dan terkondisi. Kandidat dan partai menyajikan isyarat yang menggerakkan 

para pemilih dengan memicu faktor-faktor jangka panjang yang menetapkan arah 

perilaku dalam memberikan suara (Nimmo, 2006: 165). 

Pemilih tradisional memiliki orientasi ideologi yang sangat tinggi dan 

tidak terlalu melihat kebijakan parpol atau kandidat sebagai sesuatu yang penting 

dalam pengambilan keputusan. Pemilih tradisional mengutamakan kedekatan 

sosial budaya, nilai, asal usul, paham, dan agama sebagai ukuran untuk memilih. 

Sedangkan kebijakan ekonomi, kesejahteraan, dan kebijakan lainnya sebagai 

parameter kedua. Pemilih jenis ini lebih mengutamakan figur dan kepribadian 

pemimpin, mitos, dan nilai historis parpol atau kandidat. Salah satu karakteristik 

mendasar dari jenis pemilih ini adalah tingkat pendidikan yang rendah dan sangat 

konservatif dalam memegang nilai dan paham yang dianut serta cenderung bisa 

untuk dimobilisasi (Firmanzah, 2007:122). 

Dalam pendekatan psikologis, ada tiga aspek yang mempengaruhi 

keputusan untuk memilih atau tidak memilih yaitu ikatan emosional dengan partai 
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politik, orientasi terhadap isu-isu dan orientasi terhadap kandidat. Pendekatan 

psikologis ini sejenis dengan tipe pemilih rasional yang selalu dapat mengambil 

keputusan bila dihadapkan pada alternatif, memilih alternatif sehingga menjadi 

prioritas. Pemberi suara yang rasional bersifat intrinsik pada setiap karakter 

personal. Orang yang rasional memiliki ciri selalu dapat mengambil keputusan 

bila dihadapkan pada alternatif, memberi penilaian pada alternatif-alternatif  yang 

ada, memlih alternatif yang peringkat preferensinya paling tinggi, serta selalu 

mengambil putusan yang sama bila dihadapkan pada alternatif yang sama. 

Pemberi suara rasional yang terinformasi dan berprinsip bertindak secara 

konsisten dalam menghadapi tekanan dan kekuatan politik (Nimmo, 2006: 163). 

Pemilih rasional memiliki orientasi tinggi pada policy problem solving dan 

berorientasi rendah untuk faktor ideologi. Pemilih lebih mengutamakan 

kemampuan parpol datau kandidat dalam program kerjanya (Firmanzah, 

2007:119). 

Pemilih aktif dan apatis dalam hal ini masuk dalam pendekatan psikologis. 

Pemilih aktif memiliki ciri memberi perhatian pada kandidat, partai politik, dan 

informasi yang diterima  secara cermat dan terlibat secara aktif dalam komunikasi 

(Nimmo, 2006: 172). Sedangkan pemilih kritis merupakan perpaduan antara 

tingginya orientasi pada kemampuan parpol atau kandidat dalam menuntaskan 

permasalah bangsa maupun tingginya orientasi mereka akan hal-hal yang bersifat 

ideologis. Proses untuk menjadi pemilih ini ada dua,  yakni menjadikan nilai 

ideologis sebagai pijakan untuk menetukan  kandidat mana yang akan dipilih dan 

kemudian mengkritisi kebijakannya. Proses berikutnya pemilih tertarik dengan 
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program kerja yang ditwarkan lalu memahami nilai nilai kebijakan. Untuk 

kandidat petahana, pemilih cenderung melakukan evaluasi terhadap pemerintahan 

dan kebijakan saat seorang kandidat aktif menjabat. (Firmanzah, 2008:120).  

Sebaliknya, pemilih skeptis adalah pemilih yang tidak memiliki orientasi ideologi 

cukup tinggi dengan parpol atau kandidat, juga tidak menjadikan kebijakan 

sebagai sesuatu yang penting. Keinginan untuk terlibat dalam parpol sangat 

kurang karena ikatan ideologis rendah. Pemilih jenis ini juga disebut sebagai 

golongan putih (Firmanzah, 2008:124).  

Selain itu terdapat pendekatan perilaku pemilih dari sisi pendekatan 

domain kognitif yang berasal dari berbagai sumber seperti pemilih, komunikasi 

dari mulut ke mulut, dan media massa.  Model ini dikembangkan untuk 

menerangkan dalam memprediksi perilaku pemilih. Perilaku pemilih ditentukan 

oleh tujuh domain kognitif yang berbeda dan terpisah yakni (Nursal, 2007: 37 ): 

(1) Isu dan kebijakan politik yaitu mempresentasikan kebijakan atau program 

yang diperjuangkan dan dijanjikan oleh partai atau kandidat jika menang, (2) Citra 

sosial yaitu menunjukkan stereotype kandidat atau partai untuk menarik pemilih 

dengan menciptakan asosiasi antara kandidat atau partai dan segmen-segmen 

tertentu dalam masyarakat, (3) Perasaan emosional yaitu dimensi emosional yang 

terpancar dari sebuah kontestan atau kandidat yang ditujukan oleh kebijakan 

politik yang ditawarkan, (4) Citra kandidat yaitu mengacu pada sifat sifat pribadi 

yang penting dan dianggap sebagai karakter kandidat, (5) Peristiwa mutakhir yaitu 

mengacu pada peristiwa, isu, dan kebijakan yang berkembang menjelang dan 

selama kampanye, (6) Peristiwa personal yaitu mengacu pada kehidupan pribadi 
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dan peristiwa yang pernah dialami secara pribadi oleh seorang kandidat, (7) 

Faktor faktor epistemic adalah isu isu pemilihan yang spesifik yang dapat memicu 

keingintahuan para pemilih mengenai hal hal baru. 

Pendekatan rasional/pragmatis, yaitu pendekatan yang menganggap bahwa 

pemilih akan memilih kandidat yang mendatangkan keuntungan yang sebesar-

besarnya dan menekan kerugian. Pendekatan rasional sejenis dengan tipe pemilih 

responsif  yang memiliki ciri tidak permanen, berubah mengikuti waktu, peristiwa 

politik, dan pengaruh yang berubah-ubah terhadap pilihan pemberi suara. Mereka 

lebih dipengaruhi faktor-faktor jangka pendek dan bukan kesetiaan jangka 

panjang. Pemberi suara responsif didefinisikan sebagai pemberi suara yang reaktif 

bersifat tetap, stabil, kekal, berubah mengikuti waktu, peristiwa politik, dan 

pengaruh yang berubah-ubah terhadap pilihan pemberi suara. Pemberi suara 

responsif lebih dipengaruhi oleh faktor jangka pendek daripada jangka panjang 

(Nimmo, 2006: 170). 

Elektabilitas seorang kandidat akan menjadi kartu penentu untuk meraih 

kekuasaan. Elektabilitas seorang kandidat tidak serta merta datang begitu saja, 

tetapi elektabilitas dapat dibentuk secara periodik, terutama untuk kandidat 

petahana. Kemampuan dan kelebihan seorang tokoh dapat dijadikan modal politik 

untuk meraih simpatik rakyat untuk memberikan dukungan kepadanya. Maka 

untuk menggapainya, tokoh tersebut perlu menunjukkan kemampuannya kepada 

publik. Elektabilitas itu sendiri adalah tingkat keterpilihan yang disesuaikan 

dengan kriteria pilihan. Elektabilitas bisa diterapkan kepada barang, jasa maupun 

orang, badan atau partai (Cangara, 2011 : 165). 
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Menurut Schiffman dan Kanuk (2004: 233) ada beberapa sumber yang 

mempengaruhi pembentukan sikap. Pembentukan sikap sangat dipengaruhi oleh 

pengalaman pribadi, pengaruh keluarga, dan teman-teman, dan media massa. 

Calon pemilih memerlukan informasi yang lengkap dan benar  tentang pasangan 

kandidat. Pemilih akan mencari informasi dari berbagai media dan dipersepsikan 

kembali secara interpersonal dan intrapersonal untuk mendapatkan kejelasan dan 

kebenaran infromasi. Apabila pemberitaan media massa mempengaruhi 

masyarakat maka elektabilitas atas calon juga akan terpengaruhi. Efek berita 

media massa mempengaruhi aspek kognitif, afektif dan behavioral. Efek kognitif 

terjadi bila ada  perubahan pada apa yang diketahui, dipahami atau dipersepsi 

masyarakat. Efek ini berkaitan dengan transmisi pengetahuan, ketrampilan, 

kepercayaan atau informasi. Efek afektif timbul apabila ada perubahan pada apa 

yang dirasakan, disenangi atau dibenci khalayak. Efek ini ada hubungannya 

dengan emosi, sikap,atau nilai. Efek behavioral merujuk pada perilaku nyata yang 

dapat diamati : meliputi pola-pola tindakan, kegiatan, atau kebiasaan berperilaku 

(Rakhmat, 2007 : 219). 

Dari hasil riset McCom dan Shaws menemukan adanya korelasi yang 

signifikan antara isu yang diangkat oleh media dengan isu yang dianggap penting 

oleh pemilih. Riset ini mengakui bahwa media memberi pengaruh terhadap 

khalayak dalam pemilihan presiden melalui penayangan berita, isu, citra, maupun 

penmpilan kandidat itu sendiri.  Dalam konteks politik, partai-partai dan para 

aktor politik akan berusaha memengaruhi agenda media untuk mengarahkan 

pendapat umum dalam pembentukan image (citra) (Cangara, 2011 : 100-101) 
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Pemberitaan di media massa bukan hanya sekedar strategi politik mencari 

citra baik di masyarakat, tapi juga untuk memperoleh dukungan masyarakat, 

karena setelah memperoleh citra baik, akan mempermudah dalam memperoleh 

popularitas dan elektabilitas. Popularitas memberikan peluang besar untuk 

memperoleh elektabilitas dalam rangka memenangkan Pilkada. Intensitas 

seseorang mengakses media dapat mempengaruhi besarnya pengaruh media 

terhadap bagaimana seseorang mempersepsikan dan berperilaku. Begitupula 

dengan keadaan sebaliknya, semakin rendah intensitas seseorang dalam 

mengakses pemberitaan maka semakin rendah pula pengaruhnya terhadap 

persepsi dan perilaku orang tersebut (Bungin, 2001 : 65).  Salah satu pengaruh 

afektif adalah elektabilitas kandidat dalam Pilkada.  

Proses mendapatkan informasi juga dilakukan pemilih melalui media 

sosial, karena sifatnya yang lebih praktis dan up to date (Rakhmat, 2007 : 200). 

Salah satu keberhasilan penggunaan media massa dalam momen Pemilihan 

Umum adalah fakta kemenangan  Al Gore dalam pemilihan presiden Amerika 

Serikat pada tahun 2000. Dalam Pemilihan presiden Amerika berikutnya, Obama 

menggunakan twitter untuk terlibat dengan konstituennya. Ia kemudian 

memprakarsai konferensi virtual pertama sehingga anggota masyarakat dapat 

mengajukan pertanyaan langsung kepadanya dalam kondisi real time. Munculnya 

media sosial sebagai sebuah bentuk interaksi menciptakan pilihan bagi para 

politisi untuk melakukan pembentukan citra kandidat dan mengendalikan persepsi 

masyarakat (Bennet & Iyengar, 2008 : 711).  
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Selain media massa dan media sosial, calon pemilih juga melakukan 

pemrosesan informasi dalam kelompok referensinya untuk mengurangi 

ketidakpastian infromasi (Firmanzah, 2007 : 135). Kelompok referensi dimaknai 

sebagai pihak-pihak yang dijadikan acuan oleh seseorang sebelum memutuskan 

sesuatu. Kelompok ini biasa berasal dari lingkungan terdekat seperti keluarga, 

tetangga dan teman, namun juga bisa berasal dari orang lain yang tidak dikenal 

secara personal misalnya artis idola, politisi senior, public figure lain yang 

dianggap baik dan bisa dicontoh. Saran dan nasehat antarindividu atau kelompok 

acuan lainnya juga bisa mempengaruhi keputusan seseorang. Kelompok acuan 

adalah semua kelompok yang mempunyai pengaruh langsung (tatap muka) atau 

tidak langsung terhadap sikap atau perilaku seseorang (Kotler, 2002: 187). 

Kelompok referensi digunakan seseorang sebagai dasar untuk perbandingan atau 

sebuah  referensi dalam membentuk respon kognitif, afektif, dan perilaku. 

Pemrosesan informasi dari sumber luar kemudian akan digabungkan 

dengan persepsi yang sudah ada dalam benak calon pemilih, salah satunya adalah 

kepercayaan kepada partai politik, persepsi mengenai proses Pilkada dan citra 

kandidat. Citra politik sendiri dapat diartikan sebagai gambaran diri yang ingin 

diciptakan seorang tokoh masyarakat  (Firmanzah, 2007 : 176). Ada dua faktor 

yang membentuk persepsi seseorang  terhadap suatu hal yaitu faktor fungsional 

dan faktor struktural. Faktor fugsional sendiri berasal dari kebutuhan, pengalaman 

masa lalu dan hal-hal lain yang termasuk apa yang kita sebut sebagai faktor-faktor 

personal salah satunya adalah kepercayaan terhadap partai politik dan persepsi 



19 

 

 

terhadap proses Pilkada, sedangkan faktor struktural berasal dari sifat stimulus 

fisik dan efek-efek saraf pada sistem saraf individu.  

Selama ini, Widya Kandi telah melakukan beberapa hal yang merupakan 

usahanya untuk mendekatkan diri kepada masyarakat, seperti menjalin hubungan 

yang baik dengan para jurnalis sehingga publisitas mengenai Kabupaten Kendal 

selalu muncul setiap pagi di media massa, terutama Suara Merdeka dan Radar 

Pekalongan (yang melingkupi Kabupaten Kendal) dengan tendensi baik dan 

memiliki alokasi khusus media gathering yang dilaksanakan oleh Bagian Humas 

Setda Kendal (wawancara peneliti, 20 April 2015). 

 

1.2 Perumusan Masalah  

Sebagai calon incumbent, Widya Kandi Susanti memiliki beberapa 

kelebihan yaitu memiliki kemudahan  mengakses jajaran birokrasi dan PNS mulai 

tingkat SKPD hingga tingkat kelurahan sehingga mampu mendesain gerakan 

mobilisasi melalui program pemerintah, kecenderungan dukungan para pengusaha 

kepada incumbent, diringankan dari sisi political cost karena dapat menggunakan 

anggaran dinas, lebih mengetahui kondisi faktual  di daerahnya. Selain itu Widya 

Kandi sudah membangun media relations semenjak menjabat Bupati Kendal di 

tahun 2010, bahkan dengan program ini, diharapkan masyarakat mengetahui 

kinerjanya dan membangun kepercayaan atas pemerintahannya. 

Faktanya, secara psikologi calon incumbent juga memiliki beban akan 

dikeroyok secara bersama-sama oleh calon lainnya. Selain itu faktor beberapa 

kebijakan yang kontroversial dari Widya Kandi yang banyak dimuat di media 
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massa maupun berkembang secara bebas di media sosial juga menjadi hambatan 

tersendiri, ditambah dengan faktor ketokohan calon lain dan mayoritas penduduk 

Kendal yang sangat patuh terhadap opinion leader dalam kelompok referensinya, 

seperti kyai. Dalam kasus Widya Kandi hambatan yang ada juga ditambah dengan 

posisinya yang merupakan seorang janda. Upaya pembentukan citra dan 

komunikasi kepada masyarakat yang dilakukan Widya Kandi belum mampu 

meningkatkan elektabilitasnya. Elektabilitas Widya Kandi menurun secara 

signifikan dibandingkan dengan awal keterpilihannya dulu. Hingga bulan April 

2015, elektabilitasnya hanya 25,1%. Sedangkan untuk memenangkan Pilkada 

Kendal tahun 2015 yang hanya diikuti oleh dua pasangan calon diperlukan suara 

minimal 50,1%.  

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan masalah yang diuraikan 

dalam pertanyaan dan akan dijawab oleh penelitian ini menggunakan analisis 

data. Penelitian ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan berikut :  

a. Adakah pengaruh antara intensitas mengakses media massa terhadap 

elektabilitas kandidat? 

b. Adakah  pengaruh antara terpaan berita di media sosial terhadap elektabilitas 

kandidat? 

c. Adakah  pengaruh antara kepercayaan kepada partai politik terhadap 

elektabilitas kandidat? 

d. Adakah  pengaruh antara persepsi terhadap proses Pilkada terhadap 

elektabilitas kandidat? 

e. Adakah  pengaruh antara citra kandidat terhadap elektabilitas kandidat? 
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f. Adakah pengaruh antara interaksi dengan kelompok referensi terhadap 

elektabilitas kandidat? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian eksplanatif, yang akan menjelaskan 

pengaruh antara variabel faktor-faktor komunikasi terhadap elektabilitas 

kandidat dalam Pilkada. 

 

1.4 Kegunaan penelitian 

1.4.1 Kegunaan akademis 

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam pengembangan kajian 

komunikasi pemasaran di bidang politik praktis khususnya pada momen 

Pilkada. Penelitian ini bermaksud untuk melakukan verifikasi value-

expectancy theory dalam menjelaskan hubungan antarvariabel. 

1.4.2 Kegunaan Praktis 

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan 

informasi dan pertimbangan bagi pihak-pihak yang berkepentingan di 

masa datang, seperti: tim sukses (tim pemenangan kandidat), partai politik, 

mahasiswa, dan pemerintah, baik pusat maupun daerah. 

1.4.3 Kegunaan Sosial 

Penelitian ini diharapkan mampu menjelaskan fenomena politik yang ada 

di dalam masyarakat untuk kasus Pilkada dengan calon incumbent. 

1.5 Kerangka Pemikiran Teoritis  
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Sebelum melakukan penelitian ini, peneliti telah melakukan telaah jurnal 

dan penelitian lain yang memiliki relevansi terhadap penelitian yang akan 

dilakukan untuk merumuskan penelitian baru yang tidak sama dengan 

penelitian yang sudah terlebih dahulu ada. 

 

1.5.1    State of The Art 

Penelitian pertama oleh Nuriyatul Lailiyah, yaitu penelitian tesis 

berjudul Komunikasi Strategis dalam Pemilihan Umum Kepala  daerah 

(studi kasus : kampanye pasangan Widya Kandi-M. Mustamsikin dalam 

Pemilihan Bupati Kendal 2010. Pendekatan yang digunakan adalah 

pendekatan postpositivisme  yang membuka peluang untuk metode 

kuantitatif dan kualitatif. Teori yang digunakan adalah Elaboration 

Likelihood Theory yaitu teori yang memprediksi kapan dan bagaimana 

orang akan dapat dipersuasi  atau tidak oleh informasi. Penelitian ini 

adalah penelitian studi kasus kualitatif. Penelitian ini memiliki keunikan 

karena pemenang Pilkada adalah istri dari mantan Bupati yang  (saat itu) 

masih dipenjara karena tuduhan korupsi, mampu mengalahkan petahana, 

dan mampu memenangkan persaingan dengan kompetitor yang cukup 

banyak (empat kompetitor).  

Penelitian ini juga mencoba mencari  state of the art dari jurnal 

dengan topik terkait. Jurnal yang pertama berjudul Mass Media, Political 

Awareness, and Voting Behaviour in the Nigerias’s Presidential Election  

oleh Patrick Udende. Penelitian yang dipublikasikan pada tahun 2011 ini 



23 

 

 

menggunakan teori two-step flow communication dari Paul Lazarsfeld, 

Bernald Berelson dan Hazel Gaulet yang menjelaskan bagaimana 

seseorang dari kelompok sosial berbeda dan penggunaan media untuk 

mempengaruhi para pemilih. Dengan menggunakan metode survey 

(convenience sampling) dengan 500 responden di Ilorin, Kwara State 

Capital, Nigeria, penelitian ini menghasilkan informasi bahwa 96,8% 

responden menyatakan mereka menggunakan media massa untuk 

mengetahui  para kandidat, 52,4% memilih televisi sebagai media massa 

yang paling sering diakses untuk mendapatkan infromasi politik, 34% 

responden memiliki pengetahuan mengenai tata cara proses pemilihan 

umum, 62.6% responden menyatakan bahwa bentuk kampanye yang 

paling mereka ingat adalah yang dilakukan melalui televisi dan 

komunikasi interpersonal. Kritik atas penelitian ini adalah tidak adanya 

bahasan mengenai pengaruh komunikasi interpersonal secara mendalam. 

Jurnal yang kedua berjudul  dari Institute of Information 

Management, National Chiao Tung University Hsinchu Taiwan. Jurnal ini 

meneliti  mengenai keberhasilan propaganda pesan di media sosial sangat 

bergantung pada relevansi konten dan kedekatan hubungan sosial karena 

adanya faktor preferensi pengguna, pengaruh jaringan, dan kemampuan 

propaganda. Hasil penelitian dalam jurnal tahun 2013 adalah saran untuk 

melakukan mekanisme difusi  dalam penyampaian informasi dalam iklan 

di media microblogging. Model yang diusulkan dalam penelitian 

kuantitatif ini dapat memberikan solusi bagi pengiklan sehingga efektivitas 
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iklan tercapai.  Implikasi  dari penelitian ini mencakup tiga hal. Pertama, 

dari perspektif sistem inovasi, ketika pemasaran di media sosial menjadi 

semakin populer, penelitian ini telah mengusulkan mekanisme difusi untuk 

mempelajari iklan online di media sosial. Kedua, dari perspektif 

metodologi, penelitian ini tidak hanya melibatkan  preferensi individu dan 

pengaruh jaringan sosial. Akan tetapi juga melibatkan aktivitas  keaktifan 

sosial, interaksi sosial dan kesamaan sosial. Ketiga, dari perspektif kinerja 

click through yang lebih baik mencerminkan bahwa mekanisme kita dapat 

meningkatkan visibilitas informasi iklan. 

Selain itu, jurnal selanjutnya berjudul Which Candidates do The 

Public Discuss Online in an Election Campaign? The Use of Social Media 

by 2012 Presidential Candidates and Its Impact on Candidate Salience 

oleh Sounman Hong dan Daniel Nadler. Penelitian ini memberikan 

beberapa bukti empiris tentang dampak potensial dari media sosial pada  

pemilihan presiden AS pada tahun 2012. Hong dan Nadler berusaha 

menguji hubungan antara tingkat keterlibatan calon secara online dalam 

lingkup media sosial dengan agenda publik dan opini yang berkembang. 

Penelitian ini mendefinisikan "arti penting seorang calon" sebagai sejauh 

mana calon yang dibahas secara online oleh masyarakat dalam kampanye 

pemilu dikenali. Dalam penelitian ini, media sosial yang dianalisis adalah 

twitter. Asumsi pada penelitian ini adalah bahwa media sosial lebih efektif 

daripada media konvensional seperti radio dan televisi, karena  biaya 

transaksi dan interaksi relatif lebih rendah dan adanya anggapan 
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masyarakat bahwa  media sosial  akan menciptakan budaya keterbukaan 

dan transparansi sehingga menjauhkan perbuatan korup para calon. 

Penelitian ini dilakukan berdasarkan keberhasilan Al Gore dalam 

memenangkan pemilihan presiden Amerika Serikat pada tahun 2000. 

Dalam Pemilihan presiden Amerika berikutnya, Obama menggunakan 

twitter untuk terlibat dengan konstituennya. Ia kemudian memprakarsai 

konferensi virtual pertama sehingga anggota masyarakat dapat 

mengajukan pertanyaan langsung kepadanya dalam kondisi real time. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini 

menyimpulkan bahwa keefektifan media sosial dalam momen Pemilihan 

Umum adalah karena perpaduan antara fleksibilitas dan privasi yang 

terjaga, misalnya dalam facebook.  Facebook telah melembagakan  hak-

hak istimewa dan permintaan privasi untuk pengguna yang ingin 

mengikuti link, atau update pengguna lainnya. 

   Jurnal selanjutnya berjudul Voting for myself: Candidate and voter 

group associations over time oleh Monika L. McDermott dari Fordham 

University USA. Penelitian yang dilakukan pada 2009 ini mengasumsikan 

bahwa pendekatan psikologi sosial dan pilihan rasional menyatakan bahwa 

dalam pemilu dengan informasi yang terbatas dan biaya informasi yang 

tinggi, pemilih melakukan penghematan dengan membuat penilaian politik 

sesuai dengan pengetahuan yang sudah mereka miliki tentang politik. 

Secara khusus, para pemilih menggunakan stereotip sosial dan politik atau 

skema, untuk menilai calon tertentu dalam kondisi informasi yang terbatas. 
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Dalam pemilihan informasi yang rendah, sebagian besar pemilih biasanya 

secara tidak sengaja memperoleh informasi dasar tentang calon, seperti 

identifikasi partai dan status berkuasa / penantang. Akibatnya, melalui 

pengalaman masa lalu dan pengetahuan yang disimpan inilah  pemilih 

dapat mengaitkan kandidat dengan kelompok politik dan / atau sosial dan 

proyek ke terkait dengan kelompok tersebut. Artikel ini dimulai dengan 

dua hipotesis: Pertama bahwa pemilih dengan asosiasi kelompok tertentu 

akan lebih mungkin untuk mendukung kandidat dengan asosiasi yang 

sama; kedua bahwa efek dari isyarat asosiasi kelompok ini akan berkurang 

dari waktu ke waktu. Analisis menunjukkan dukungan besar untuk kedua 

hipotesis. Dalam kedua tahun 1958 dan 2004 saya menemukan bukti 

hubungan kelompok voting. Pemilih dengan identitas kelompok yang 

dibagi oleh kandidat yang  pernah menjabat secara signifikan lebih 

mungkin untuk mendukung kandidat itu.  

Penelitian berjudul Hubungan Tingkat Pendidikan dan Intensitas 

Mengakses Pemberitaan melalui Media Sosial dengan Citra DPR RI oleh 

Rosita Kemala Sari. Penelitian yang dilakukan pada tahun 2013 ini 

dilatarbelakangi pada tingginya tingkat eksposur media sosial terhadap 

penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan DPR (korupsi, gratifikasi). 

Teori utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori ekologi 

media dari Marshall McLuhan yang menjelaskan bahwa media 

memperbaiki dan memperjelas persepsi seseorang, walaupun ada faktor 

lain, dan faktor itu diasumsikan dengan tingkat pendidikan. Penelitian 
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dengan tipe ekplanatif dengan pendekatan kuantitatif ini menggunakan 

populasi penelitan warga kota Semarang berusia 16-50 tahun yang pernah 

mengakses pemberitaan sosial selama satu tahun terakhir, dengan teknik 

sampling: non random-accidental sampling dikarenakan tidak adanya data 

secara pasti mengenai jumlah populasi, dengan jumlah sampel sebanyak 

50 responden. Penghitungan statistik yang digunakan adalah rumus uji 

korelasi Rank Kendall, dan menghasilkan hubungan negatif yang 

signifikan  antara tingkat pendidikan (X1) dengan citra DPR RI (Y) dan 

antara intensitas mengakses pemberitaan melalui media sosial (X2) 

dengan citra DPR RI (Y). Jadi semakin tinggi tingkat pendidikan 

seseorang maka semakin buruk persepsinya mengenai citra DPR RI dan 

semakin tinggi intensitas mengakses pemberitaan melalui media sosial 

maka semakin buruk persepsi masyarakat mengenai citra DPR RI. 

Penelitian selanjutnya berjudul Iklan dan Berita Politk Calon 

Walikota dan Wakil Walikota Pemilukada Kota Jayapura tahun 2010 di 

TOP TV terhadap Popularitas pada Mahasiswa Stikom Muhammdiyah 

Jayapura oleh Muhammad Nur Jaya. Penelitian pada tahun 2012 ini 

dilatarbelakangi  bahwa setiap calon peserta Pemilukada di Jayapura 

menggunakan iklan dan pemberitaan di televisi untuk meningkatkan 

popularitasnya menjelang Pemilukada. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengatahui pengaruh terpaan iklan dan berita politik calon walikota dan 

wakil walikota Pemilukada Kota Jayapura tahun 2010 terhadap tingkat 

popularitas pada mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi 
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Muhammadiyah Jayapura. Penelitian ini dilaksanakan di Kampus Sekolah 

Tinggi ilmu Komunikasi Muhammadiyah Jayapura  dengan obyek 

penelitian adalah seluruh mahasiswa. Metode pengumpulan data yang 

digunakan adalah survey khalayak dengan menyebarkan kuesioner. Data 

dianalisis dengan statistik deskriptif dan inferensial. Hasil Penelitian 

menunjukan bahwa ada hubungan yang signifikan antara terpaan iklan dan 

berita politik calon walikota dan wakil walikota pemilukada Kota Jayapura 

tahun 2010 di Top TV  dengan tingkat popularitas calon walikota dan 

wakil walikota untuk No urut 2,3,4,dan 5, dengan kekuatan hubungan 

berada pada kategori sangat rendah dan rendah yaitu : 0,187,  0,16, 0,216, 

dan 0,16, sedangkan untuk calon no urut 1 dan 6 tidak ada hubungan yang 

signifikan. Ada pengaruh yang signifikan antara terpaan iklan dan berita 

politik calon walikota dan wakil walikota pemilukada Kota Jayapura tahun 

2010 terhadap tingkat popularitas calon walikota dan wakil walikota untuk 

No. Urut 2,3,4,dan 5, dengan kekuatan pengaruh kecil tidak lebih dari 5 % 

(lima persen), sedangakan untuk calon no urut 1 dan 6 tidak ada pengaruh 

yang signifikan. Pengaruh yang besarnya tidak lebih dari 5 % (lima 

persen) artinya ada pengaruh lain yang besarnya 95 % (sembilan puluh 

lima persen) yang tidak diteliti. Besar dan rendahnya hubungan, serta 

pengaruh kedua variabel ditentukan oleh faktor komunikator pesan, media, 

dan khalayak berdasarkan konsep jarum suntik, uses and gratification, dan 

konsep periklanan.  

1.5.2. Research Gap 
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Penelitian ini memiliki perbedaan dibandingkan penelitian yang sudah ada 

sebelumnya, yakni melibatkan faktor-faktor komunikasi secara lebih 

komprehensif. Penulis menggunakan pendekatan kuantitatif untuk melihat 

pengaruh antarvariabel. Dari aplikasi teori, penelitian ini akan menggunakan 

value-expectancy theory. Penelitian komunikasi politik sebelumnya kebanyakan 

hanya menggunakan teori uses and gratification yang digunakan untuk 

menganalisis pengaruh media massa terhadap perilaku memilih. Kebaruan lain 

yang ditawarkan penelitian ini adalah pengukuran elektabilitas kandidat. Artinya 

penelitian ini dilakukan sebelum Pilkada dilaksanakan, sedangkan penelitian-

penelitian terdahulu dilakukan setelah Pilpres atau Pilkada dilaksanakan. 

Diharapkan penelitian ini menghasilkan output yang  mampu membantu kandidat, 

praktisi komunikasi politik, maupun partai politik dalam merancang strategi 

komunikasi politik yang efektif dan efisien. 

 

1.5.3. Paradigma Penelitian 

Paradigma merupakan pijakan filosofi sebagai panduan penelitian. paradigma, 

sebagai sistem keyakinan dasar (basic belief system) yang dicirikan oleh asumsi-

asumsi (Raharjo, 2009 :10). Paradigma menurut Denzin dan Lincoln (2009: 138) 

terbagi menjadi lima: positivism, postpositivism, critical theory., constructivism, 

dan participatory. Semua paradigma memiliki ciri-ciri yang digunakan sebagai 

pijakan teori dan metodologi, antara lain dimensi ontologi/berkaitan dengan 

asumsi tentang realitas, epistemologi/mengenai hubungan peneliti dengan yang 

diteliti, dan metodologi/bagaimana peneliti memeroleh pengetahuan. 
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Paradigma dalam penelitian ini adalah paradigma positivistik karena 

tujuan penelitian ini adalah melakukan verifikasi teori.  Dalam paradigma 

positivistik, segala sesuatunya dapat diukur. Suatu kondisi jika diberikan input 

tertentu maka akan menghasilkan suatu output yang dapat diukur. Penelitian 

kuantitatif bersifat memverifikasi berbagai hipotesis sebagai proposisi matematis 

yang menunjukkan hubungan fungsional. Metodologi yang digunakan adalah 

eksplanatif, dengan pengujian dan verifikasi hipotesis secara kuantitatif.  Melalui 

penelitian ini, peneliti ingin membuktikan apakah variabel di dalam value-

expectancy theory dan dapat diimplementasikan dalam menjawab permasalah 

mengenai sikap (elektabilitas) calon Bupati dalam Pilkada.. Teori ini dipilih 

karena semua variabel dalam penelitian ini dapat dioperasionalisasikan  dalam  

konteks kecenderungan sikap responden.  

Tabel 1. 1 Karakteristik Pendekatan Kuantitatif (Kriyantono, 2008 :15) 

Asumsi Pertanyaan Kuantitatif 

Ontologi Sifat realitas Bersifat obyektif dan tunggal, terpisah dari 

penelitiannya 

Epistemologi Hubungan peneliti 

dengan realitas 

Bersikap independen terhadap yang diteliti 

Aksiologi Peran nilai Bebas nilai dan tidak bias 

Retorika Bahasa penelitian Formal, berdasarkan pada seperangkat definisi 

Metodologi Proses penelitian Deduktif, sebab-akibat,desain statis, bebas 

konteks, generalisasi. 

 Secara ontologi penelitian ini bersifat obyektif, artinya peneliti terpisah dari 

penelitiannya. Sedangkan secara epistemologi, hubungan peneliti dengan yang 

diteliti tidak dekat atau peneliti bersikap independen. Secara aksiologi, karena  

positivistik menekankan pada obyektivitas, penelitian ini menjadi bebas nilai dan 

tidak bias, karena peneliti terpisah dari penelitiannya. Peneliti menggunakan 

kuesioner yang diajukan kepada sasaran. Pertanyaan pada kuesioner berdasarkan 
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konsep yang sudah diturunkan menjadi operasional. Metodologi yang digunakan 

adalah sebab-akibat dan pada akhirnya teori yang ada dapat digeneralisasi. 

 

1.5.4. Value-Expectancy Theory 

Teori nilai-ekspektasi (value-expectancy theory) mengenai sikap dikemukakan oleh 

banyak ahli psikologi. Sejak pertama kali dikemukakan oleh beberapa psikolog 

terkemuka, yaitu Martin Fishbein, Icek Ajzen, dan Phillip Palmgreen, teori ini 

dianggap penting untuk mengetahui expectancy (harapan), values (nilai-nilai), 

beliefs (keyakinan), attitude (sikap), dan juga gratification sought (pencarian 

kepuasan).  Teori ini melihat hubungan sikap dan perilaku berkaitan dengan 

pertimbangan cara-cara sikap berhubungan terhadap isu-isu khusus yang 

mempengaruhi perilaku.  

  Dalam jurnal Raaij & Wandwossen (1978 :592) mengatakan bahwa 

“Expectancy theory states that the desire or motive to engage in a certain behavior 

is a composite of the expected outcome of that behavior and the value or evaluation 

of that behavior”. Teori ini menyatakan bahwa keinginan atau motif untuk 

menggunakan perilaku tertentu adalah sebuah perpaduan dari hasil yang diharapkan 

dari perilaku dan hasil evaluasi dari perilaku tersebut sebelumnya. Klandersman 

dalam value-expectancy theory-nya menyatakan bahwa perilaku seseorang 

merupakan fungsi nilai (value) dari hasil yang diharapkan dari sebuah perbuatan. 

"Individual's behavior is a function of the value of expected outcomes of behavior" 

(Klandersman,1997:26). Perilaku seseorang akan menghasilkan sesuatu, semakin 
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tinggi nilai yang diharapkan, semakin tinggi pula keinginan untuk mewujudkan 

perilaku tertentu. 

Teori ini mengandung dua komponen yaitu nilai (value) dari tujuan yang 

akan dicapai dan harapan (expectancy) jika berhasil mencapai tujuan tersebut. 

Value-expectation theory memiliki tiga komponen dasar yakni: 

1. Individu merespon informasi baru tentang suatu hal atau tindakan dengan 

menghasilkan suatu keyakinan dari hal atau tindakan tersebut. Bila keyakinan 

sudah terbentuk, itu dapat dan seringkali berubah dengan informasi baru. 

2. Setiap individu memberikan sebuah nilai (value) pada setiap sifat di mana 

keyakinan tersebut tergantung/berdasar. 

3. Sebuah harapan (expectation) terbentuk atau termodifikasi berdasarkan hasil 

perhitungan antara keyakinan (beliefs) dan nilai-nilai (values) 

 Menurut teori ini, perilaku merupakan fungsi dari harapan seseorang dan 

nilai dari tujuan ke arah tujuan bekerja. Pendekatan seperti memprediksi bahwa, 

ketika lebih dari satu perilaku yang mungkin, perilaku yang dipilih akan menjadi 

satu dengan kombinasi terbesar dari keberhasilan yang diharapkan dan nilai. Teori 

ini berpendapat bahwa individu adalah makhluk berorientasi pada tujuan. Teori ini 

juga menyatakan bahwa ada beberapa faktor yang memengaruhi sikap seseorang 

terhadap sebuah obyek, misalnya asal-usul sosial dan psikologis kebutuhan, 

keyakinan, nilai-nilai, keadaan sosial, konsumsi media dan perilaku nonmedia lain.. 

Melalui pendekatan ini, perilaku, niat perilaku, atau sikap dipandang sebagai fungsi 

dari (1) harapan dan keyakinan - probabilitas dirasakan bahwa obyek memiliki 

atribut tertentu atau bahwa perilaku akan memiliki konsekuensi tertentu; dan (2) 
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evaluasi - tingkat mempengaruhi, positif atau negatif, terhadap atribut atau hasil 

perilaku (Palmgreen, 1984 : 32). Berikut adalah model value-expectancy theory 

(Fishbein & Ajzen, 1975 : 122), yaitu  

      

 

 

 

Sikap (attitude) seseorang merupakan penjumlahan dari produk setiap 

keyakinan (belief) dikali nilai evaluasinya (evaluation). Tipe-tipe keyakinan 

dalam teori ini meliputi descriptive belief  yaitu keyakinan yang berdasarkan 

keyakinan langsung yang sudah ada dalam pikiran seseorang, inferential belief 

 yaitu keyakinan yang bersumber dari keyakinan orang lain, dan informational 

belief  yaitu keyakinan yang berasal dari sumber luar, seperti media (Fishbein & 

Ajzen, 1975 : 131). 

Dari segi evaluatif, Fishbein membedakan antara keyakinan dan sikap 

(Littlejohn, 2009 :113). Dikatakannya, sikap berhubungan dengan keyakinan dan 

membuat seseorang berprilaku dengan cara tertentu terhadap sikap objek. Sikap 

juga diatur, sehingga sikap umum diperkirakan dari cara spesifik dalam sesuatu 

yang ringkas.  Secara ringkat, Fishbein ingin mengatakan, perubahan sikap dapat 

berasal dari tiga sumber. Pertama, informasi dapat mengubah kemampuan untuk 

meyakini atau bobot terhadap keyakinan terentu. Kedua, informasi juga dapat 

mengubah valence dari sebuah keyakinan. Ketiga, informasi dapat menambah 

keyakinan yang baru terhadap struktur sikap. 

    Ao = (biei) 

Keterangan: 

Ao = attitude (sikap) terhadap objek (O) 

bi = belief (keyakinan) tentang sifat objek 

ei = evaluasi dari suatu sikap 
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 Ajzen mendefinisikan sikap sebagai predisposisi yang dipelajari individu 

untuk memberikan respon suka atau tidak suka secara konsisten terhadap objek 

sikap. Respon suka atau tidak suka itu adalah hasil proses evaluasi terhadap 

keyakinan-keyakinan (beliefs) individu terhadap objek sikap. Menurut Fishben 

(1968 : 235), terdapat dua aspek pokok dalam hubungan antara sikap dengan 

perilaku, yaitu: 1) Aspek keyakinan terhadap perilaku. Keyakinan terhadap 

perilaku merupakan keyakinan individu bahwa menampilkan atau tidak 

menampilkan perilaku tertentu akan menghasilkan akibat tertentu. Aspek ini 

merupakan aspek pengetahuan individu tentang objek. Pengetahuan individu 

tentang objek dapat pula berupa opini individu tentang hal yang belum tentu 

sesuai dengan kenyataan. Semakin positif keyakinan individu akan suatu objek 

sikap, maka akan semakin positif pula sikap individu terhadap objek sikap 

tersebut, demikian pula sebaliknya, 2) Aspek evaluasi akan akibat perilaku. 

Evaluasi akan akibat perilaku merupakan penilaian yang diberikan oleh individu 

terhadap tiap akibat atau hasil yang dapat diperoleh atas perilaku tertentu. 

Semakin positif evaluasi individu dari suatu objek sikap, maka akan semakin 

positif pula sikap terhadap objek tersebut, demikian pula sebaliknya. 

Sikap adalah sebuah fungsi dari sebuah kombinasi kompleks keyakinan 

dan evaluasi (Littlejohn, 2009 :113). Sikap ini dipengaruhi oleh persepsi dan 

kognisi lingkungan, akan tetapi sikap terhadap lingkungan ini mampu pula 

mempengaruhi persepsi dan kognisi lingkungan. Menurut Shaver (dalam Marat, 

1984 : 67) predisposisi untuk bertindak positif atau negatif terhadap objek tertentu 

(atau sikap) mencakup komponen kognisi, afeksi, dan konasi. Komponen kognisi 
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akan menjawab apa yang dipikirkan atau dipersepsikan tentang objek. Komponen 

afeksi menjawab pertanyaan tentang apa yang dirasakan (positif/negatif) terhadap 

objek. Komponen konasi akan menjawab pertanyaan bagaimana 

kesediaan/kesiapan untuk bertindak terhadap objek. Ketiga komponen itu tidak 

berdiri sendiri, akan tetapi menunjukkan bahwa manusia merupakan suatu sistern 

kognitif. Hal ini berarti bahwa yang dipikirkan seseorang tidak akan terlepas dari 

perasaannya, Masing-masing komponen tidak dapat  berdiri sendiri, namun 

merupakan interaksi dari ketiga komponen tersebut secara kompleks. Aspek 

kognisi mcrupakan aspek penggerak perubahan karena informasi yang diterima 

menentukan perasaan dan kemauan untuk berbuat. Persepsi merupakan proses 

pengamatan seseorang yang berasal dari komponen kognisi, yang banyak 

dipengaruhi oleh faktor personal individu seperti minat, kepentingan, 

pengetahuan, kebiasaan mengamati, dan pengalaman, faktor sosial dan budaya, 

dan faktor lingkungan . Melalui komponen kognisi akan timbul Ide, kemudian 

konsep mengenai apa yang dilihat. Berdasarkan nilai dan norma yang dimiliki 

pribadi sesorang, akan terjadi keyakinan terhadap objek tersebut (Mar 'at, 1984 : 

71). 

Salah satu kegunaan value-expectancy theory adalah dalam pendekatan 

persuasi (persuasion approaches). Berdasarkan teori ini kita mengharapkan 

sesuatu untuk mengontrol sikap kita (Fishbein & Ajzen, 1975 : 136). 

Memengaruhi seseorang meliputi mengubah nilai yang mereka harapkan untuk 

diterima. Sebagai contoh, jika kita mengharapkan hasil yang baik dari pendapat 
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namun seseorang meyakinkan kita bahwa pendapat tersebut tidak bagus, maka 

kita akan mengubah isi dari pendapat tersebut. 

Singkatnya menurut teori ini, ada tiga sumber yang mendasari perubahan 

sikap sesorang. Pertama, informasi dapat mengubah kemampuan untuk meyakini 

atau bobot terhadap keyakinan tertentu. Kedua, informasi juga dapat mengubah 

valensi dari sebuah keyakinan. Ketiga, informasi dapat menambah keyakinan 

yang baru terhadap struktur sikap 

Dalam penelitian ini, teori nilai ekspektaksi dapat menjelaskan pengaruh 

antarvariabel yang diteliti, di mana attitude terhadap objek dapat menjelaskan 

variabel elektabilitas, belief yang terbagi menjadi tiga jenis yaitu descriptive belief 

dapat menjelaskan variabel citra kandidat, inferential belief dapat menjelaskan 

variabel interaksi dengan kelompok referensi, dan informational belief dapat 

menjelaskan variabel intensitas mengakses media massa, terpaan berita di media 

sosial, dan evaluation dapat menjelaskan variabel kepercayaan kepada partai 

politik dan variabel persepsi terhadap proses pilkada. 

 

1.5.5. Information Seeking Behaviour 

Perilaku  penemuan  informasi  (Information  Seeking  Behaviour) merupakan 

upaya mencari informasi untuk memenuhi tujuan tertentu.  Dalam upaya ini, 

seseorang dapat saja berinteraksi  dengan  sistem  informasi  hastawi  (misalnya,  

surat  kabar,  majalah, perpustakaan), atau yang berbasis komputer (Wilson, 2000 

:47). Informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna, lebih 
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 berarti dan bermanfaat bagi penggunanya. Information seeking adalah proses atau 

kegiatan yang mencoba untuk mendapatkan informasi dan teknologi baik dalam 

konteks manusia.  

Kebutuhan informasi merupakan hubungan antarinformasi dan tujuan 

informasi tertentu. Menurut Wardhani (1994 :42), kebutuhan informasi termasuk 

ke dalam kelompok cognitive need yaitu kebutuhan yang didasari oleh dorongan 

untuk memenuhi dan memuaskan keinginan keingintahuan (curiosity) dan 

penjelajakan (exploratory).  

Menurut Donohew dan Tipton (1973), Information Seeking menjelaskan 

tentang pencarian, penginderaan, dan pemrosesan informasi, disebut memiliki 

akar dari pemikiran psikologi sosial tentang sikap. Salah satu asumsi utamanya 

adalah bahwa orang cenderung untuk menghindari informasi yang tidak sesuai 

dengan image of reality-nya karena informasi itu bisa saja membahayakan 

(Sendjaja, 1994 : 215). 

Beberapa konsep utama dari teori ini adalah tentang image of reality. 

Pertama konsep image ini mengacu pada pengalaman yang diperoleh sepanjang 

hidup seseorang dan terdiri dari berbagai tujuan, keyakinan, dan pengetahuan 

yang telah diperoleh sepanjang hidup. Bagian kedua dari image adalah terdiri dari 

konsep diri seseorang, termasuk evaluasinya terhadap kemampuan dirinya dalam 

mengatasi berbagai situasi. Ketiga, image of reality terdiri dari suatu perangkat 

penggunaan informasi yang mengatur perilaku seseorang dalam mencari dan 

memproses informasi. Ketika mencari informasi, individu dapat memilih diantara 

berbagai strategi yang di dalam teori ini dibedakan menjadi strategi luas dan 
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strategi sempit. Pada strategi yang luas, individu pertama-pertama akan membuat 

suatu daftar mengenai sumber-sumber informasi yang memungkinan, 

mengevaluasinya, dan memilih sumber mana yang akan digunakannya. 

Sedangkan dalam strategi sempit, satu sumber digunakan sebagai titik awal, dan 

pencarian lebih lanjut dilakukan dengan menempatkan sumber tersebut sebagai 

basisnya. Pencarian informasi akan dilakukan sampai pada tahap yang disebut 

“closure”, yaitu dimana seseorang akan berhenti mencari lebih banyak informasi 

(Sendjaja, 1994 :219) 

Proses pencarian informasi oleh Donohow dan Tipton dijelaskan dalam 

beberapa tahapan. Proses dimulai ketika individu diterpa oleh sejumlah stimuli. 

Kepada stimuli tersebut, individu dapat memperhatikan atau tidak 

memperhatikan, dan pilihan pada salah satunya sebagian ditentukan oleh 

karakteristik oleh stimuli tersebut. Pada tahap berikutnya, terjadi suatu 

perbandingan antarstimuli (informasi) dan image of reality yang dimiliki tiap 

individu. Di tahap ini akan diuji tingkat relevansi dan konsistensi, antara image 

dan stimuli. Materi atau informasi yang terlalu berbahaya atau tidak penting akan 

tersaring keluar, demikian pula dengan stimuli yang dianggap monoton karena 

tingkat konsistensi individu yang tinggi. Jika stimuli diabaikan maka proses ini 

otomatis berhenti. 

Berikutnya muncul persoalan apakah stimuli tersebut menuntut suatu 

tindakan. Jika jawabannya adalah “tidak”, maka efek dari stimuli mungkin adalah 

membentuk suatu tambahan dari image. Sedangkan jika jawabannya adalah “ya” 

maka perangkat dari image of reality, seperti pengalaman, konsep diri, dan gaya 
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pemrosesan informasi akan memengaruhi tindakan apa yang harus dilakukan. Jika 

dalam pencarian stimuli tadi seseorang memilih memberi prioritas lebih pada 

sebuah stimuli, maka dia dapat memilih untuk mencukupkan stimulinya 

(Sendjaja, 1994 : 223). 

Setelah melakukan tindakan, seseorang memerlukan umpan balik 

(feedback) dari tindakannya yang memungkinkan untuk mengevaluasi efektivitas 

tindakannya. Pada tahap ini, ia akan menilai apakah infromasi yang diperolehnya 

berguna dan relevan bagi tindakan yang ia lakukan. Selanjutnya, proses ini akan 

menghasilkan revisi bagi image of reality seseorang dan dapat mengubah persepsi 

seseorang terhadap orang lain, lingkungan, pengetahuan, dan konsep diri yang 

dimiliki (Sendjaja, 1994 :231). 

Dalam istilah sederhana, information seeking melibatkan pencarian, 

pengambilan, pengakuan, dan penerapan isi yang maknawi. Pencarian ini bisa 

eksplisit atau implisit, pencarian mungkin hasil dari strategi khusus atau 

kebetulan, informasi yang dihasilkan mungkin akan dipeluk atau ditolak, seluruh 

pengalaman dapat dilakukan melalui suatu kesimpulan logis atau dihentikan di 

tengah jalan, dan mungkin ada juta potensi hasil lainnya.  

Information seeking telah dilihat sebagai latihan kognitif, sebagai 

pertukaran sosial dan budaya, sebagai strategi yang diterapkan ketika menghadapi 

ketidakpastian. Bahkan, perilaku informasi mungkin istilah yang lebih tepat, 

bukan mencari informasi, untuk menggambarkan hubungan multi-faceted 

informasi dalam kehidupan manusia, sebuah hubungan yang dapat mencakup 
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mencari melalui saluran informasi formal dan berbagai lain sikap dan tindakan, 

termasuk skeptisisme dan ambivalensi (Sendjaja, 1994 : 251).  

Kuhlthau  (1993 : 362)  menyatakan bahwa  kebutuhan  informasi  

muncul  dari  suatu situasi  yang  tidak  pasti  dan  dipahami  sebagai  suatu  

situasi  yang  tidak  pasti  dan  dipahami  sebagai  sesuatu  yang  memeberikan  

kontribusi pemahaman  maupun makna  bagi  seseorang.  Wilson  (2000 : 51)  

juga  mengungkapkan  bahwa  ketika seseorang mengalami kondisi membutuhkan 

informasi, maka orang tersebut harus menyertai  dengan  motif  untuk  

mendapatkan  informasi,  sehingga  mendorong seseorang untuk bertindak dalam 

bentuk perilaku informasi. 

Information behavior (perilaku informasi) merupakan keseluruhan 

perilaku manusia berkaitan dengan sumber dan saluran informasi, termasuk 

perilaku pencarian dan penggunaan informasi baik secara aktif maupun secara 

pasif. Menonton televisi dapat dianggap sebagai perilaku informasi, demikian 

pula dengan komunikasi face to face. Perilaku penemuan informasi (information 

seeking behavior) merupakan upaya menemukan informasi dengan tujuan tertentu 

sebagai akibat dari adanya kebutuhan untuk memenuhi tujuan tertentu. Dalam 

upaya ini, seseorang bisa saja berinteraksi dengan sistem informasi manual 

(koran, sebuah perpustakaan) atau sistem informasi yang berbasis komputer 

(Wilson, 2000 :51) 

Menurut  Ellis  ( 2001 :132)  dalam  upaya  penemuan  informasi,  

seseorang  bisa  saja berinteraksi  dengan  sistem  informasi  manual  (seperti  

surat  kabar  atau perpustakaan) atau dengan sistem berbasis-komputer, misalnya 
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World Wide Web atau  internet.  Dalam  model  Wilson  (2000 :53)  bahwa  

perilaku  penemuan informasi  berasal  dari  kebutuhan  akan  informasi  oleh  

pengguna. Respon terhadap  kebutuhan  tersebut  menuntut  pada  sistem  

informasi  (seperti perpustakaan  atau  database),  dan  sumber  informasi  lainnya  

(media massa, keluarga, kelompok atau sumber lain hasil dari perkembangan 

teknologi). 

Terdapat beberapa model yang menjelaskan perilaku penemuan 

informasi, salah  satunya  adalah  model  perilaku  informasi  Ellis  dimana  model  

terletak diantara analisis mikro pencaran informasi dan analisis makro penemuan 

nformasi secara  keseluruhan.  Secara  umum,  Ellis  (2001 :174) menjelaskan 

bahwa perilaku penemuan informasi terdiri dari beberapa fitur (ciri) yaitu : 

1.  Starting,  terdiri  dari  aktivitas-aktivitas  yang  memicu  kegiatan  pencarian 

informasi.  

2.  Chaining, kegiatan mengikuti rangkaian sitasi, pengutipan atau bentuk-

bentuk perujukan antar dokumen lainnya.  

3.  Browsing, kegiatan mencari  sumber-sumber yang dianggap memiliki potensi 

untuk memberikan informasi.  

4.  Differentiating, pemilahan, menggunakan ciri-ciri di dalam sumber informasi 

sebagai patokan untuk memeriksa kualitas isi/informasi.  

5.  Monitoring,  memantau perkembangan dengan  berkonsentrasi  pada  

beberapa sumber terpilih.  

6.  Extracting,  secara  sistematis  menggali  di  satu  sumber  untuk  mengambil 

materi/informasi yang dianggap penting.  
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Ellis  menyatakan  bahwa  enam  butir  di  atas  saling  berkaitan  untuk  

membentuk aneka pola pencarian-informasi, dan seringkali bukan merupakan 

tahapan-tahapan yang  teratur. 

Kebutuhan untuk mengikuti perkembangan yang terjadi di sekitar 

merupakan sebagian dari kebutuhan akan unsur kognitif –yang oleh Wilson 

diartikan sebagai ‘the need to find  order  and  meaning  in  the  environment’.  

Kebutuhan  kognitif  bisa  dikatakan sebagai  kebutuhan  terbesar  yang  dimiliki  

oleh  seseorang yang  mendorong mereka  untuk  melakukan  berbagai  kegiatan  

informasi.  Informasi  yang  diperoleh mungkin  tidak  saja  langsung  

memberikan  manfaat  pada  kebutuhan  utama individu,  namun  informasi  ini  

akan  tetap  membangun  manfaat  wawasan  dan pengetahuan,  sehingga  dapat  

digunakan  untuk  kepentingan  lain.  

Wilson  merumuskan  pencarian  informasi  merupakan  kegiatan  yang 

dipandang  eksis  dan  dibedakan  dalam  penemuan  informasi.  Perilaku  

pencarian informasi didefinisikan sebagai perilaku ditingkat mikro, berupa 

perilaku mencari yang  menunjukkan  seseorang  ketika  berinteraksi  dengan  

sistem  informasi (Wilson, 2000 : 52).  Ellis membedakan pencarian informasi 

seeking behavior dengan searching behavior.  Seeking  behavior  adalah  aktivitas  

pencarian  informasi  dimana  pencari informasi  (information  seeker)  belum  

mengetahui  proses  dalam  pencarian, mislanya pencari informasi hanya mencoba 

atau membuka situs-situs tertentu untuk mendapatkan  informasi  yang  

diharapkan  sesuai  dengan  kebutuhannya.  Seeking berbeda  dengan  searching,  

searching menurut  Ellis  yaitu  proses  pencarian informasi  dimana  pencari  
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informasi  (information  seeker)  mengetahui  proses, tahap, atau cara dalam 

menemukan informasi sehingga informasi yang dibutuhkan relevan. 

McQuail (1994:83) mengemukakan bahwa penggunaan media meliputi 

mencari informasi, pemahaman atas kehidupan diri sendiri dan orang lain, 

mempunyai dasar untuk hubungan sosial, merasa terhubung dengan orang lain, 

mengisi waktu dan melepaskan ketegangan. Tingkat kredibilitas sumber yang ada 

di media sangat bergantung pada tingkat kemanfaatan informasi bagi pengguna, 

kemampuan memecahkan masalah dan disampaikan tepat waktu kepada para 

penggunanya. 

 

1.5.4.1 Intensitas Mengakses Media Massa 

Intensitas mengakses media massa adalah kegiatan yang secara sengaja yang 

meliputi mendengar, melihat, dan membaca pesan-pesan media massa ataupun 

mempunyai pengalaman dan perhatian terhadap pesan yang disampaikan. Para 

peneliti menemukan hubungan antara konten isu iklan politik dengan kesuksesan 

pemilihan (Ardiyanto, 2008 :35). Salah satu pertimbangan dalam proses 

penyeleksian informasi adalah pemenuhan news value yang membuat sebuah 

berita menarik untuk disimak (Azjen, 1975 : 191). Terpaan informasi dari berita 

politik juga dipengaruhi oleh kredibilitas sumber pesan, isi pesan, dan cara 

menyampaikan pesan.  

Fungsi  media massa (baik cetak maupun elektronik) antara lain sebagai 

sumber informasi, sebagai fungsi partisipasi, sebagai sosialisasi dan pendidikan 

politik, fungsi mengembangkan budaya politik, dan fungsi interritas bangsa 
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(Firmanzah, 2007 :140) Selain kelima fungsi tersebut masih terdapat fungsi lain 

seperti fungsi hiburan dan fungsi kontrol sosial. Media massa dalam fungsi 

pertamanya sebagai sumber informasi selalu menyajikan, menayangkan peristiwa-

peristiwa politik yang terjadi di berbagai belahan bumi, termasuk aktivitas-

aktivitas aktor-aktor politik dengan sikap dan perilaku politik yang melekat pada 

para aktor tersebut. Fungsi informasi lebih menekankan pada unsur-unsur berita 

(news) yang berefek politik. Media massa menyajikan data, informasi, dan berita 

media. Selain itu juga menyajikan ulasan ahli, permasalahan terkini, serta 

perkembangan dan tren situasi. Hal ini memengaruhi pemilih sebelum 

menentukan pilihannya (Arifin, 2006 : 115). 

Semakin bergantung orang pada media untuk memperoleh informasi, 

semakin besar kemungkinan mereka akan mengubah kepercayaan, nilai, dan 

pengharapan mereka sebagai hasil informasi yang diterimanya. Dalam peristiwa 

politik, maka intensitas perhatian terhadap media massa akan meningkat, 

misalnya terjadi konflik politik, pemilu, dan pilpres (Morrisan, 2010 : 67). 

Semakin esensial informasi yang disampaikan oleh media kepada 

khalayak, semakin besar kebergantugan orang pada media itu dan karena itu 

semakin besar kemungkinan orang mengubah pandangan mereka sebagai hasil 

dari memperhatikan media tersebut. Media akan mempengaruhi persepsi 

masyarakat tentang partai politik, kandidat dalam pilkada maupun persepsi 

terhadap Pilkada itu sendiri (Firmanzah, 2007 : 108). Semakin berkembang media 

komunikasi suatu masyarakat, semakin bergantung orang pada media dengan 

meningkatnya konflik dan perubahan sosial. Dari asumsi ini khalayak akan 
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bergantung pada media untuk memeroleh informasi yang unik, sesuai dan 

bervariasi. Media memasok informasi yang dibutuhkan dalam kondisi 

ketidakstabilan, perubahan, dan konflik sosial. Konsekuensi dari komunikasi 

politik ini ada pada tataran kognitif, afektif, dan behavioral. 

Dapat disimpulkan bahwa media massa memberi kontribusi cukup 

berharga di dalam menumbuhkan partisipasi politik masyarakat, selain media 

massa itu dapat mengisi kekurangan yang tidak dapat dijangkau oleh komunikasi 

langsung. Menurut Littlejohn, kepercayaan seseorang tentang isi media 

dipengaruhi oleh budaya dan institusi sosial seseorang, termasuk media itu 

sendiri, keadaan keadaan sosial seperti ketersediaan media,  variabel psikologis 

seperti introvert/ ekstrovert dan dogmatism. Sedangkan faktor evaluasi atau nilai 

nilai dipengaruhi oleh faktor faktor sosial dan kultural, kebutuhan kebutuhan, 

variabel-variabel psikologis (Kriyantono, 2006: 207). 

 

1.5.4.2.    Terpaan Berita di Media Sosial 

Terpaan  media merupakan kegiatan mendengar, melihat, dan membaca pesan-

pesan media massa ataupun mempunyai pengalaman dan perhatian terhadap pesan 

yang disampaikan. Para peneliti menemukan hubungan antara konten isu iklan 

politik dengan kesuksesan pemilihan (Ardiyanto, 2008 : 35).  Isu terfokus pada 

analisis dampak potensial yang mungkin muncul di tengah masyarakat seperti 

pada pengetahuan politik dan opini publik, sikap politik dan nilai-nilai politik, 

serta pada tingkah laku politik. Florina serta Enelow dan Hinich mempelajari 

pengaruh dari isu dan masalah dalam proses pengambilan keputusan politik. 
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Kesimpulan studi mereka adalah bahwa pemilih menaruh perhatian yang sangat 

tinggi atas cara kontestan dalam menawarkan solusi sebuah permasalahan 

(Firmanzah, 2007 :116-119). Semakin efektif seseorang/kontestan dalam 

menawarkan solusi yang tepat untuk menjawab permasalahan, semakin tinggi 

pula probabilitas untuk dipilih pemilih (Arifin, 2006 : 156). Para pemilih 

mempunyai kecenderungan untuk tidak memilih kontestan yang kurang mampu 

menawarkan program kerja dan hanya mengandalkan spekulasi jargon-jargon 

politik.  

Proses mendapatkan informasi juga dilakukan pemilih melalui media 

sosial, karena sifatnya yang lebih praktis dan up to date (Rakhmat, 2007 : 200). 

Salah satu keberhasilan penggunaan media massa dalam momen Pemilihan 

Umum adalah fakta kemenangan  Al Gore dalam pemilihan presiden Amerika 

Serikat pada tahun 2000. Dalam pemilihan presiden Amerika berikutnya, Obama 

menggunakan twitter untuk terlibat dengan konstituennya. Ia kemudian 

memprakarsai konferensi virtual pertama sehingga anggota masyarakat dapat 

mengajukan pertanyaan langsung kepadanya dalam kondisi real time. 

Media sosial dianggap lebih efektif daripada media konvensional seperti 

radio dan televisi, karena  biaya transaksi dan interaksi relatif lebih rendah dan 

adanya anggapan masyarakat bahwa  media sosial  akan menciptakan budaya 

keterbukaan dan transparansi sehingga menjauhkan perbuatan korup para calon 

(Hong & Nadler, 2014 :56). Beberapa hal yang akan mampu dilakukan dengan 

mudah melalui media sosial antara lain : manajemen isu, yaitu langkah-langkah 

strategis komunikator politik guna mempengaruhi kebijakan publik seputar 
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masalah-masalah yang tengah hangat dipertikaikan masyarakat dan yang kedua 

adalah kepemilikan isu. Kepemilikan isu terjadi ketika pemilih yang beragam 

menganggap bahwa partai atau komunikator politik tertentu lebih layak untuk 

membawakan isu itu ketimbang pihak lain. Hal ini diketahui secara baik oleh 

PKS, misalnya, bahwa isu-isu Islam sudah jenuh diserahkan masyarakat pada 

partai-partai Islam lain seperti PPP, PKB, PAN, atau PBB. Masyarakat 

kemungkinan sekarang menganggap kepemilikan isu Islam terletak pada PKS. 

Media sosial merupakan terobosan besar dalam teknologi komunikasi 

politik yang mempengaruhi pola interaksi sosial masyarakat. Perpaduan antara 

kecanggihan teknologi dan sosiologi telah mengubah pola monolog  (one to 

many) menjadi dialog (many to many), para pembaca konten menjadi penerbit 

konten.  Salah satu kekuatan dari sosial media ini terletak pada social network 

(jaringan sosial) antara dua elemen, yakni individual (nodes) dan hubungan sosial 

(relationship) (Mietzner, 2009 : 89). Interkoneksitas antar individu beserta 

lingkungannya menjadi demikian intens dan cepat melalui jaringan virtual. Begitu 

kuatnya pengaruh media sosial hingga memungkinkan seseorang mengambil 

keputusan berdasarkan preferensi yang dibentuk oleh dunia maya. 

 Perkembangan penggunaan media sosial telah menjadi fenomena dunia, 

termasuk Indonesia. Bahkan, media sosial telah memainkan peranan penting 

dalam peristiwa-peristiwa politik, seperti dalam pemilu maupun pilpres. Kerangka 

regulasi yang belum memadai untuk mengatur penggunaan media sosial sebagai 

alat kampanye telah memberi ruang yang luas bagi setiap kandidat untuk 

mengeksploitasi pemanfaatan media sosial dalam kepentingan politik, termasuk 
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black campaign atau propaganda politik. Indonesia adalah negara dengan jumlah 

pengguna Facebook no. 4 dan pengguna Twitter no. 5 terbesar di dunia. Media 

sosial yang dimaksud meliputi facebook, twitter, path, instagram,maupun 

pinterest. 

 

1.5.4.3.  Interaksi dengan Kelompok Referensi 

Kelompok referensi adalah mereka yang dijadikan acuan oleh seseorang sebelum 

memutuskan sesuatu. Kelompok ini biasa berasal dari lingkungan terdekat seperti 

keluarga dan teman namun juga bisa berasal dari orang lain yang tidak dikenal 

secara personal misalnya artis idola, politisi senior, public figure lain yang 

dianggap baik dan bisa dicontoh. Saran dan nasehat antar individu atau kelompok 

acuan lainya juga bisa mempengaruhi keputusan membeli seseorang. Kelompok 

acuan adalah semua kelompok yang mempunyai pengaruh langsung (tatap muka) 

atau tidak langsung terhadap sikap atau perilaku seseorang (Kotler, 2002 : 187).  

Kelompok referensi digunakan seseorang sebagai dasar untuk 

perbandingan atau  referensi dalam membentuk respon kognitif, afektif, dan 

perilaku. Anjuran yang bersifat pribadi dalam suatu kelompok rutin dimana para 

angotanya saling bertatap muka lebih efektif sebagai penentu perilaku seseorang 

dibandingkan dengan iklan di surat kabar, televisi, dan media masa lainya. 

Efektivitas pengaruh kelompok referensi pada perilaku pemilih bervariasi 

tergantung dari kandidat dan tersedianya informasi tentang kandidat itu sendiri. 

Makin sedikit informasi atau pengalaman seseorang terhadap kandidat tertentu, 
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makin kuat pengaruh kelompok acuan terhadap kandidat tersebut (Stanton, 1985: 

31). 

Kelompok dapat diartikan sebagai beberapa individu, yang didefinisikan 

secara formal atau informal keanggotaannya, yang memiliki identitas bersama 

yang dibagikan, atau diikat oleh pola interaksi sosial yang relatif stabil. Konsep 

kelompok dalam penelitian ini mengacu pada definisi kelompok primer dan 

sekunder. Salah satu definisi kelompok primer memiliki karakteristik dekat secara 

bertatap muka dan kooperatif (Coley dalam Rakhmat, 2007: 142). Sedangkan 

kelompok sekunder secara sederhana, memiliki kekerabatan yang tidak akrab, 

tidak personal, dan tidak menyentuh hati. Kelompok primer memiliki lima 

karakteristik yang membedakannya dengan kelompok sekunder, yakni 

kualitas,sifat komunikasi, dan aspek hubungan. 

Kualitas kelompok primer bersifat dalam dan meluas, yakni mampu 

mengungkap unsur unsur backstage (perilaku yang hanya ditunjukkan dalam 

keadaan privat), sedangkan meluas berarti sedikit sekali kendala dan cara 

berkomunikasi. Pada kelompok sekunder, komunikasi bersifat tidak mendalam 

dan terbatas. Karakterisik kedua pada kelompok primer adalah bersifat personal. 

Hubungan dengan anggota kelompok primer bersifat unik dan tidak dapat 

dipindahkan. Karakteristik ketiga, pada kelompok primer, komunikasi lebih 

menekankan aspek hubungan daripada isi. Komunikasi dilakukan untuk 

memelihara hubungan baik, dan isi komunikasi bukan merupakan hal yang sangat 

penting. Karakteristik keempat dan kelima yakni ekspresif dan informal, sebagai 

lawan instrumental dan formal dalam kelompok sekunder. 
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Karakteristik kelompok tersebut yang juga menjadikan individu untuk 

menjadikan kelompok primer sebagai rujukan, seperti yang didefinisikan oleh 

Theodore Newcomb. Kelompok rujukan didefinisikan sebagai kelompok yang 

digunakan menjadi alat ukur untuk melihat diri sendiri atau untuk membentuk 

sikap. Jika individu menggunakan kelompok rujukan untuk bersikap, maka 

disebut sebagai kelompok rujukan positif. Sedangkan jika dijadikan teladan untuk 

seharusnya tidak bersikap, disebut sebagai kelompok rujukan negatif.  

Kelompok rujukan ini memiliki dua fungsi yakni fungsi komparatif dan 

fungsi normatif (Hyman, 1942 dalam Rakhmat, 2007:146). Fungsi komparatif 

mengacu pada individu untuk mengukur dan menilai keadaan dan status individu 

saat ini, sedangkan fungsi normatif mengacu pada norma-norma dan sejumlah 

sikap yang harus dimiliki, atau dapat dikatakan memiliki fungsi untuk 

membimbing dan mencapai tujuan. 

Cara-cara kelompok rujukan untuk memengaruhi individu dilihat dari 

beberapa hal,  yakni  mengetahui kelompok rujukan, mempunyai nilai yang 

beragam, memiliki serangkaian perilaku baku, suasana fisik komunikasi, serta 

mengandung nilai positif (Betinghaus dalam Rakhmat, 2007: 146). Jika individu 

mengetahui kelompok rujukannya, pesan yang ada dalam kelompok tersebut 

mudah dihubungkan dan difokuskan perhatiannya. Agar suatu pesan diterima, 

kelompok rujukan positif dapat digunakan, karena lebih mudah diterima. 

Kelompok rujukan ini memiliki nilai yang beragam, yang disepakati oleh 

anggota di dalamnya. Individu akan mendasarkan prioritas kelompok rujukan 

antara lain dalam lingkup keluarga, organisasi massa, atau komunitas lainnya. 
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Peran komunikator disini mampu merencanakan dan memperhitungkan relevansi 

dan nilai kelompok rujukan yang lebih tepat bagi suatu kelompok. Kelompok 

rujukan memiliki nilai baku yang disepakati bersama. Berdasar karakteristik ini, 

suatu kelompok cenderung memiliki sikap dan nilai yang sama. Suasana fisik 

komunikasi juga dapat menunjukkan kemungkinan satu kelompok rujukan lebih 

didahulukan daripada kelompok rujukan yang lain. Karakteristik lain adalah 

pernyataan kelompok rujukan yang positif dapat dikutip langsung dalam pesan, 

untuk mendorong respon positif dari khalayak. Hal ini seringkali dikaitkan dalam 

pilihan politik, sikap pemimpin yang ditinggikan akan diacu. 

Pengaruh kelompok pada perilaku komunikasi dapat dijelaskan melalui 

konformitas, fasilitasi sosial, dan polarisasi. Konformitas dianalogikan jika 

sejumlah orang dalam kelompok mengatakan atau melakukan sesuatu, ada 

kecenderungan anggota yang lain untuk mengatakan hal yang sama. Jika tampak 

memiliki perbedaan pandangan, individu cenderung gelisah dan ragu pada 

penilaiannya sendiri. Faktor-faktor situasional yang menentukan konformitas 

adalah kejelasan situasi, konteks situasi, cara menyampaikan penilaian, 

karakteristik sumber pengaruh, ukuran kelompok, dan tingkat kesepakatan 

kelompok. Jika suasana tidak jelas, individu cenderung mengikuti anggota 

kelompoknya dalam bersikap.  

Pengaruh konteks situasi, cara individu menyatakan penilaian dan 

perilakunya dalam hal ini dihubungkan dengan sikap dihadapan orang banyak. 

Pengaruh norma kelompok pada konformitas anggota-anggotanya bergantung 
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pada ukuran mayoritas anggota kelompok yang menyatakan penilaian. Makin 

besar ukurannya, makin tinggi tingkat konformitas.  

Fasilitasi sosial dalam hal ini diartikan untuk menunjukkan kelancaran 

atau peningkatan kualitas kerja karena ditonton kelompok. Sedangkan polarisasi 

berarti dalam kelompok cenderung untuk menghindari resiko, individu cenderung 

berani mengambil keputusan ketika berada dalam kelompok daripada ketika 

sendiri. Dalam konsep polarisasi, suatu sikap akan dikuatkan setelah adanya 

diskusi dalam kelompok, baik sikap untuk mendukung atau menentang. 

Dalam faktor situasional kelompok, kohesi kelompok memainkan peranan 

penting. Implikasi komunikasi dalam kelompok yang kohesif disebabkan oleh 

lima hal (Bettighaus dalam Rahmat, 2007: 114). Pada kelompok yang kohesif, 

kelompok devian akan ditentang  oleh komunikator akan berhasil memeroleh 

dukungan kelompok jika gagasannya sesuai dengan mayoritas anggota kelompok. 

Ciri kedua, kelompok yang lebih kohesif lebih mungkin dipengaruhi persuasi. 

Terdapat tekanan ke arah keseragaman dalam pendapat, keyakinan, dan tindakan. 

Ciri ketiga komunikasi dengan kelompok yang lebih kohesif harus 

memperhitungkan distribusi komunikasi diantara anggota anggota kelompok. 

Saling pengertian membantu tercapainya perubahan sikap. Ciri keempat, dalam 

situasi pesan yang tampak sebagai ancaman pada kelompok, kelompok yang lebih 

kohesif akan cenderung menolak pesan dibandingkan dengan kelompok yang 

tingkat kohesinya rendah. Ciri kelima, dalam hubungannya dengan pernyataan 

pernyataan tersebut, komunikator dapat meningkatkan kohesi kelompok agar 

kelompok mampu menolak pesan yang bertentangan. 
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Pengambilan keputusan dalam kelompok adalah proses produksi dan 

reproduksi posisi berdasarkan aksi dari kelompok, secara langsung ditujukan pada 

anggota sebagai pilihan akhir (Poole & McPhee dalam Littlejohn & Foss, 

2009:451). Pengaruh dalam kelompok termasuk di dalamnya 3 hal yakni (1) 

kecepatan interaksi dimana skema interpretif, norma, dan sumber kekuatan 

direproduksi melalui pola komunikasi kelompok, garis keputusan, dan pengaruh 

antaranggota (2) keistimewaan dari sistem eksternal kelompok, termasuk tugas 

dan lingkungan, dan (3) dinamika struktural, termasuk mediasi elemen dari 

struktur lainnya. 

Fungsi kelompok menurut Poole & McPhee adalah sebagai pengembangan 

keputusan, argument kelompok, dan penggunaan teknologi informasi. Robert F 

Bales mengemukakan proses komunikasi dalam pengambilan keputusan dalam 

kelompok. Apa yang ia temukan ini merupakan alat untuk mengkoding kontribusi 

untuk diskusi. Analisis proses interaksi merupakan kategori yang mendasarkan 

pada sistem, sering berupa kasus dalam sistem, jarak antara kategori 

merefleksikan asumsi berdasarkan karakteristik diskusi. Kontribusi pada diskusi 

sangat bertujuan jika dapat mempercepat kelompok agar lebih optimal serta saling 

memengaruhi pada siapa (Bonito dalam Littlejohn & Foss, 2009:528). 

Elemen dalam analisis proses interaksi antara lain kelompok sebagai 

bagian dari sistem, fungsi kelompok diskusi, dan kepemimpinan. Pada elemen 

sistem dalam sebuah kelompok, adalah saling tergantung, setiap perilaku anggota 

mempengaruhi dan dipengaruhi satu sama lain. Dalam sebuah sistem terdapat 

tekanan lingkungan yang memengaruhi kinerja dalam kelompok.  
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Fungsi kelompok diskusi dalam hal ini dijelaskan bahwa jika individu 

bergabung dengan suatu kelompok dan dirasa keputusan dalam kelompok menjadi 

superior dapat memengaruhi sistem dan proses. Oleh karena itu dalam suatu 

kelompok perlu adanya orientasi, evaluasi, dan kontrol. Sedangkan penjelasan 

mengenai kepemimpinan, pemimpin yang baik mampu mengajak anggotanya 

untuk fokus pada tugas. Terdapat dua belas kategori dalam analisis proses 

interaksi.  Enam hal berhubungan dengan tugas dan enam yang lain berhubungan 

dengan komentar. Enam hal pertama antara lain memberi pendapat, memberi 

informasi, memberi saran, menanyakan opini, menanyakan informasi, dan 

menanyakan saran. Enam hal yang merefleksikan kepedulian emosi sosial yakni 

menunjukkan solidaritas, mendramatisir keadaan, menunjukkan persetujuan, 

menunjukkan tidak setuju, menunjukkan ketegangan, dan menunjukkan 

antagonisme. 

 

  1.5.4.4.  Kepercayaan kepada Partai Politik 

Kepercayaan menjelaskan kemauan seseorang untuk bertumpu pada evaluasi 

keuntungan dan kerugian, serta konsekuensi dari sebuah keyakinan. Kepercayaan 

yang berkaitan dengan tingkah laku ternasuk dalam sisi evaluasi dalam 

menentukan sikap  (Azjen, 1975:180).  Partai politik adalah organisasi yang 

bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara 

sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita - cita untuk  memperjuangkan 

dan membela kepentingan politik anggota,  masyarakat, bangsa dan negara, serta 
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memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (Undang-

Undang No 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik). 

Kepercayaan kepada partai politik  menerangkan  apa yang diyakini oleh 

pemilih dan harapan bahwa partai politik dapat membawa pengaruh yang lebih 

baik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yang berarti konstituen percaya 

bahwa partai politik adalah sebuah  alat untuk mencapai fungsi kesejahteraan 

rakyat. Kepercayaan ini berasal dari berbagai aspek mulai dari visi misi partai, 

track record partai dan kandidat dalam Pilkada, juru kampanye, sosok pimpinan 

partai, isu kampanye yang digunakan. 

Brennan dan Lomasky menyatakan bahwa kecenderungan untuk memilih 

partai politik atau kandidat yang dicalonkan oleh partai politik dalam pemilu 

adalah perilaku evaluatif (2007 :114).  Menurut penelitian tersebut, kepercayaan 

kepada partai politik sangat dipengaruhi oleh pertimbangan keuntungan dan 

kerugian atas bagaimana perilaku partai politik tersebut di waktu-waktu 

sebelumnya. Keputusan untuk memberikan kepercayaan dan dukungan tidak akan 

terjadi tanpa adanya nilai evaluasi yang tinggi, artinya seseorang akan 

mempercayai partai tertentu jika ia merasa bahwa keuntungan yang didapatkan 

lebih besar (Firmanzah, 2007 : 117). Jika pemilih merasa partai politik memiliki 

track recordyang baik maka kepercayaan akan meningkat dan akan 

mempengaruhi suara yang akan diberikan. Begitu juga sebaliknya, pemilih tidak 

akan memberikan suaranya kalau mereka menganggap bahwa suatu partai politik 

tidak loyal serta tidak konsisten terhadap janji dan harapan yang telah mereka 

berikan (Branson, 1999 : 59). Selain itu, perilaku memilih juga sarat dengan 
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kedekatan ideologi antara pemilih dengan partai politik serta memiliki biaya 

ekonomis berupa sedikit waktu dan usaha (Downs, 1957 : 83). 

Seltzer dan Zhang (2011 : 115) berkesimpulan persepsi positif pada partai 

politik tidak hanya meningkatkan partisipasi politik dalam memilih dalam pemilu 

tetapi juga menguntungkan terhadap partai politik tertentu yang dipersepsi positif 

oleh masyarakat seperti keuntungan bertambahnya pendukung dan memunculkan 

sikap berlawanan terhadap partai oposisi. 

 

1.5.4.5.   Persepsi terhadap Proses Pilkada 

Persepsi adalah suatu proses aktivitas seseorang dalam memberikan kesan, 

penilaian, pendapat, merasakan dan mengintepretasikan sesuatu berdasarkan 

informasi yang ditampilkan dari sumber lain (yang dipersepsi). Persepsi yang 

terjadi pada individu dapat bisa berbeda antara satu sama lain karena dipengaruhi 

faktor lain seperti latar belakang, tingkat pendidikan, tingkat pengetahuan.  

  Di dalam proses persepsi individu dituntut untuk memberikan penilaian 

terhadap suatu obyek yang dapat bersifat negatif atau positif, senang atau tidak 

senang. Dengan adanya persepsi maka akan terbentuk sikap, yaitu kecenderungan 

yang stabil untuk berlaku atau bertindak secara tertentu di dalam situasi yang 

terbentuk (Polak, 1976 : 45). Menurut Rakhmat (2004:51), persepsi adalah 

pengalaman tentang objek, peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh 

dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan.  

  Persepsi memberikan makna pada stimulus indrawi, jadi hubungan sensasi 

dengan persepsi sudah jelas, sensasi adalah bagian dari persepsi. Ada beberapa 
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subproses di dalam persepsi, dan yang dapat dipergunakan sebagai bukti bahwa 

sifat persepsi itu merupakan hal yang komplek dan interaktif, subproses pertama 

yang dianggap penting ialah stimulus atau situasi yang hadir. Mula-mula 

terjadinya persepsi diawali ketika seseorang dihadapkan dengan situasi atau 

stimulus, situasi tersebut bisa berupa penginderaan dekat dan langsung atau 

berupa bentuk lingkungan sosiokultur dan fisik yang menyeluruh. Setelah 

mendapat stimulus, pada tahap selanjutnya terjadi seleksi yang berinteraksi 

dengan ‘interpretation’, begitu juga berinteraksi dengan ‘closure’. Proses seleksi 

terjadi pada saat seseorang memperoleh informasi, maka akan berlangsung proses 

penyeleksian pesan tentang mana pesan yang dianggap penting dan tidak penting. 

Proses closure terjadi ketika hasil seleksi tersebut akan disusun menjadi satu 

kesatuan yang berurutan dan bermakna, sedangkan interpretasi berlangsung ketika 

yang bersangkutan memberi tafsiran atau makna terhadap informasi tersebut 

secara menyeluruh. Dalam proses pembentukan persepsi terdapat beberapa 

tahapan (Mujani & Liddle, 2012 : 132). Pertama,  yang dianggap penting adalah 

stimulus atau situasi yang hadir. Kedua, adanya registrasi yang menunjukkan 

mekanisme penginderaan dan sistem syaraf dalam mendengar dan melihat yang 

selanjutnya terdaftar dalam fikiran. Proses ketiga adalah interpretasi daftar 

masukan dengan menggunakan aspek kognitif. Proses interpretasi ini tergantung 

pada cara pendalaman (learning) seseorang, motivasi dan kepribadian seseorang 

interpretasi terhadap sesuatu informasi yang sama akan berbeda untuk setiap 

orangnya sehingga tahap ketiga ini menjadi penting dalam memahami persepsi. 

Selanjutnya proses umpan balik (feed back) dari peristiwa maupun objek. 
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Menurut Robbin (2001:88), persepsi adalah suatu proses dengan mana individu 

mengorganisasikan dan menafsirkan kesan indera mereka agar member. 

Antropolog James Spradley dalam Nursal (2007 :24) menyatakan bahwa 

persepsi adalah gambaran mental dari tanggapan manusia terhadap 

lingkungannya. Water Lippman (1993, dalam Nursal 2007 : 24) menyatakan 

bahwa  masyarakat menerima fakta bukan sebagaimana adanya akan tetapi apa 

yang mereka anggap sebagai fakta.  Peter dan Olson (1993 : 69) memberikan 

batasan makna (meaning), yakni intepretasi seseorang terhadap stimulus yang 

berasal dari lingkungannya. Makna yang terbentuk dalam proses intepretasi itu 

merupakan persepsi (2007 : 23). Dalam persepsi, terdapat empat proses yang akan 

menentukan perilaku seseorang. Proses tersebut meliputi terpaan, perhatian, 

intepretasi dan daya ingat (Khan, 2006 :88).   

Terdapat dua macam persepsi, yaitu External Perception, yaitu persepsi 

yang terjadi karena adanya rangsangan yang datang dari luar diri individu dan Self 

Perception, yaitu persepsi yang terjadi karena adanya rangsangan yang berasal 

dari dalam diri individu. Dalam hal ini yang menjadi objek adalah dirinya sendiri. 

Dengan persepsi, individu dapat menyadari dan dapat mengerti tentang keadaan 

lingkungan yang ada di sekitarnya maupun tentang keadaan diri individu 

(Sunaryo, 2004 :121). 
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1.5.4.6.   Citra Kandidat 

Menurut Elvinaro Ardiyanto (2008 :161) citra adalah gambaran atau imitasi dari 

bentuk seseorang atau barang. Definisi lain dari citra adalah kesan, perasaan,  

gambaran diri publik terhadap sesuatu.  

Gambar 1.2. Model citra dari Bill Canton 

 

Sumber : Ardiyanto, 2008 :161 

Kesan dalam model Bill Canton berarti segala yang dirasakan dalam 

pikiran setelah melihat, mendengar, merasakan, dan meliputi perasaan yang 

membekas. Konsepsi merupakan pendpat atau pangkal pendapat (rancangan, cita-

cita, pandangan yang telah ada dalam pikiran). Perasaan adalah pertimbangan 

batin atau pendapat seseorang mengenai sesuatu.  

Gambar 1.3 Model Citra John S. Nimpoeno 

 

Sumber : Ardiyanto, 2008 : 165 

Stimulus adalah rangsangan. Persepsi adalah hasil pengamatan terhadap 

unsur lingkungan yang langsung dikaitkan dengan pemahaman. Kognisi adalah 
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aspek  pengetahuan yang berhubungan dengan keprcayaan, ide, dan konsep. 

Motivasi berarti kecenderungan yang tetap untuk mencapai tujuan tertentudan 

untuk sedapat mungkin menjadi kondisi kepuasan individu. Sikap merupakan 

hasil evaluasi negatif atau positif terhadap konsekuensi penggunaan suatu obyek.  

Tingkah laku adalah perilaku yang berupa aktivitas seseorang yang berupa 

tindakan-tindakan dalam rangka bereaksi terhadap rangsangan atau stimulus. 

person atau figur kandidat seringkali menentukan keputusan pilihan dibandingkan 

dengan policy. Hal ini berkaitan proses pembentukan keyakinan para pemilih, 

bahwa para pemilih lebih mudah diyakinkan dengan menawarkan figur manusia. 

Orang lebih mudah terinformasi oleh fakta mengenai manusia dibandingkan 

policy (Nursal, 2007 : 206) 

Menurut Nimmo (2006 : 8-9) dalam komunikasi politik terdapat 

bermacam-macam citra, yaitu : 

1. citra diri partisipan adalah bagaimana mengkondisikan pemberian suara tanpa 

pengaruh oleh perubahan isu, kandidat, dan peristiwa tertentu. 

2. citra kelas adalah mengacu kepada kelas sosial tempat orang 

mengidentifikasikan diri dan menganggap dirinya sebagai anngota kelas 

menengah atas, menengah, atau bawah. 

Seorang kandidat adalah identitas sebuah institusi politik yang 

ditawarkan ke pemilih. Para pemilih akan menilai dan menimbang kandidat  mana 

yang kiranya akan berpihak dan mewakili suara mereka (Bohnet, et.al dalam 

Firmanzah, 2007 : 206). Beberapa studi melaporkan, para pemilih mencari sifat 

abstrak seperti kedewasaan, kejujuran, kesungguhan, kekuatan, kegiatan dan 
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energi. Gabungan ini sebenarnya merupakan gabungan sifat hero, dengan dimensi 

kepribadian yang kuat (Nimmo dan Savage, dalam Nimmo, 2006 : 210). 

Kepribadian ini menjadi faktor utama tumbuhnya kedibilitas seorang calon 

pemimpin. 

Dalam kaitannya dengan kredibilitas ini, ada beberapa implikasi. 

Pertama, struktur citra rakyat tentang pemegang jabatan sangat stabil, dan 

memiliki dimensi-dimensi yang jelas, termasuk bagaimana orang membayangkan 

sifat pribadi. Latar belakang profesional, afiliasi partai, dan pendirian ideologis 

kandidat yang ideal; kedua, perbandingan citra ideal pemberi suara dengan 

persepsi mereka tentang kandidat pada dimensi-dimensi sifat personal dan latar 

belakang profesional menyajikan perkiraan yang akurat tentang hasil pemilihan 

umum (dalam Nimmo, 1989 : 210). Citra kandidat di sini artinya adalah kesan, 

perasaan, emosi calon pemilih terhadap Widya Kandi Susanti 

 

  1.5.4.7.  Elektabilitas 

Elektabilitas adalah tingkat keterpilihan yang disesuaikan dengan kriteria pilihan. 

Elektabilitas bisa diterapkan kepada barang, jasa maupun orang, badan atau partai. 

Elektabilitas sering dibicarakan menjelang pemilihan umum. Elektabilitas partai 

politik berarti tingkat keterpilihan partai politik di publik. Elektabilitas partai 

tinggi berarti partai tersebut memiliki daya pilih yang tinggi. Untuk meningkatkan 

elektabilitas maka objek elektabilitas harus memenuhi kriteriaketerpilihan dan 

juga populer. Elektabilitas seorang kandidat berarti tingkat kemungkinan 

keterpillihannya dalam Pilkada (Firmanzah, 2007 : 78). 
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1.5.5 Hubungan antarvariabel 

1.5.5.1  Pengaruh  Intensitas Mengakses Media Massa terhadap Elektabilitas 

    Media mempunyai pengaruh yang sangat kuat dalam pembentukan 

kognisi, sikap, dan perilaku seseorang. Media memberikan informasi dan 

pengetahuan yang pada akhirnya dapat membentuk persepsi. Persepsi inilah yang 

mempengaruhi sikap dan perilaku seseorang. Kekuatan peran media massa 

tersebut sebenarnya juga dapat merubah budaya politik dan partisipasi politik 

masyarakat  Indonesia menjadi lebih partisipatif termasuk dalam kehidupan 

politik. Partisipasi politik adalah suatu kegiatan warga negara baik secara 

langsung maupun tidak langsung terkait dengan kebijakan-kebijakan pemerintah 

yang dapat. Media massa juga mampu membuat perubahan elektabilitas partai 

politik maupun calon dalam kompetisi politik (Sitepu, 2012 :92) 

 

1.5.5.2  Pengaruh  Terpaan Berita di Media Sosial terhadap Elektabilitas 

 Menurut Noelle-Newman (1984,1992, dalam Oskamp & Schulz,1998 : 

128), secara implisit, masyarakat membuat suatu penilaian terhadap pihak 

maupun cara yang ditempuh untuk memenangkan pemilihan, atau isu-isu panas 

yang diperdebatkan. Penilaian personal yang dipengaruhi oleh media dapat 

berdampak pada pengurangan jumlah suara salah satu kandidat. Ulasan dini 

seputar pemilu atau laporan berdasarkan survei secara random dapat memperkuat 

penilaian masyarakat, terutama tentang siapakah yang akan menjadi pemenang 
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dan mendorong terbentuknya "spiral silence" diantara pihak yang merasa kalah 

atau menjadi pecundang. 

 Tidak seperti media mainstream, media sosial (antara lain Facebook, 

Twitter, dan Youtube) memberi kesempatan pengguna untuk aktif saling 

berkomunikasi melalui tulisan, gambar, dan audio dan/atau video. Media sosial 

membuka peluang suatu komunitas besar untuk dapat saling terhubung secara 

mudah dan murah melalui berbagai bentuk layanan media sosial. Di era 

komunikasi seperti ini kendali negara atas pola komunikasi menjadi lebih longgar 

dan lemah. Media sosial mampu membangkitkan energi yang mempengaruhi 

terbentuknya hubungan baru antara media, politik dan kehidupan masyarakat. 

Contoh dari dampak hubungan baru ini adalah klaim berbagai kalangan akan 

peranan media sosial dalam pergolakan politik di berbagai negara seperti di 

Moldova, Tunisia, Mesir, Lebanon, Syria, dan Libya. 

Media sosial adalah sarana yang mampu menguatkan masyarakat sipil dan 

ruang publik. Melalui media sosial, kelompok-kelompok masyarakat yang 

berjumlah besar dan longgar mampu “bersatu” untuk melakukan gerakan massa 

seperti gerakan politik atau kampanye tanpa harus membentuk organisasi formal. 

Pada intinya media sosial mampu membangkitkan “kesadaran bersama” melalui 

jejaring sosial. Hal penting dari fenomena politik dan Internet di Indonesia adalah 

soal makin dekatnya representasi publik di dunia sosial media dan cara baru 

mendapatkan informasi dengan cepat dari dapat berinteraksi langsung mengenai 

topik yang sedang dibicarakan. 
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1.5.5.3 Pengaruh Interaksi dengan Kelompok Referensi terhadap 

Elektabilitas 

 Gozzo dan D’Agata (2010 : 50) melihat faktor lain yang mempengaruhi 

keterlibatan masyarakat dalam dunia politik yaitu kontak dengan orang lain. Hal 

ini merupakan hal yang penting dalam domain instrumental dan sosioemosional, 

sehingga penting untuk menganalisis interaksi individu untuk memahami 

bagaimana mereka saling mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Orang yang 

memiliki banyak teman, dan banyak berhubungan satu dengan yang lainnya 

memiliki struktur sosial yang kuat. Banyaknya informasi yang diperoleh dari 

kelompok di luar dirinya, membuat sebuah kolam informasi yang sangat kaya dan 

heterogen. Informasi ini kadang-kadang dapat bermanfaat dan atau memberikan 

pengaruh dalam pengambilan keputusan, perubahan pekerjaan, dan perilaku 

memilih seseorang. Ketertarikan seseorang terhadap hal tertentu merupakan hal 

yang relevan dari interaksi yang dilakukannya, ketertarikan dan penolakan 

terhadap hal tertentu merupakan produk dari interaksinya itu, misalnya aktivitas 

politik yang ada di lingkungan relasi atau lawan interaksinya akan memberikan 

pengaruh terhadap aktivitas sosial politik orang tersebut 

 

1.5.5.4 Pengaruh  Kepercayaan kepada Partai Politik terhadap Elektabilitas 

 Popkin dan Dimock (2000 : 89) mempertunjukkan bahwa jenis informasi 

“pintas” yang digunakan pemilih adalah sangat dependen atas tingkat 

pengetahuan politis yang dimiliki sebelumnya. Riset empiris Popkin dan 

Dimock’s (2000 : 215) menemukan bahwa semakin sedikit tingkat pengetahuan 
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seseorang, semakin mungkin mereka merasa jika isu kebijakan sebagai sesuatu 

yang mengancam. Selanjutnya, para pemilih yang memiliki sedikit informasi ini, 

akan lebih sulit dalam menempatkan isu-isu kebijakan asing di dalam konteks 

politis yang lebih luas. Temuan lain dari Popkin dan Dimock adalah bahwa para 

pemilih yang memiliki lebih sedikit informasi politik cenderung lebih suka untuk 

mengevaluasi seorang kandidat berdasar pada karakteristik pribadi mereka 

daripada posisi kebijakannya.Tetapi apabila individu tidak memiliki persepsi yang 

utuh tentang isu dan prestasi partai atau kandidat, maka peranan identifikasi partai 

akan sangat kuat (Kristiadi, 2000:57). Pengaruh partai politik yang menurun 

dibenarkan oleh banyak pengamat terutama di Barat. Ada beberapa sebab yang 

dapat dikemukakan, antara lain partai dan parlemen dianggap tidak lagi mewakili 

rakyat banyak. Hal itu disebabkan karena kehidupan politik modern telah begitu 

kompleks dengan bertumbuhnya globalisasi di bidang ekonomi dan bidang-bidang 

lainnya, baik nasional maupun internasional. Akibatnya, baik partai maupun 

parlemen tidak mampu menyelesaikan beragam masalah. Lagipula banyak 

masalah baru, seperti lingkungan dan hak perempuan, yang kurang mendapat 

perhatian. Kritik yang dilontarkan ialah bahwa anggota-anggotanya sering korup, 

cenderung lebih mengutamakan kepentingan diri sendiri daripada kepentingan 

umum, dan mengejar / mengutamakan kedekatan dengan pusat-pusat kekuasaan 

(Budiarjo, 2008:420). 

Dalam suatu survei nasional, Asia Foundation menemukan bahwa 

sebagian besar hubungan antara para pemilih dan partai-partai adalah berdasarkan 

‘emosional’ dan bukan atas dasar pengetahuan yang berarti mengenai platform 
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spesifik dari partai-partai (Asia Foundation, 2003:100). Seltzer dan Zhang (2011 : 

44) berkesimpulan persepsi positif pada partai politik tidak hanya meningkatkan 

partisipasi politik dalam memilih dalam pemilu tetapi juga menguntungkan 

terhadap partai politik tertentu yang dipersepsi positif oleh masyarakat seperti 

keuntungan bertambahnya pendukung dan memunculkan sikap berlawanan 

terhadap partai oposisi. Mereka juga menemukan bahwa elektabilitas kandidat 

dalam Pemilu dipengaruhi oleh kepercayaan kepada partai politik sebagai hasil 

evaluasi terhadap pilihan seseorang setelah memilih partai politik tertentu di 

periode sebelumnya. Jika kepercayaan kepada partai politik tertentu positif maka 

tingkat keterpilihan (elektabilitas) calon yang diajukan oleh partai tersebut juga 

akan positif, begitu pula sebaliknya. Penelitian yang dilakukan oleh Ottati (1990 : 

216) juga menyatakan kepercayaan terhadap partai politik tertentu dapat 

mempengaruhi elektabilitas calon yang diajukan oleh partai politik tersebut. 

Selanjutnya penelitian lain yang menemukan hubungan antara rendahnya minat 

masyarakat untuk memilih orang tertentu dalam pemilihan umum juga berkaitan 

dengan trust terhadap kandidat atau partai politik yang berkompetisi dalam 

pemilihan umum atau yang mendukung calon tertentu dalam pemilihan 

(Campbell, 2011 : 78). Penelitian yang dilakukan oleh Gronlund dan Setala (2007: 

216)) menemukan bahwa ada hubungan yang positif antara trust dengan 

keputusan memilih di dalam pemilihan umum. Selanjutnya penelitian yang 

dilakukan oleh Dermody dan Scullion (2001 : 446) menyatakan bahwa trust 

mempengaruhi 51% perilaku memilih dan mengidentifikasi sikap politik sebagai 

tingkat kepercayaan pada pemerintah dan tokoh politik, efikasi politik para 
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pemilih, serta tingkat sinisme masyarakat. Hal ini diperjelas dalam teori perilaku 

pemilih, yaitu party identification model yang menyatakan bahwa perilaku 

memilih calon tertentu disebabkan karena adanya korelasi atau kedekatan 

emosional pemilih terhadap partai-partai politik tertentu (Sitepu, 2012 : 91). 

 

1.5.5.5 Pengaruh Persepsi mengenai Proses Pilkada terhadap Elektabilitas 

Persepsi dapat diartikan sebagai pendapat, pandangan atau anggapan 

masyarakat terhadap suatu objek, dalam hal ini mengenai proses Pilkada. Persepsi 

masyarakat terhadap suatu objek dapat berupa persepsi positif dan persepsi negatif 

terhadap proses Pilkada. Persepsi positif berarti pandangan atau pendapat 

masyarakat yang baik terhadap proses Pilkada, sedang persepsi negatif berarti 

pandangan atau pendapat masyarakat yang negatif terhadap proses Pilkada. Proses 

Pilkada langsung merupakan wujud nyata asas responsibilitas dan akuntabilitas  

karena Pemilukada langsung akan memperkuat legitimasi seorang kepala daerah 

karena ia dipilih lansung oleh rakyat. Jika  individu memiliki persepsi yang positif 

mengenai proses Pilkada, misalnya ia memiliki persepsi bahwa Pilkada itu 

penting atau mampu  menentukan nasib rakyat maka ia akan cenderung 

menggunakan hak pilihnya secara berhati-hati, ini artinya ia akan menjatuhkan 

pilihan terhadap partai politik atau calon pemimpin dalam Pilkada dengan sangat 

berhati-hati (Romli, 2007: 320). 
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1.5.5.6  Pengaruh Citra Kandidat terhadap Elektabilitas 

Terdapat bukti bahwa citra kandidat secara signifikan memengaruhi 

elektabilitas. Di bawah sistem pemilihan tertentu, kandidat secara individu 

memiliki dorongan yang kuat untuk membedakan diri mereka sendiri dari  yang 

lain dalam partai mereka dan berguna untuk mengembangkan “personal 

following”.  

 Newman (1999) dalam bukunya yang lain, The Mass Marketing of 

Politics, Democracy in Age of Manufacture Image, menegaskan bahwa setiap 

individu dalam perannya sebagai pemilih, selalu berusaha untuk melihat secara 

utuh sang kandidat (Surbakti, 1997 : 7). Jika para pemilih memperhatikan kualitas 

personal dari kandidat untuk menjabat, maka para penyokong dana dan orang-

orang yang mengendalikan sumber daya kandidat perlu untuk menawarkan suatu 

kampanye yang efektif. Jadi, kualitas strategi dari kemampuan untuk menggalang 

dana barangkali bergantung pada kualitas individu, misal: integritas, karena 

integritas harus meningkatkan kemampuan potensial kandidat untuk menarik 

dukungan dari para penyokong dana (Stone, 2006: 13). 

Citra kandidat (candidate personality) dalam penelitian ini sebagaimana 

dikemukakan Nursal (2007 : 78) yaitu mengacu pada sifat-sifat pribadi yang 

penting yang dianggap sebagai karakter kandidat. Pada Pemilu Amerika tahun 

1980, misalnya, Reagan memiliki citra sebagai “pemimpin yang kuat”, sementara 

John Glen pada tahun 1984 mencoba mengembangkan citra sebagai “seorang 

pahlawan”. Beberapa sifat yang juga merupakan candidate personality adalah 
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cerdas, peduli, santun, sehat, berpengalaman, religius,  dan sebagainya (Stone, 

2006 : 18). 

Popkin dan Dimock (2000 : 331) mempertunjukkan bahwa jenis informasi 

“pintas” yang digunakan pemilih adalah sangat dependen atas tingkat 

pengetahuan politis yang dimiliki sebelumnya. Temuan lain dari Popkin dan 

Dimock adalah bahwa para pemilih yang memiliki lebih sedikit informasi politik 

cenderung lebih suka untuk mengevaluasi seorang kandidat berdasar pada 

karakteristik pribadi mereka daripada posisi kebijakannya. 

Penelitian yang lain yang melihat hubungan antara tingkat kepercayaan 

kandidat terhadap perlilaku memilih adalah penelitian yang dilakukan oleh 

Kemmelmeier (2004) menemukan dampak trust terhadap kandidat terhadap 

perilaku memilih, menunjukkan bahwa ada hubungan antara trust dengan 

partisipasi memilih masyarakat. Penelitian yang hampir sama juga dilakukan oleh 

Ondercin dan White (2011) mengambil kesimpulan bahwa trust terhadap kandidat 

tertentu dan tingkat pengetahuan tentang kandidat tersebut merupakan pedoman 

seseorang mempertimbangkan terlibat aktif dalam satu kegiatan politik, dalam 

konteks ini partisipasi politik formal yaitu ikut berperan aktif dalam pemilihan 

pemimpin. (Nursal, 2007 :151). 
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1.6 Visualisasi  Hubungan Antarvariabel 

 

 

  

 

 

 

 

  

  

 

 

 

   

 

 

 

1.7 Hipotesis 

1.7.1 Terdapat pengaruh antara intensitas mengakses media massa terhadap 

kepercayaan kepada partai politik 

1.7.2 Terdapat pengaruh antara intensitas mengakses media massa terhadap 

persepsi mengenai proses Pilkada 

1.7.3 Terdapat pengaruh antara intensitas mengakses media massa terhadap citra 

kandidat 

1.7.4 Terdapat pengaruh antara terpaan berita di media sosial terhadap 

kepercayaan kepada partai politik  

1.7.5 Terdapat pengaruh antara terpaan berita di media sosial terhadap persepsi 

mengenai proses Pilkada 

Interaksi dengan 

Kelompok Referensi 

IntensitasMengakses 

Media massa 

 

 

 

Elektabilitas 
Terpaan Berita di  

Media sosial 

 

Kepercayaan kepada 

Partai Politik 

Persepsi terhadap 

Proses Pilkada 

Citra 

 Kandidat 
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1.7.6 Terdapat pengaruh antara terpaan berita di media sosial terhadap citra 

kandidat 

1.7.7 Terdapat pengaruh antara intensitas mengakses media massa terhadap 

elektabilitas kandidat 

1.7.8 Terdapat pengaruh antara terpaan berita di media sosial terhadap 

elektabilitas kandidat 

1.7.9 Terdapat pengaruh antara kepercayaan kepada partai politik terhadap 

elektabilitas Widya Kandi Susanti dalam Pilkada Kendal tahun 2015 

1.7.10 Terdapat pengaruh antara persepsi terhadap proses Pilkada terhadap 

elektabilitas Widya Kandi Susanti dalam Pilkada Kendal tahun 2015 

1.7.11 Terdapat pengaruh antara citra kandidat terhadap elektabilitas Widya 

Kandi Susanti dalam Pilkada Kendal tahun 2015 

1.7.12 Terdapat pengaruh antara interaksi dengan kelompok referensi terhadap 

elektabilitas Widya Kandi Susanti dalam Pilkada Kendal tahun 2015 

 

1.8 Definisi Konseptual 

 1.8.1  Intensitas Mengakses Berita di media massa 

  Terpaan berita politik di media massa adalah kegiatan mendengar, 

melihat, dan membaca pesan-pesan media massa ataupun 

mempunyai pengalaman dan perhatian terhadap pesan yang 

disampaikan. Terpaan informasi dari berita politk juga dipengaruhi 

oleh kredibilitas sumber pesan, isi pesan, dan cara menyampaikan 

pesan.  
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1.8.2 Terpaan berita di media sosial 

 Terpaan berita merupakan kegiatan secara tidak disengaja 

(mendengar, melihat, dan membaca) pesan-pesan di media sosial 

ataupun mempunyai pengalaman dan perhatian terhadap pesan 

yang menerpa.  

1.8.3 Interakasi  dengan Kelompok Referensi 

 Kelompok referensi digunakan seseorang sebagai dasar untuk 

perbandingan atau sebuah  referensi dalam membentuk respon 

kognitif, afektif, dan perilaku. Interaksi dengan kelompok referensi 

diartikan sebagai segala kegiatan komunikasi yang berhubungan 

dengan kelompok tersebut, baik secara langsung maupun tidak 

langsung. 

1.8.4 Kepercayaan kepada Partai Politik 

Kepercayaan mengenai partai politik adalah kemauan seseorang 

untuk bertumpu pada kekuatan dari kepercayaan serta kelebihan 

dari kepercayaan terhadap partai politik. Kepercayaan kepada 

partai politik  menerangkan  apa yang diyakini oleh pemilih dan 

harapan bahwa partai politik dapat membawa pengaruh yang lebih 

baik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yang berarti 

konstituen percaya bahwa partai politik adalah sebuah  alat untuk 

mencapai fungsi kesejahteraan rakyat. Kepercayaan ini berasal dari 

berbagai aspek mulai dari visi misi partai, track record partai, juru 

kampanye, sosok pimpinan partai, isu kampanye yang digunakan. 
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1.8.5  Persepsi terhadap Proses Pilkada 

Di dalam proses persepsi  individu dituntut untuk memberikan 

penilaian terhadap suatu obyek yang dapat bersifat negatif atau 

positif, senang atau tidak senang. Persepsi mengenai proses Pilkada 

berarti aktivitas seseorang dalam mengintepretasikan Pilkada 

sebagai sebuah proses memilih pemimpin. 

1.8.6 Citra Kandidat 

Citra kandidat adalah sifat-sifat pribadi yang penting yang 

diketahui dan dipahami sebagai karakter kandidat dalam Pilkada 

oleh pemilih. Citra kandidat  adalah gambaran atau imitasi dari 

bentuk kandidat. Definisi lain dari citra adalah kesan, perasaan, 

gambaran diri publik terhadap sesuatu. 

1.8.7 Elektabilitas 

 Elektabilitas adalah tingkat keterpilihan yang disesuaikan dengan 

kriteria pilihan. Elektabilitas bisa diterapkan kepada barang, jasa 

maupun orang, badan atau partai 

 

1.9.  Definisi Operasional 

 Definisi konseptual dikembangkan menjadi definisi opersional yang 

merupakan penjabaran dan pengukuran variabel. 

1.9.1  Intensitas Mengakses Berita di media massa 

Variabel intensitas mengakses berita di media massa meliputi :  
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a. intenstitas akses melalui pemilihan dan penggunaan media 

baik jenis media, frekuensi penggunaan, maupun durasi 

penggunaan.  

b. evaluasi atas berita meliputi kredibilitas media massa, 

kredibilitas sumber berita, keberpihakan media, prioritas 

penggunaan media, konsekuensi dalam penggunaan berita, 

dan evaluasi atas berita sebelumnya 

c. tingkat pemahaman berita yang meliputi daya ingat 

1.9.2 Terpaan berita di media sosial 

a. Durasi penggunaan media sosial 

b. Frekuensi penggunaan media sosial 

c. Tingkat pemahaman terhadap pesan 

d. Frekuensi terpaan 

e. Kredibilitas sumber berita 

f. Kredibilitas akun media sosial 

g. Prioritas penggunaan media sosial sebagi sumber informasi 

dibandingkan media konvensional 

1.9.3 Interakasi  dengan Kelompok Referensi 

a. Frekuensi  interaksi 

b. Durasi interaksi 

c. Kredibilitas kelompok referensi 

d. Kredibilitas opinion leader dalam kelompok 

e. Latar belakang kelompok referensi 
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f. Motivasi interaksi dengan kelompok referensi 

g. Kepercayaan terhadap aturan kelompok 

h. Kekuatan aturan kelompok 

i. Evaluasi interaksi dengan kelompok referensi 

j. Konformitas yang merupakan produk interaksi antara faktor 

situasional dan faktor personal. Konformitas berarti 

kecederungan anggota kelompok untuk melakukan hal yang 

sama dengan yang lain dalam kelompok itu 

k. Fasilitasi sosial, artinya kehadiran orang lain menimbulkan efek 

pembangkit energi 

l. Polarisasi, artinya kecenderungan pengambilan keputusan dalam 

kelompok 

1.9.4 Kepercayaan kepada Partai Politik 

a. Evaluasi keuntungan dan kerugian mendukung parpol tertentu 

b. Konsekuensi mendukung parpol tertentu 

c. Kredibilitas kader partai yang bersangkutan 

d. Track record partai dan kader partai 

e. Pengetahuan dan pemahaman visi misi partai 

f. Dukungan terhadap partai politik 

 1.9.5  Persepsi terhadap Proses Pilkada 

a. Pengetahuan mengenai tujuan Pilkada langsung 

b. Kegiatan mencari tahu proses Pilkada langsung 

c. Kegiatan mencari tahu proses mendapatkan hak pilih 
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d. Evaluasi terhadap proses Pilkada sebelumnya 

1.9.6 Citra Kandidat 

a. Kepemimpinan kandidat 

b. Kepedulian kandidat 

c. Kecerdasan 

d. Kesopanan 

e. Kejujuran 

f. Religiusitas 

g. Pengalaman kandidat 

h. Penampilan fisik  

i. Kesehatan 

j. Latar belakang keluarga kandidat 

k. Kebijakan yang sudah pernah dibuat 

l. Evaluasi keuntungan dan kerugian atas pemerintahan yang 

sudah berlangsung 

1.9.7 Elektabilitas 

a. Favorabilia 

b. Kemungkinan dukungan 

c. Kemungkinan word of mouth 

d. Kepuasan terhadap kandidat (petahana) 

 1.10  Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metodologi kuantitatif, memiliki prinsip 

obyektif. Prinsip ini menganggap bahwa terdapat keteraturan atau hukum-
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hukum yang dapat digeneralisasikan dalam fenomena sosial. Karena itu, 

penelitian ini mensyaratkan bahwa peneliti harus membuat jarak dengan 

objek atau realitas yang diteliti (Kriyantono, 2008:380). 

1.10.1 Tipe Penelitian 

Tipe penelitian ini adalah eksplanatori, yaitu tipe penelitian yang 

menjelaskan hubungan kausal antara variabel-variabel melalui pengujian 

hipotesis. Penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk 

menjelaskan suatu masalah yang hasilnya dapat digeneralisasikan 

(Kriyantono, 2008 :57). Penelitian yang bersifat kuantitatif  merupakan 

penelitian yang menggunakan data-data yang diperoleh dari responden 

secara tertulis dengan menggunakan kuesioner. Penelitian kuantitatif juga 

menekankan pada analisa dari data-data yang bernetuk numerik atau angka 

yang diolah dengan menggunakan metode statistika (Kriyantono, 2008 

:59). Metode penelitian adalah (desain) survey.  

1.10.2 Populasi dan Sampel 

1.10.2.1 Populasi 

Populasi adalah elemen lengkap yang biasanya berupa orang, obyek, 

transaksi atau kejadian dimana peneliti tertarik untuk mempelajarinya 

dan menjadikannya obyek penelitian. Populasi juga dapat diartikan 

sebagai sekelompok obyek yang menjadi pusat perhatian dan memiliki 

informasi yang ingin diteliti. Populasi adalah keseluruhan obyek 

penelitian  (Narbuko, 2007 : 76).  Populasi dalam penelitian ini adalah 

penduduk Kabupaten Kendal yang memiliki hak pilih pada Pilkada 
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Kabupaten 2015. Jumlah populasi tidak diketahui karena pemutakhiran 

data pemilih tetap akan dilaksanakan pada bulan Juli 2015 dan diakhiri 

pada Agustus 2015. 

1.10.2.2 Sampel 

Sampel adalah sebagian dari keseluruhan obyek atau fenomena yang 

akan diamati (Kriyantono, 2006 :152). Sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah penduduk Kabupaten Kendal (berdomisili dan 

memiliki KTP Kendal) yang sudah memiliki hak pilih pada tahun 2015. 

Sampel dalam penelitian ini berjumlah 200 orang. 

1.10.3. Teknik Pengambilan Sampel 

Metode sampling yang digunakan adalah sampling nonprobabilitas yaitu 

sampling kuota. Nonprobabilitas adalah sampel yang tidak melalui teknik 

random (acak). Di sini semua anggota populasi belum tentu memiliki 

peluang yang sama untuk dipilih menjadi sampel, disebabkan 

pertimbangan-pertimbangan tertentu oleh periset (Kriyantono, 2006 : 

158). Metode yang digunakan adalah purposive sampling yaitu 

menentukan sampel dari populasi yang memiliki kriteria-kriteria tertentu 

seperti yang diinginkan peneliti (Kriyantono, 2006 :159).  

1.10.4. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. 

Data primer adalah informasi yang diperoleh dari sumber-sumber primer 

(asli), informasi dari tangan pertama atau responden langsung. Data 

primer adalah data yang diperoleh dari sumber data pertama (Kriyantono, 
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2007 : 42).  Data primer dalam penelitian ini adalah  tanggapan 

responden mengenai pengaruh intensitas mengakses berita di media 

massa, interaksi dengan kelompok referensi, terpaan  isu politik di media 

sosial, kepercayaan kepada partai politik, persepsi terhadap proses 

Pilkada dan citra kandidat dan elektabilitas Widya Kandi Susanti. Data 

primer pada penelitian ini diperoleh langsung dari obyek penelitian. Data 

sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber 

sekunder (Kriyantono, 2008 : 44). Data sekunder pada penelitian ini 

diperoleh dari studi pustaka baik hasil laporan, data dari media massa 

tepercaya, dan data milik KPU Kabupaten Kendal. 

1.10.4.  Skala Pengukuran 

Skala pengukuran data menggunakan skala ordinal yang kemudian diberi 

skor. Skala ini menghasilkan pengukuran yang memungkinkan 

penghitungan rata-rata, deviasi standar, uji statistik parameter, korelasi 

dan sebagainya (Ferdinand, 2006 :262).  

1.10.5. Teknik dan Alat Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yaitu dengan angket yaitu alat pengumpulan 

data yang berupa susunan atau daftar pertanyaan penelitian yang diajukan 

kepada sampel yang akan diteliti (Narbuko, 2007 : 76).   

1.10.6. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian yang digunakan oleh peneliti adakah kuesioner 

tertutup dengan menggunakan skala Likert karena skala ini cocok untuk 

mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang 
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tentang fenomena sosial (Sugiyono, 2009 : 93). Jawaban setiap pertanyaan 

memiliki tingkatan, dari sangat positif hingga sangat negatif dan dapat 

diberi skor.   

1.10.7. Teknik Analisis Data 

Analisis Data yang digunakan adalah analisa kuantitatif dengan teknik 

analisis regresi linier sederhana di mana untuk mengolah data kuantitatif 

menggunakan alat uji statistik SPSS 22. Analisis Regresi Linier Sederhana 

adalah pengukuran pengaruh antara dua variabel dilakukan dengan 

menggunakan analisis regresi linier sederhana. Analisis ini digunakan 

untuk memprediksi pengaruh satu variabel bebas terhadap suatu variabel 

lainnya 

1.10.8. Kualitas PenelitianUji Validitas dan Uji Reliabilitas 

1) Uji Validitas 

Uji validitas dilakukan untuk mengukur valid tidaknya suatu kuesioner. 

Kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan di dalamnya mampu 

mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh peneliti (Ghozali, 2005:45).  

Instrumen dikatakan valid jika ia dapat mengukur sesuatu dengan tepat apa 

yang hendak diukur (Muhidin, 2007 :30) 

2) Uji Reliabilitas 

 Uji reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakam 

indikator dari variabel. Suatu kuesioner dikatakan reliabel jika jawaban 

responden terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke 

waktu. Uji reliabilitas instrumen dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui 
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konsistensi dari instrumen sebagai alat ukur, sehingga hasil pengukuran dapat 

dipercaya (Muhidin, 2007 :30). 

Validitas eksternal membicarakan sejauh mana kesesuaian antara generalisasi 

penelitian dan keadaan sebenarnya. Validitas ini dapat dipenuhi dengan baik bila 

pengambilan sampel yang dilakukan representatif. Dalam penelitian ini 

pengambilan sampel mengambil perwakilan dari wilayah di Kabupaten Kendal. 

Validitas internal membicarakan sejauh mana kesesuaian antara data hasil 

penelitian dan keadaan sebenarnya. Validitas ini dapat dipenuhi dengan baik bila 

instrumen pengambil data memenuhi persyaratan ilmiah (valid dan reliabel). 

Dalam penelitian ini validitas terpenuhi karena datanya valid dan reliabel.  

Validitas konten dilakukan dengan memberikan skor mulai dari skor yang 

paling tinggi yakni 4 untuk jawaban pertama seterusnya hingga skor 1 untuk 

jawaban akhir dari pertanyaan yang diberikan. Misal: apakah anda akan 

memberikan dukungan kepada Widya Kandi Susanti pada Pilkada Kabupaten 

Kendal tahun 2015? 

a) sangat mendukung-skor 4 

b) mendukung - skor 3 

c) tidak mendukung-skor 2 

d) sangat tidak mendukung-skor 1 

 

1.10.9. Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan sampling kuota (sampling nonprobabilitas) karena 

population size tidak diketahui sehingga tidak dapat digeneralisasi. Namun 
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pemilihan metode ini sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan peneliti untuk 

menjawab tujuan penelitian.  Penelitian dengan topik komunikasi politik macam 

akan lebih baik hasilnya jika dilakukan dengan metode mix-method, agar hasilnya 

lebih komprehensif. 

 

 

 

 


