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ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Pengaruh Hasil Survei Terhadap Perilaku Memilih 
Pemula Pada Pilkada Walikota Palembang Tahun 2008 di Kelurahan Karya Baru 
Palembang Propinsi Sumatera Selatan. Adapun rumusan masalah yang 
menjelaskan tentang pengaruh hasil survei terhadap perilaku memilih pemula di 
Kelurahan Karya Baru maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah 
Bagaimana pengaruh hasil survei terhadap perilaku memilih pemula pada pilkada 
Walikota Palembang di Kelurahan Karya Baru. Tujuan dari penelitian ini adalah 
Untuk mengetahui bagaimana pengaruh hasil survei terhadap perilaku memilih 
pemilih pemula pada pilkada walikota dan untuk mengetahui seberapa tinggi 
(persentase) pengaruh hasil survei terhadap perilaku memilih pemula.

Variabel dari penelitian adalah variabel penelitian yang digunakan variabel 
bebas (Independent Variable) dan variabel terikat (Dependent Variable). Dalam 
penjelasannya, hasil survei merupakan variabel bebas, sedangkan perilaku 
memilih pemula merupakan variabel terikat, yang merupakan variabel X adalah 
hasil survei, variabel Y adalah perilaku memilih pemula.

Hipotesis penelitian ini adalah 1) Diduga ada pengaruh yang signifikan 
hasil survei terhadap perilaku memilih pemula. 2) Diduga tidak ada pengaruh 
yang signifikan hasil survei terhadap perilaku memilih pemula. Penelitian ini 
bersifat deskriptif eksplanasi dengan metode kuantitatif dengan pengujian 

-■ menggunakan statistik inferensial.
Berdasarkan hasil penelitian ini adalah 1) Ada pengaruh hasil survei 

terhadap perilaku memilih pemula Kelurahan Karya Baru hal ini terbukti pada 
pengujian hipotesis menggunakan rumus Korelasi Product Momen didapat 0,123 
(dalam kategori sangat rendah). Selanjutnya dilakukan uji determinan hasilnya 
hasil survei memiliki pengaruh sebesar 1,51% terhadap perilaku memilih pemula. 
Hasil penghitungan hipotesis dengan ketentuan t hitung lebih besar t tabel maka 
hipotesis diterima hasil hipotesis pertama nilai t hitung 0,8922 dan t tabel 0,2706 
maka hipotesis diterima. Untuk hipotesis kedua tidak terbukti t hitung lebih kecil 
dari t tabel maka ditolak.

Kata Kunci: Hasil survei, Perilaku memilih pemula.
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BABI

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Di era demokrasi sekarang ini masyarakat berhak untuk menyuarakan 

segala aspirasi mereka asalkan sesuai aturan hukum yang berlaku. Masyarakat 

sipil atau publik yang dijadikan objek dalam kontes demokrasi memiliki peran 

sangat penting berjalan atau tidaknya sebuah proses demokrasi. Bisa 

dibayangkan jika seandainya adanya pendiskriminasian terhadap suatu 

kelompok, individu, lembaga yang ada dalam masyarakat untuk berperan 

dalam momen demokrasi tentunya akan menodai citra demokrasi itu sendiri 

(http://www.detik.com, diakses tanggal 19 Agustus 2008).

Sebagai wujud dari pelaksanaan negara demokrasi yaitu adanya pemilihan 

umum baik untuk memilih presiden mapun untuk memilih wakil-wakilnya di

parlemen atau pun pemimpin di setiap daerah. Seperti di ketahui di Indonesia 

pada tahun 2008 terdapat 13 pilkada di setiap propinsi untuk memilih kepala 

daerah yaitu Gubernur dan Wakil Gubernur. Semua itu diantaranya yakni 

pilgub propinsi Jawa Barat, Propinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan 

Timur, Sumatera Utara, Lampung, Sumatera Selatan, Riau, Maluku, Bali, 

NTB, NTT dan DIY. Hal ini menunjukan bahwa semakin ramainya bursa 

demokrasi di penjuru tanah air untuk memilih para pemimpin daerah di 

Indonesia (http://smsplus.blogspot.com/2007/ll/pks-dan-pilkada-2008.html).

Di Sumatera Selatan sendiri pada tahun 2008 akan dilaksanakan berbagai 

momen pilkada di setiap Kabupaten/Kota yaitu 9 pilkada diantaranya pilkada
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Kota Lubuk Linggau, piikada Kota Pagaralam, pilkada Kabupaten Empat 

Lawang, pilkada Kota Prabumulih, pilkada Kabupaten Muara Enim, Pilkada 

Kota Palembang, pilkada Kabupatebn Banyuasin, pilkada Kabupaten Lahat 

dan pilkada Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Dalam kontes demokrasi seperti pilkada banyak elemen-elemen 

masyarakat turut andil dalam kancah tersebut. Tidak terkecuali yaitu lembaga 

survei yang berperan menyurvei hasil statistik atau pemetaan suara kandidat 

calon yang berseteru dalam ajang proses pemilihan umum. Bila dibandingkan 

dengan di Indonesia, di Amerika Serikat banyak sekali lembaga-lembaga

survei seperti GALLUP POLL, HA RRI S POLL, ROPER atau CROSLEY

POLL yang bertujuan untuk mengukur apa yang dipikirkan masyarakat,

bagaimana mereka menilai kebijakan pemerintah dan apa pendapat (opini)

serta harapan mereka terhadap pejabat atau politisi yang ada. Di Indonesia 

sendiri ada LSI (Lembaga Survei Indonesia), JIP (Jaringan Isu Publik) dan 

PUSKAPTIS (Pusat Kajian dan Perencanaan Pembangunan Strategis) turut 

serta dalam menyukseskan pelaksanaan pilkada dalam hal menyurvei atau 

polling suara dari masing-masing calon sehingga masyarakat bisa melihat peta 

kekuatan dari masing-masing calon (http//www.uns.ac.id, diakses tanggal 15

Oktober 2009).

Dalam setiap hasil survei kadangkala pendapat masyarakat berbeda

dengan hasil survei lembaga survei. Tetapi sebaliknya kadangkala benar 

adanya sesuai dengan kenyataan pendapat masyarakat. Misalnya survei yang 

dilakukan oleh LSI pada pilkada Jawa Timur tahun 2008 mengungkapkan

akan terjadinya putaran kedua dikarenakan tidak adanya pasangan calon yang

2
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memperoleh suara 30%, Hasil survei tersebut ternyata benar adanya karena 

berdasarkan perhitungan KPU Jawa Timur ternyata dari setiap calon tidak ada 

yang memperoleh suara mencapai 30% (http://www.lsi.or.id, diakses tanggal

14 Agustus 2008).

Lembaga survei sebagai pendahuluan dalam proses pemilu yang tentunya 

hasil-hasil surveinya selalu disosialisasikan atau ditayangkan pada setiap 

media baik media cetak maupun elektronik bahkan media-media untuk 

hiburan kalangan muda dengan tujuan diketahui oleh para pemilih pemula 

agar kecenderungan partisipasi politiknya tinggi dan percaya akan kredibilitas 

hasil lembaga survei mereka. Diketahui bahwa peranan pemilih pemula cukup

besar dalam memberikan suara pada setiap pemilu. Terbukti pada pemilu 2004

suara pemilih pemula atau kalangan muda mencapai 40% dari total

keselurahan suara. Ini menunjukan tingginya tingkat partisipasi kalangan

muda dalam momen demokrasi di Indonesia (http://www.kpudsumsel.go.id

diakses tanggal 9 Juli 2009).

Untuk itulah dirasa penting untuk mengkaji lebih mendalam apakah ada 

pengaruh hasil survei terhadap kecenderungan politik atau perilaku memilih 

para pemilih pemula pada pilkada atau sebaliknya tidak ada sama sekali 

pengaruhnya keberadaan lembaga survei dengan hasil-hasil survei mereka 

terhadap perilaku memilih pemilih pemula.

1.2 PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang diatas dapat dirumuskan permasalahan 

yaitu bagaimana pengaruh hasil survei terhadap perilaku memilih pemilih 

pemula pada pilkada walikota kota Palembang tahun 2008?

3
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1.3 TUJUAN

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui 

bagaimana pengaruh hasil survei terhadap perilaku memilih pemilih pemula pada 

pilkada walikota dan seberapa tinggi pengaruhnya.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

Manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

a. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan sebagai masukan bagi pengembangan Ilmu 

pengetahuan terutama Sosiologi yang berkaitan dengan lembaga sosial, 

komunikasi massa, perilaku sosial dan perilaku politik.

b. Manfaat praktis

Penelitian ini dapat memberikan gambaran tentang lembaga survei, 

hasil survei dan pemilih pemula pada ajang pemilu. Penelitian ini juga 

dapat digunakan sebagai perbandingan bagi pihak lain yang akan 

melakukan penelitian sejenis.

1.5 TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian Heriawan Eka Parpata (2009) tentang faktor-faktor 

yang mempengaruhi perilaku memilih pemilih pemula pada pemilu 

legislatif 2009 (Studi Pada Siswa-siswi SMA Kristen 3 Bandarjaya Barat 

Lampung Tengah). Adapun penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 

dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku memilih 

pemilih pemula pada Pemilu Legislatif 2009 dalam hal ini yaitu, siswa- 

siswi SMA Kristen 3 Bandarjaya Barat Kecamatan Terbanggi Besar 

Kabupaten Lampung Tengah yang telah memilih.
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Berdasarkan penelitian tersebut, diketahui bahwa peran keluarga 

memiliki pengaruh terendah terhadap perilaku memilih pemilih pemula 

siswa-siswi S MA Kristen 3 Bandarjaya Barat dengan prosentase 0,01%, 

teman sepermainan memiliki pengaruh terhadap perilaku memilih 

pemilih pemula siswa-siswi S MA Kristen 3 Bandarjaya Barat dengan 

prosentase 31,2%, orientasi kandidat dan program partai memiliki 

pengaruh terhadap perilaku memilih pemilih pemula siswa-siswi SMA 

Kristen 3 Bandarjaya Barat dengan prosentase 36,3% dan termasuk 

variabel yang memiliki pengaruh yang terkuat, lalu peran media memiliki 

pengaruh terhadap perilaku memilih pemilih pemula siswa-siswi SMA 

Kristen 3 Bandarjaya Barat dengan prosentase 14,5%, identifikasi partai 

memiliki pengaruh terhadap perilaku memilih pemilih pemula siswa-siswi 

SMA Kristen 3 Bandarjaya Barat dengan prosentase 12,3%, dan 

ketokohan memiliki pengaruh terhadap perilaku memilih pemilih pemula 

siswa-siswi SMA Kristen 3 Bandarjaya Barat yang cukup rendah juga 

setelah peran keluarga dengan prosentase 3,2%. Sedangkan secara parsial 

pengaruh keseluruhannya seperti yang telah disebutkan tadi terhadap 

perilaku memilih adalah 60,1% dan sisanya 39,99% dipengaruhi oleh 

faktor lain yang tidak dibahas dalam penelitian tersebut.

peran

Penelitian Syah Rahmanto (2005) tentang Perilaku memilih 

pemilih pemula pada pilkada Sidoarjo 2005. Penelitian perilaku memilih 

pemilih pemula tersebut, bertujuan untuk menjelaskan perilaku memilih 

pemilih pemula pada Pilkada Sidoarjo 2005, juga menjelaskan hubungan 

perilaku memilih pemilih pemula dengan faktor-faktor yang
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mempengaruhi pilihan pemilih pemula (memilih calon incumbent, 

memilih calon non-incumbenty atau golput). Penelitian tersebut merupakan 

penelitian eksplanatif dengan pendekatan kuantitatif yang mencoba 

menjelaskan variabel-variabel yang mempengaruhi perilaku memilih 

pemilih pemula. Ada 10 variabel bebas yang dioperasikan dalam 

penelitian tersebut, isu yang dibawa kandidat, program yang ditawarkan

kandidat tentang pendidikan, evaluasi terhadap kualitas kandidat, agama,

jenis kelamin, usia, pendidikan, domisili, pekerjaan dan penghasilan

orangtua. Dari output analisis chi square didapat kesimpulan, dari 10

variabel bebas yang dioperasikan, terdapat enam variabel yang 

menunjukkan ada hubungan yang signifikan dengan perilaku memilih 

pemilih pemula pada Pilkada Sidoarjo 2005. Ke-enam variabel tersebut 

yaitu pendidikan responden, agama, domisili, preferensi responden pada 

isu yang dibawa kandidat, preferensi responden pada program yang 

ditawarkan kandidat, serta preferensi responden pada evaluasi terhadap 

kelayakan kualitas kandidat.

Begitu juga dengan penelitian Failina (2007) mengenai Perilaku 

memilih pemilih pemula dalam pilkades 2007 di Desa Sembayat 

Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik. Pemilih pemula dalam penelitian 

tersebut adalah pemilih yang berusia 17-22 tahun merupakan generasi 

muda sebagai pemilih pemula yang sedang mengalami proses baru dalam 

mengenal politik, dalam perilaku memilihnya akan sangat dipengaruhi 

oleh faktor-faktor. Akan tetapi faktor-faktor ikut pilihan orang tua, ikut 

pilihan teman, hubungan kekerabatan, isu-isu yang beredar di masyarakat,
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tim sukses yang ditampilkan, dan lokasi tempat tinggal tidak terdapat 

hubungan yang signifikan dengan pilihan politik pemilih pemula pads 

Pilkades 2007 di Desa Sembayat.

Selain itu penelitian Rika Rubyanti (2009) tentang Pengaruh 

Popularitas Terhadap Pilihan Pemilih Pemula (Fenomena Masuknya Artis 

Dalam Politik) Studi Kasus pada Mahasiswa Departemen Ilmu Politik, 

FISIP, USU. Dalam penelitian ini menunjukan bahwa popularitas itu 

berpengaruh kepada pilihan dari pemilih pemula. Selain itu dalam 

penelitian ini juga dicari apakah lingkungan sekitar dari pemilih pemula 

dapat berpengaruh pada pola pikir mereka dalam menentukan pilihan. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa memang ada hubungan antara 

popularitas dengan pilihan. Artinya popularitas juga dapat mempengaruhi 

pilihan pemilih pemula. Selain itu lingkungan juga berpengaruh pada 

pilihan mereka juga. Namun hubungan lingkungan dengan pilihan 

menunjukkan hubungan negatif. Artinya, semakin tinggi tingkat 

pendidikan, tingkat ekonomi serta pendidikan orang tua, maka pola pikir 

pemilih pemula akan semakin mandiri dalam menentukan pilihan.

Selanjutnya yaitu penelitian Profesor Nur Sam dkk (2007) tentang 

perilaku politik santri dalam pemilihan gubernur Jawa Timur. Ternyata 

terdapat dua kecenderungan perilaku dalam penelitian ini, pertama 

perilaku santri sangat tergantung dengan pilihan politik kiai. Hal ini 

berkaitan dengan fungsi patron-klien antara kiai-santri. Kedua, perilaku 

politik santri tidak terikat dengan pilihan politik kiai, hal ini disebabkan 

adanya anggapan pada santri bahwa mereka memiliki kebebasan pilihan
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dalam wilayah politik. Penelitian ini dilakukan pada beberapa pesantren 

besar di Jawa Timur berdelatan dengan masa Pilgub Jatim 2008.

Dari penelitian-penelitian tersebut maka dapat disimpulkan 

variabel-variabel apa saja yang mempengaruhi perilaku memilih pemilih 

pemula pada pemilu, adapun variabel tersebut yaitu faktor keluarga, teman 

sepermainan, program dan isu yang dibawa kandidat, pendidikan, agama, 

domisili, ketokohan, kualitas, populeritas, dan media.

Adapun penelitian-penelitian yang telah diuraikan sebelumnya 

sangat berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan ini. Penelitian ini 

yaitu akan melihat ada/tidak-nya pengaruh hasil survei dalam pemilihan 

walikota Palembang terhadap perilaku memilih pemula di Kelurahan 

Karya Baru Palembang.

1.6 KERANGKA PEMIKIRAN

Menurut Onong Uchjana Effendy, Onong Uchjana Effendy

(1992:5) pengertian komunikasi secara paradigmatis adalah proses 

penyampaian suatu pesan oleh seseorang kepada orang lain untuk 

memberitahu atau untuk mengubah sikap, pendapat, atau perilaku, baik 

secara lisan, maupun tidak langsung melaui media.

Komunikasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1991:515). 

adalah berikut ini.

Kontak, hubungan, penyampaian pesan yang dilakukan oleh dua 
orang atau lebih yang memungkinkan pesan itu bisa diterima atau 
dipahami. Sedangkan komunikasi massa menurut Kamus Bahasa 
Indonesia adalah penyebaran informasi yang dilakukan oleh 
seseorang atau kelompok sosial kepada orang banyak yang tersebar 
di mana-mana.
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Komunikasi massa menurut McQuail (1994:6) adalah :

Komunikasi yang berlangsung pada tingkat masyarakat luas. Pada 
tingkat ini komunikasi dilakukan dengan menggunakan media 
massa. Media massa terdiri dari dua yaitu media massa elektronik 
dan media massa cetak. Media massa elektronik terdiri dari radio, 
televisi, internet, film secangkan media cetak terdiri dari surat 
khabar, majalah, tabloid dan brosur.

Komunikasi Massa (Mass Communication) adalah komunikasi 

yang menggunakan media massa, baik cetak (Surat Kabar, Majalah) atau 

elektronik (radio, televisi) yang dikelola oleh suatu lembaga atau orang 

yang dilembagakan, yang ditujukan kepada sejumlah besar orang yang 

tersebar dibanyak tempat (http://kuliahkomunikasi.com/2008/06/teori- 

komunikasi-massa, diakses tanggal 8 Maret 2010)

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1991:886) survei adalah 

’Tekhnik riset dengan memberi batas yang jelas atas data penyelidikan, 

peninjauan. Jadi menyurvei adalah memeriksa, menyelidiki, meninjau. 

Bila dikaitkan dengan lembaga survei berarti suatu lembaga yang 

berfungsi mensurvei apresiasi, tanggapan, persepsi publik (masyarakat) 

terhadap suatu persoalan.” Sekarang ini, fenomena bermunculan lembaga- 

lembaga survei ibarat jamur dimusim hujan, kemunculan lembaga- 

lembaga survei tidak lain karena ingin mengetahui tingkat kepuasan publik 

terhadap pemerintah, selain itu lembaga survei juga berperan dalam setiap 

proses pemilu legislatif, pemilukada dan pemilihan presiden di Indonesia.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 

2008, yang berhak memilih adalah warga negara Indonesia yang telah 

genap berusia 17 tahun atau lebih atau sudah pernah kawin. Dalam
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Undang-undang pemilihan umum, dalam Bab IV pasal 19 ayat 1 dan 2 

serta Pasal 20 UU No. 10 tahun 2008 Pemilih Pemula adalah “Warga 

Indonesia yang pada hari pemilihan atau pemungutan suara adalah Warga 

Negara Indonesia yang sudah genap berusia 17 tahun dan atau lebih atau 

sudah/pemah kawin yang mempeunyai hak pilih, dan sebelumnya belum 

termasuk pemilih karena ketentuan Undang-Undang Pemilu.”

Pemilih pemula memiliki karakter yang berbeda dengan pemilih 

yang sudah terlibat pemilu sebelumnya :

1. Belum pernah memilih atau melakukan penentuan suara di dalam TPS.

2. Belum memiliki pengalaman memilih.

3. Memiliki antusias yang tinggi.

4. Kurang Rasional.

5. Biasanya adalah pemilih muda yang masih penuh gejolak dan 

semangat, dan apabila tidak dikendalikan akan memiliki efek terhadap 

konflik-konflik sosial di dalam pemilu.

6. Menjadi sasaran peserta pemilu karena jumlahnya yang cukup besar.

7. Memiliki rasa ingin tahu, mencoba, dan berpartisispasi dalam pemilu, 

Meskipun kadang dengan bebagai latar belakang yang rasional dan

semu.

Dalam Undang-Undang Nomor 42 tahun 2008, pemilihan 

diartikan sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan 

secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara 

Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang

umum
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Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Disini tampak jelas bahwa, 

partisipasi politik memang merupakan hak istimewa rakyat. Setiap orang, 

baik pemerintah, legislatif, yudikatif, maupun masyarakat umum tidak 

diperkenankan membatasi hak istimewa rakyat tersebut, khususnya untuk 

dipilih dan memilih dalam pemilu.

Perilaku pemilih menurut Jack C Piano adalah dimaksudkan sebagai 
suatu studi yang memusatkan diri pada bidang yang menggeluti 
kebiasaan atau kecenderungan pilihan rakyat dalam pemilihan 
umum, serta latar belakang mengapa mereka melakukan pemilihan 
itu (Piano, 1985:280).

Bone dan Raney (1971:2-3) menjelaskan perilaku pemilih diartikan

dengan pernyataan sebagai:

,, voting behavior is pictured as“In most sudy of voting behavior 
having the two dimension. Preference.... Can be to measure his 
approval or disapproval of Democratic and Republican Parties, their 
perceived stands on issues, and teha personal quality of their 
candidate.... Activity has six main categories: organization 
activities, organization contributors, opinion leaders, voters, non 
voters, and apolitical”.

Dengan mengacu pada dua pandangan di atas, perilaku pemilih 

adalah tingkah laku atau tindakan individu dalam proses pemberian 

dalam penyelenggaraan pemilu serta latar belakang seseorang melakukan 

tindakan tersebut. Tingkah laku atau tindakan individu dalam

suara

proses

pemberian suara itu meliputi tiga aspek yaitu preferensi (orientasi terhadap 

isu, orientasi terhadap kualitas personal kandidat,identifikasi partai), 

aktivitas (keterlibatan dalam partai politik tertentu, keterlibatan dalam 

setiap kampanye, kehadran dalam pemungutan suara) dan pilihan terhadap 

salah satu partai politik tertentu.
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Setidaknya ada lima faktor mempengaruhi perilaku pemilih (voting 

behavior), yakni faktor sosiologi (etnis, aliran), psikologi, rasional- 

pragmatis, struktural, dan ekologi:

1. Perilaku pemilih yang dipengaruhi faktor sosiologi. Pendukung teori 

ini, di antaranya Scott C. Fianagan (1991), David Denver (1989), 

Gerald Pomper (1978), dan Seymour Martin Lipset (1981). Faktor 

sosiologis menekankan pentingnya beberapa hal yang berkaitan 

dengan instrumen kemasyarakatan seseorang seperti, (1) status 

sosioekonomi (seperti pendidikan, jenis pekerjaan, pendapatan, dan 

kelas), (2) agama, (3) etnik, bahkan (4) wilayah tempat tinggal 

(misalnya kota, desa, pesisir, ataupun pedalaman).

2. Faktor Psikologis yakni Angus Campbell (1976) dari Universitas 

Michigan. Pendekatan ini (disebut juga Michigan’s School) 

menerangkan bahwa perilaku pemilih sangat bergantung pada 

sosialisasi politik lingkungan yang menyelimuti diri pemilih. 

Identifikasi kepartaian (party Identification) adalah wujud dari 

sosialisasi politik tersebut, yang bisa dibina orang tua, organisasi sosial 

kemasyarakatan, dan lainnya. Sosialisasi ini berkenaan dengan nilai 

dan norma yang diturunkan orang tua, organisasi sosial 

kemasyarakatan, dan lainnya sebagai bentuk penurunan dan 

penanaman kepada generasi baru.

3. Perilaku pemilih rasional (rational-choice), oleh Richard Niemi dan 

Herbert F. Weisbergg (1984) dalam bukunya, Controversies of Voting 

Behaviour, menjelaskan berdasar pada risetnya di beberapa negara
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bagian Amerika, terdapat pemilih yang cenderung pragmatis dan 

Bila kandidat dipandang menguntungkan, mulai 

pencoblosan hingga berkuasa kelak, pemilih akan memilihnya. 

Sebaliknya, bila hanya merugikan waktu kerja, tenaga, dan 

menghabiskan biaya, pemilih tidak akan mencoblos (golput).

4. Pemilih struktural, Ian Mc Allister (1992) dalam bukunya, Political 

Behaviour: Citizen, Parties, and Elites in Australia, mencatat ada 

perilaku pemilih Australia yang konsen pada faktor struktural 

(memilih berdasarkan kedekatan kelas sosial-ekonomi, desa-kota, dll) 

dan faktor ekologi (memilih berdasar pada kedekatan karakterisik 

wilayah pedalaman, pesisir, pertanian, perkebunan dan lain-lain).

ekonomis.

Azwar (2008:123) membagi pemilih di Indonesia menjadi tiga

kategori yakni:

1. Pertama, pemilih yang rasional, yakni pemilih yang benar- 
benar memilih partai berdasarkan penilaian dan analisis 
mendalam.

2. Kedua, pemilih kritis emosional, yakni pemilih yang masih 
idealis dan tidak kenal kompromi.

3. Ketiga, pemilih pemula, yakni pemilih yang baru pertama kali 
memilih karena usia mereka baru memasuki usia pemilih.

Komunikasi sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, setiap

orang di penjuru dunia membicarakan komunikasi. Komunikasi adalah

proses pertukaran pesan yang dilakukan individu, kelompok maupun

lembaga. Dalam suatu proses politik yakni momen pemilihan umum

proses komunikasi terjadi sangat deras yakni sering disebut komunikasi

massa.
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Komunikasi massa yang notabene menggunakan alat-alat media 

massa, baik secara elektronik maupun menggunakan media cetak sangat 

berpengaruh dalam mensosialisasikan diri oleh pelaku pemilu itu sendiri 

maupun oleh penyelenggara pemilihan umum.

Akar dari permasalahan komunikasi adalah interaksi sosial, dalam

interaksi sosial, harus memenuhi dua syarat Soekanto Soeryono (1982:55)

yaitu:

1. Kontak sosial (social-contact) yaitu berlangsung dalam tiga bentuk

diantaranya antar individu, antar individu dengan kelompok, antar

kelompok. Selain itu suatu kontak dapat secara langsung maupun tidak 

langsung.

2. Adanya komunikasi yaitu seseorang memberi arti pada perilaku orang 

lain, perasaan-perasaan apa yang ingin disampaikan oleh orang 

tersebut. Orang yang bersangkutan kemudian memberikan reaksi apa 

yang telah disampaikan tersebut.

Dalam komunikasi massa peran media massa cetak maupun 

elektronik mampu membentuk karakter masyarakat sebagai pemilih. 

Sehingga tidak heran media sebagai alat ampuh dalam menarik simpati 

pemilih.
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Wawan Kusnandi (1996) unsur-unsur penting mediaMenurut

massa:

1. ada sumber informasi
2. isi pesan
3. saluran informasi
4. khalayak sasaran (masyarakat)
5. umpan balik khalayak sasaran

Media massa dengan informasi yang diberikannya mampu 

mengubah pola pikir individu/kelompok dalam menentukan pilihannya. 

Diantara pemilih yang ada dimasyarakat yaitu pemilih pemula. Pemilih 

pemula mudah sekali dipengaruhi media massa, itulah sebabnya para 

kandidat calon banyak yang menjadikan media sebagai alat kampanye 

mereka, sebagai bentuk hiburan untuk konsumsi anak-anak muda untuk 

mempengaruhi perilaku memilih pemilih pemula.

Menurut Wawan Kusnandi, salah satu pemilih di Indonesia adalah

pemilih pemula, pemilih pemula memiliki ciri-ciri belum pernah memilih

dan memilih antusias/gejolak yang tinggi, kadangkala tidak rasional dalam

menentukan pilihannya atau sesuai dengan seleranya. Dalam penelitian

yang dilakukan oleh Syah Rahmanto (2005) tentang Perilaku memilih 

pemilih pemula pada pilkada sidoarjo 2005 ternyata yang mempengaruhi 

perilaku memilih pemilih pemula adalah faktor keluarga, teman 

sepermainan, media dan orientasi program kandidat/partai.

Dalam penelitian tersebut, ternyata peran media dalam 

mempengaruhi pemilih pemula adalah peringkat ketiga. Kaitannya dengan 

lembaga survei yang notabene menggunakan media sebagai alat sosialisasi
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atau kampanye atas hasil survei mereka tentunya memiliki relevansi 

dengan fokus penelitian ini. Sehingga perlu dikaji apakah peran media 

yang merupakan perpanjangan tangan dari lembaga survei akan 

mempengaruhi perilaku politik (memilih) pemilih pemula.

Secara teoritis, hal-hal yang mempengaruhi perilaku memilih 

individu diantaranya yakni, pertama faktor sosiologis, yaitu faktor 

kesamaan etnis, budaya, agama, aliran. Suatu individu akan memilih 

calon kandidat apabila memiliki kesamaan latar belakang tersebut. Yang 

kedua adalah faktor psikologi, yaitu faktor pengetahuan, pengalaman, 

sikap dan kepercayaan individu kepada kandidat. Individu dalam 

menentukan pilihannya dipengaruhi oleh faktor-faktor tersebut, jika calon 

kepala daerah/walikota memiliki pengaruh psikologis yang kuat terhadap 

individu maka individu tersebut akan memilihnya. Yang ketiga adalah

faktor ekonomi, yaitu pemilih dalam menentukan pilihannya lebih

berorientasi pada pragmatis (keuntungan bagi dirinya) apakah yang ia 

dapatkan apabila memilih calon kandidat tertentu. Dan yang terakhir 

adalah dipengaruhi oleh faktor struktural dan ekologi, yaitu individu 

dalam nmenentukan pilihannya lebih berorientasi pada kedekatan sosial- 

ekonomi, desa-kota, kedekatan wilayah, mata pecarian, apakah kedekatan 

faktor latar belakang pertanian atau perkebunan.

Dengan faktor-faktor tersebut orientasinya adalah akan mengubah 

perilaku individu dalam memilih atau perilaku politiknya. Perilaku politik 

pada umumnya ditentukan oleh faktor internal dari individu sendiri seperti
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idealisme, tingkat kecerdasan, kehendak hati dan oleh faktor eksternal 

(kondisi lingkungan) seperti kehidupan beragama, sosial, politik, ekonomi 

dan sebagainya. Abdul Munir Mulkan melihat perilaku merupakan fungsi 

dari kondisi sosial dan ekonomi serta kepentingan, maka perilaku politik 

sebagian diantaranya adalah produk dari produk sosial ekonomi dan 

kepentingan suatu masyarakat atau golongan dalam masyarakat tersebut.

Sedangkan menurut Jack C. lano dkk dalam Moh. Ridwan, 
perilaku politik adalah: “pikiran dan tindakan manusia yang 
berkaitan dengan proses memerintah. Yang termasuk perilaku 
politik adalah tanggapan-tanggapan internal (pikiran, persepsi, 
sikap dan keyakinan) dan juga tindakan-tindakan yang nampak 
(pemungutan suara, gerak protes, lobying, kaukus, kampanye dan 
demonstrasi)”.

Menurut T.Arson dalam Soekanto, salah satu unsur dari perilaku

adalah gerak sosial yang terikat oleh empat syarat, yakni:

1. diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu

2. terjadi pada situasi tertentu

3. diatur oleh kaidah-kaidah tertentu, dan

4. terdorong oleh motivasi-motivasi tertentu.

Dalam hal ini adalah lembaga survei sebagai lembaga riset opini 

publik yang menyurvei baik untuk kepentingan individu maupun

komersial/publik mensosialisasikan hasil-hasil surveinya. Lembaga 

survei sendiri kadangkala memberikan perspektif tersendiri dalam 

mempengaruhi pola pikir memilih pemilih pemula.

Dalam pemilihan umum, lembaga survei biasanya dijadikan 

instrumen untuk mengetahui prediksi pemetaan suara oleh individu atau
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lembaga sehingga hasilnya nanti akan disosialisasikan kepublik. Ada 

dugaan bahwa hasil survei lembaga survei mempengaruhi perilaku 

memilih masyarakat, dalam penelitian ini ada dugaan bahwa hasil survei 

mempengaruhi perilaku memilih pemilih pemula, untuk itu perlu ada 

kajian yang mendalam secara ilmiah untuk melihat fenomena ini.

1.7 HIPOTESIS PENELITIAN

Menurut PPKI (2000:12) “Hipotesis merupakan jawaban 

sementara terhadap masalah penelitian yang secara teoritis dianggap 

paling mungkin dan paling tinggi tingkat kebenarannya”. Sehubungan 

dengan permasalahan penelitian ini yaitu mengenai ada tidaknya pengaruh 

hasil survei terhadap perilaku politik pemilih pemula pada pemilu, maka

dapat dirumuskan hipotesis penelitian :

1. Diduga ada pengaruh yang signifikan antara hasil survei terhadap

perilaku memilih pemilih pemula dalam pemilu pada masyarakat

Kelurahan Kaya Baru Palembang.

2. Diduga tidak ada pengaruh yang signifikan antara hasil survei terhadap 

perilaku memilih pemilih pemula dalam pemilu pada masyarakat 

Kelurahan Karya Baru Palembang.

Hipotesis yang diajukan selanjutnya akan diuji kebenarannya dengan 

bantuan statistik dengan data-data yang terkumpul.

1.8 METODE PENELITIAN

1.8.1 Desain Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan desain penelitian yang bersifat 

deskriptif eksplanasi (Burhan Bugin, 2001:51), karena untuk menjelaskan
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suatu generalisasi sampel terhadap populasi atau menjelaskan hubungan, 

perbedaan, pengaruh satu variabel dengan variabel lainnya, dan 

meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi atau berbagai variabel 

yang timbul dimasyarakat yang menjadi objek penelitian itu berdasarkan 

apa yang terjadi, untuk mengambarkan variabel penelitian dengan 

menggunakan metode kuantitatif. Karena penelitian deskriptif yaitu 

kredibilitas dalam mengukur, menguji hubungan dari dua atau beberapa 

variabel dengan menggunakan analisis statistik inferensial.

Berdasarkan tempatnya, penelitian ini termasuk ke dalam

penelitian lapangan (field reseach) karena untuk mengumpulkan data 

peneliti langsung ke lokasi penelitian dengan menggunakan instrumen 

penelitian berupa kuesioner. Penelitian dengan metode survei, hipotesis 

merupakan keharusan penggunaannya dan karena bertujuan untuk 

memungkinkan kita untuk menggeneralisasi suatu gejala sosial dengan 

populasi yang besar. Metode survei yaitu penelitian yang mengambil 

sampel dari satu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat 

pengumpulan data yang pokok yang ditujukan pada sejumlah besar 

individu atau penelitian yang mengambil sampel dari satu populasi dan 

biasanya dimulai dengan merumuskan masalah penelitian.

1.8.2 Variabel Penelitian

Dalam penelitian ini, variabel yang digunakan adalah variabel 

bebas (Independent Variable) dan variabel terikat (Dependent Variable), 

hasil survei merupakan variabel bebas (Independent Variable), sedangkan
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perilaku memilih pemilih pemula merupakan variabel terikat (Dependent 

Variable).

Gambar 1. Pola Hubungan Antar Variabel

>
YX

Ket:

X: hasil survei

Y : perilaku pemilih pemula

1.8.3 Lokasi Penelitian

Yang menjadi lokasi penelitian ini adalalah Kelurahan Karya Baru 

Palembang di Kecamatan Alang-Alang Lebar Palembang. Dari lokasi 

inilah diharapkan peneliti akan mendapatkan informasi maupun data 

tentang responden yang menjadi objek penelitian ini. Pemilihan lokasi

ditentukan secara purposive. Alasan pemilihan Kelurahan Karya Baru

berdasarkan pertimbangan sebagai berikut : Kelurahan Karya Baru 

penduduknya relatif padat dan heterogen dilain pihak berdasarkan data 

PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) Alang-alang Lebar, tingkat partisipasi 

politik pada pemilu legislatif tahun 2009 cukup tinggi, dengan persentase 

pemilih sekitar 49% kategori pemilih pemula, dengan tingkat golput 11 %. 

Alasan tersebutlah peneliti mengambil lokasi tersebut untuk dijadikan 

lokasi penelitian.
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1.8.4 Definisi

1.8.4.1 Definisi Konsep

Berikut ini akan diuraikan pengertian-pengertian yang terdapat

dalam penelitian :

Pengaruh

• Hubungan sebab-akibat yang ditimbulkan oleh dua variabel (variabel 

bebas dan variabel terikat)

Lembaga survei

• Lembaga riset opini publik, baik untuk kepentingan individu maupun

kepentingan publik, juga terlibat dalam berbagai ajang pemilihan

umum

Hasil Survei

• Hasil polling dari lembaga survei baik untuk konsumsi pribadi maupun

untuk konsumsi khalayak (masyarakat luas), biasanya untuk

kepentingan masyarakat akan disosialisasikan melalui media massa.

Perilaku memilih

• Dimaksudkan sebagai suatu studi yang memusatkan diri pada bidang 

yang menggeluti kebiasaan atau kecenderungan pilihan rakyat dalam 

pemilihan umum, serta latar belakang mengapa mereka melakukan 

pemilihan itu.

Pemilih pemula

• Individu yang belum memilih dan umumnya berusia 17-21 tahun atau 

telah menikah.
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1.8.4.2 Definisi Operasional

Tabel 1. Variabel Penelitian

ItemIndikatorDimensiVariabelNo
2a. apa itu lembaga

survei
b. macam lembaga

survei yang ada
c. tujuan lembaga

survei

a. Identifikasi 
lembaga 
survei

Hasil
survei

1

2

1

a. manfaat hasil survei.
b. kepercayaan 

terhadap hasil survei
c. tujuan hasil survei
d. peran hasil survei di 

masyarakat

2b. Manfaat 
hasil survei 3

2
3

a. faktor pengetahuan 
dan pengalaman

b. faktor imbalan / 
manfaat ekonomi

2a. Faktor 
rasional

Perilaku
memilih
pemula

2

3

a. status sosial ekonomi
b. faktor agama
c. faktor etnik
d. faktor 

tempat tinggal
e. umur dan jenis

kelamin

2b. Faktor sosial
2
1

wilayah 2

2

c. Faktor 
psikologis

a. faktor media (koran, 
tv,radio)

b. faktor partai
c. faktor isu / program
d. faktor kandidat
e. faktor keluarga

3

3
2
1
2

Jumlah 40
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1.8.5 Metode Pengumpulan Data 

1.8.5.1 Unit Analisis

Menurut Suharsimi Arikunto, yang dimaksud dengan unit analisis 

dalam penelitian adalah satuan tertentu yang diperhitungkan sebagai 

subjek penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi unit analisis adalah 

individu yang baru pertama kali memilih (pemilih pemula) dan membaca 

hasil survei serta memilih pada pilkada Walikota Palembang tahun 2008.

1.8.5.2 Populasi

Menurut Arikunto bahwa populasi adalah keseluruhan subjek 

penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah individu yang baru 

pertamakah memilih (pemilih pemula) dan membaca hasil survei serta 

memilih pada pilkada Walikota Palembang tahun 2008.

Adapun pemilih pemula yang pernah membaca hasil survei 

sebelumnya dilakukan identifikasi dari keseluruhan pemilih pemula di 15 

Rukun tetangga pada Kelurahan Karya Baru Palembang. Dari hasil 

identifikasi yaitu berjumlah 115 orang, itupun hanya tersebar di 7 RT saja 

yaitu RT 1, RT3, RT 4, RT 5, RT 11, RT 13 dan RT 14 dari 205 pemilih 

pemula. Hasilnya RT 1 yaitu sebanyak 14 orang membaca hasil survei LSI 

(Lembaga Survei Indonesia), RT 3 yaitu sebayak 21 orang yang membaca 

hasil survei LSI (Lembaga Survei Indonesia) dan JIP (Jaringan Isu Publik) 

masing-masing 9 LSI dan 11 JIP, RT 4 yaitu 13 orang yang membaca hasil 

survei (masing-masing 7 LSI, 4 JIP dan 1 Pupkastis), RT 5 yaitu 21 orang 

(masing-masing 7 LSI, 13 JIP), RT 11 yaitu 16 orang (masing-masing 10 

LSI, 4 JIP dan 2 puskaptis), RT 13 yaitu 14 orang (masing-masing 7 LSI
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dan 6 J1P) sedangkan RT 14 yaitu 15 orang (masing-masing 7 LSI dan 8 

JIP) Berikut ini data pemilih pemula dan pernah membaca hasil survey 

memilih pada pilkada Walikota Palembang tahun 2008 di Kelurahan 

Karya Baru :

serta

Tabel 2.
Data Pemilih Pemula

Pemilih pemula (yang 
mambaca hasil survei) 

dan memilih
Pemilih
Pemula

Jenis
KelaminUsia

6196Laki-laki17-21 tahun 54109Perempuan
115205Jumlah

Sumber : PPK Kecamatan Alang-Alang Lebar tahun 2008 dan Identifikasi 
responden

1.8.5.3 Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi yang diambil dan

digunakan untuk penelitian yang karakteristkinya dapat mewakili populasi

sebagai subjek penelitian. Dalam penentuan sampel ini digunakan rumus

Slovin dengan tingkat kesalahan pengambilan sampel sebesar 1%.

N
(Burhan Bungin, 2004 : 60)n =

1 +NC?

n = ukuran sampel

N = ukuran populasi

d = galat pendugaan
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Dalam penelitian ini jumlah anggota populasi pemilih pemula yang 

pernah membaca hasil survei dan memilih adalah 115 orang, maka dapat 

dihitung jumlah sampel yang akan digunakan dalam penelitian.

115
= 53,48n =

1 + 115(0,1) 2

Dari perhitungan tersebut maka didapat jumlah sampel yaitu 

sebanyak 53 responden.

Tabel 3 : Penyebaran Responden Penelitian

Jumlah RespondenSampel Rukun 
Tetangga

Populasi

6RT 115 Rukun 
Tetangga 9RT 3

8RT 4 
RT 5 

RT 11 
RT 13 
RT 14

9
7
6
8

Total 7 RT 53

1.8.5.4 Data dan Sumber Data

a. Jenis Data

Adapun jenis data yang diperoleh ada 2 (dua) jenis yaitu data 

primer dan data sekunder dengan tingkat pengukuran normal. Dimana data 

primer diperoleh langsung dari responden dan memiliki hubungan dengan 

penelitian ini yaitu berkaitan dengan "pengaruh hasil survei terhadap
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perilaku politik pemilih pemula”. Data sekunder dapat berupa data 

penunjang diluar data primer yang digunakan dalam penelitian. Data 

sekunder diperoleh dari jurnal, buku, karya ilmiah, laporan penelitian, 

internet dan monografi daerah penelitian untuk menunjang dan 

melengkapi data primer dalam penelitian.

b. Skala Data

Pada penelitian ini menggunakan skala data likert digunakan untuk 

mengukur sikap, pendapat, persepsi seseorang atau kelompok orang

tentang fenomena sosial (Sugiyono, 2008:134). Skala ini menggunakan

teknik pengumpulan data angket yang diberikan kepada responden.

1.8.5.5 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, digunakan teknik

sebagai berikut :

1) Kuesioner

Kuesioner adalah salah satu alat yang digunakan untuk 

pengumpulan data. Dimana data yang diperoleh dengan menggunakan 

daftar pertanyaan atau angket yang disebar kepada subjek yang diteliti dan 

berkaitan dengan penelitian. Subjek tersebut memberikan memberikan 

jawaban yang telah disusun sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan 

keraguan bagi responden yang diminta pendapatnya atau data 

diperoleh dari pertanyaan tertulis kepada responden, tentang hal-hal yang 

diketahui dari penelitian.

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data melalui formulir- 

formulir yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan secara tertulis

yang
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pada responden untuk dijawabnya (Mardalis 2004:67). Beberapa alasan 

digunakannya kuesioner yakni:

- Kuesioner dipakai untuk mengukur variabel yang bersifat faktual

- Untuk memperoleh informasi yang relevan dengan tujuan penelitian 

Untuk memperoleh informasi tentang validitas dan relibilitas dalam

penelitian.

Untuk pengujian validitas dan realibilitas intrument berupa angket 

sebelum diberikan kepada responden digunakan rumus :

1. Validitas Instrumen, dengan rumus Korelasi Product Moment.

Adapun rumus tersebut adalah :

Exy
r =

V(Zx2)( Sy25

r = Koefisien korelasi y = skor total pernyataan

x = skor itme pernyataan

2. Reabilitas Instrumen, dengan menggunakan rumus Korelasi 

Product Moment yakni :

(n. y)-( Zx)(Zx)
r =

V((n.Ex2)-( Zx2)) ((n E/)-(Sy)2).

2) Dokumentasi

Penelitian ini memanfaatkan dokumen-dokumen yang diperoleh 

dari berbagai sumber dalam mempelajari sumber tertulis 

berhubungan dengan penelitian.

yang
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3) Studi Pustaka (library reseach)

Yakni pengumpulan data dengan menggunakan buku-buku/literatur 

yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, selain itu data didapatkan 

dari majalah, koran, internet, buku sehingga didapatkan data yang 

dinginkan.

1.8.5.6 Teknik Analisis Data

Data hasil terdiri dari data kualitatif dan kuantitatif. Data

kuantitatif akan disajikan dalam bentuk tabel, persentase dan hasil 

perhitungan statistik, sedangkan data kualititatif disajikan dalam 

memberikan tambahan penjelasan data kuantitatif. Dalam teknik 

pengumpulan data yang berupa kuesioner juga dilakukan wawancara

sebagai penunjang data primer dan berguna untuk menjawab pertanyaan

yang ada pada kuesioner.

Berikut tahapan-tahapan pengolahan data yang diperoleh :

a. Persiapan

Dengan mengecek nama dan kelengkapan identitas responden yang 

telah mengisi kuesioner, termasuk juga mengecek kelengkapan data.

b. Tabulasi Data

1. Memberikan kode terhadap item-item yang tidak diberi skor

2. Memberikan skor (scorsing) terhadap item-item yang perlu diberi skor

3. Melakukan coding data, yaitu berupa pemberian kode pada 

variabel data.

4. Mengedit data yang berkumpul, guna memastikan kesempurnaan 

pengisian dari setiap instrumen pengumpulan data.

semua
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5. Memberikan tabel data untuk data kuantitatif yang dilakukan sesuai 

dengan bentuk penyajian data yang dikehendaki dalam penelitian. 

1.8.5.7 Pengujian Persyaratan Analisis

Dalam penelitian ini akan dilakukan uji statistik. Terlebih dahulu 

sebelum dilakukan analisis data dan pengujian hipotesis, akan dilakukan

pengujian persyaratan analisis.

Adapun pengujian persyaratan analisis data dalam penelitian ini

adalah:

1) Normalitas Data

Dengan menggunakan rumus Chi kuadrat (Chi Square) :

Wo ~Jhf
X2 =

Jh

1.8.5.8 Teknik Pengujian Hipotesis

Untuk hipotesis 1 dan 2 menggunakan korelasi product momen :

Harr^O

Ha:r = 0

N(Ixy)-G» Gy)
rxy=

V[nIx2-(Zy)2][nZy2- (Ly)2]

Dengan ketentuan :

Jika t hitung > t tabel, maka tolak Ho artinya signifikan dan 

Jika t hitung < t tabel, terima Ho artinya tidak signifikan
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Selanjutnya uji signifikansi:

rVn-2
t hitung =

Vl-r2

Determinasi:

Digunakan untuk mengukur persentase hubungan, dengan rumus sebagai

berikut:

D = r2 x 100%

Instrumen yang digunakan dalam metode ini adalah instrument kuesioner

yang disebarkan pada masyarakat Kelurahan Karya Baru Palembang.

Membuat Kesimpulan

Pengambilan keputusan untuk menerima atau menolak hipotesis

berdasarkan kriteria pengujian dari hasil penelitian
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