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Bab VI 

Kesimpulan dan Implikasi 

 

6.1 Simpulan 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi proses pemilihan yang 

terjadi pada pemilih pemula, dimulai dari karakteristiknya, responnya dan 

keputusan pemilihan. Adapun dalam penelitian ini, dihasilkan model 

pengambilan keputusan yang terdiri dari tahap masukan, proses dan 

keluaran. Dimana pada tahap masukan terdapat faktor internal dan eksternal, 

lalu tahap proses berkaitan dengan respon pemilih terhadap proses pemilihan 

umum berdasarkan tahap masukan dan tahap keluaran merupakan 

pengambilan keputusan yang diambil oleh pemilih pemula. 

 Pada tahap masukan, pemilih pemula memiliki faktor internal dan 

eksternal yang mempengaruhi proses pemilihan. Dimulai dari karakteristiknya 

terdiri dari derajat antusiasmenya, sikap mau tahu dan mudah 

terpengaruhnya mereka terhadap keadaan sekitarnya serta dilihat pula 

apakah informan tersebut memiliki pribadi ektrovert atau introvert. Meskipun 

pada akhirnya kedua pribadi tersebut juga sama-sama terpengaruh dari pihak 

sekitarnya, yang membedakan adalah sikap mereka terhadap proses pemilihan 

yang terjadi. Dimana yang memiliki karakter ekstovert cenderung bersemangat 

dan senang mencari tahu sendiri, dan karakter introvert lebih mengandalkan 

informasi di sekelilingnya yang diberikan oleh orang sekitarnya. 

Bagi informan yang ekstrovert pula, mereka juga cenderung memiliki 

antusiasme yang besar terhadap proses pemilihan, meskipun demikian ada 

pula yang tidak menunjukkannya tetapi mereka tetap memilih karena 

dorongan orang sekitarnya, sedangkan bagi yang introvert ditemukan bahwa 

mereka melakukan proses pemilihan karena didorong oleh orang sekitarnya 

dan secara pribadi tidak terlalu antusias.  

Sikap mau tahu ditunjukkan pula oleh informan yang memiliki 

kepribadian ekstrovert, yang mana mereka dari kesadaran sendiri melakukan 



60 

 

proses pencarian melalui sarana media internet, sedangkan informan lainnya 

baik yang juga ekstrovert maupun introvert, meskipun tidak mengakui 

mencari tahu sendiri tetapi mereka mencari tahu secara tidak disadari melalui 

obrolan dengan orang tua, guru maupun teman mereka dan juga membaca 

atau melihat berita yang disebarkan di sarana media sosial mereka. 

Sedangkan karakter mudah dipengaruhi ini terlihat pada semua 

informan, dimana mereka secara sadar ataupun tidak memiliki pilihan yang 

sama dengan orang-orang sekitarnya yang dekat pada mereka. Walaupun 

tidak secara terpaksa dalam memilih tetapi pola pikir dan pemahaman mereka 

terhadap berita-berita yang beredar dipengaruhi terhadap pandangan orang-

orang terdekat tersebut. 

Peran media, baik media televisi dan internet dalam tahap masukan 

pemilih pemula dirasa cukup besar. Hal ini terjadi karena informasi-informasi 

yang didapatkan oleh para pemilih pemula banyak pula didapatkan dari 

berita-berita yang ditonton di televisi maupun yang tersebar di media internet. 

Khususnya media sosial yang banyak digunakan oleh pemilih pemula ternyata 

juga berperan besar dalam tahap masukan ini. 

Pada tahap proses, para pemilih pemula memiliki responnya masing-

masing terhadap proses pemilihan umum yang berlangsung. Respon ini 

terbagi akan pemahamannya pada politik, partai politik, pemilihan umum, 

kandidat presiden, pemasaran politik dan komunikasi politik. Respon terbesar 

yang didapatkan adalah respon terhadap kandidat politik. Sedangkan 

pemahaman akan politik dan partai politik dirasa sangat kurang, sehingga 

secara keseluruhan para informan melakukan pemilihan berdasarkan tokoh 

politik yang pada saat itu dicalonkan oleh partai politik. 

 Pemahaman akan pemasaran politik serta pemasaran yang dilakukan 

oleh partai juga dirasa kurang, karena para informan hanya terbatas pada 

beberapa hal seperti iklan, program sosialisasi dan faktor biaya. Demikian 

pula dengan  komunikasi politik, para informan hanya terpaku terhadap sosok 

presiden dan caranya berinteraksi dengan para pemilih. 
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Pada bagian akhir yaitu pengambilan keputusan para pemilih, 

ditemukan bahwa terjadi proses pemberian perhatian dilakukan karena para 

pemilih sudah tertarik dengan kandidat presiden yang pada akhirnya 

mendorong mereka melakukan pemilihan. Ketertarikan ini ada, karena 

sebelum pemilihan umum berlangsung, kedua kandidat presiden yaitu 

Prabowo dan Jokowi sudah sering muncul di media televisi sehingga sudah 

tidak asing lagi bagi para pemilih pemula. Ketertarikan terhadap kandidat ini 

juga didukung dari orang-orang terdekat informan, yaitu keluarga, teman, 

guru dan rekan di organisasi. Masukan-masukan untuk memilih kandidat 

tertentu tersebut ternyata mempengaruhi pengambilan keputusan yang 

dilakukan oleh pemilih pemula. 

 

6.2 Implikasi 

6.2.1 Implikasi Teoritis 

 Penelitian ini menyumbang beberapa hal secara teoritis yaitu: 

 

1. Penggunaan model pengambilan keputusan Schiffman dan Kanuk (2000) 

dapat membantu memperlihatkan proses pengambilan keputusan yang 

diambil pemilih pemula. Namun, pada model pengambilan keputusan 

pemilih pemula, tahapan masukan terdiri dari faktor eksternal dan 

internal, sedangkan menurut model pengambilan keputusan Schiffman 

dan Kanuk, tahap internal termasuk di dalam bagian proses. 

Penggabungan kedua faktor ini tidak terlepas dari saling bekerja 

samanya faktor eksternal dan internal dalam menunjukkan respon yang 

dimiliki pemula terhadap proses pemilihan yang berlangsung. 

2. Konsep AIDA (attention, interest, desire, action) sulit diterapkan kepada 

pemilih pemula karena para pemilih sudah tertarik terlebih dahulu 

terhadap kandidat setelah itu baru diberi perhatian. Hal ini merupakan 

kebalikan dari konsep AIDA, dimana seharusnya setelah bentuk 

perhatian baru muncul rasa tertarik. 
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3. Penggunaan media internet, khususnya media sosial sebagai sarana 

pemberi informasi juga terjadi di kalangan pemilih pemula di Indonesia. 

Hal ini sama seperti yang terjadi pada kalangan pemilih muda di 

berbagai Negara (Taylor, 2004; Leppaniemi et al, 2010; Drummond,2006; 

Hashim et al,2012) 

4. Teori pemasaran politik yang mengadopsi teori Niffenegger (1988) kurang 

mendapat respon yang positif karena para informan masih asing dengan 

pemasaran politik serta program-program pemasaran yang dilakukan 

oleh partai maupun kandidat tidak begitu dirasakan oleh para informan, 

selain dari segi kandidat, promosi melalui iklan, sosialisasi dan segi 

biaya. 

5. Pengaruh positif ditemukan terhadap peran orang tua, teman, guru dan 

rekan organisasi sebagai social references yang membantu proses 

pengambilan keputusan pemilih pemula. 

6. Respon yang negatif terhadap politik dan partai politik tidak 

berpengaruh terhadap kandidat presiden yang diusung oleh partai 

tersebut. 

7. Pengenalan akan kandidat maupun personalitasnya terbukti mampu 

menjadi alasan utama dari pengambilan keputusan para pemilih 

pemula. 

 

6.2.2 Implikasi Manajerial 

 Penelitian ini dapat memperlihatkan bagaimana pemilih pemula 

mengambil keputusannya sehingga di masa akan datang, partai maupun 

kandidat presiden dapat memperhatikan beberapa hal agar dapat menjaring 

pemilih pemula sebanyak-banyaknya. Dimana tidak ada relevansi kebudayaan 

yang ditemukan sehingga strategi yang dapat digunakan bersifat universal. 

Adapun beberapa implikasi terapan yang dapat dilakukan dalam strategi 

pemasaran adalah sebagai berikut: 
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1. Menciptakan produk yang menarik. Produk dalam politik terdiri dari 

platform partai, masa lalu dan gambaran (image). Dari hasil penelitian, 

peran image dari kandidat sangat besar adanya, sehingga membangun 

image tokoh politik jauh sebelum proses pemilihan umum berlangsung 

dapat membantu proses pengenalan dari kandidat. Membangun image 

ini dapat dilakukan dengan memilih tokoh yang jauh dari berita miring, 

baik dari masa lalunya maupun tokoh yang sudah memiliki kontribusi 

nyata.  

2. Mengembangankan community marketing (pemas- 

aran komunitas). Pemasaran komunitas ini merupakan strategi yang 

dapat diterapkan untuk mengikat atau melibatkan satu pelanggan 

dengan pelanggan lainnya, dan disini dapat berguna untuk mengikat 

para pemilih (voter). Dimana komunitas ini dapat tercipta karena 

dibentuk oleh pemilih sendiri tanpa intervensi dari partai atau tim 

sukses dan dapat pula komunitas yang diciptakan oleh partai maupun 

tim sukses. Pentingnya pengembangan pemasaran komunitas ini 

disebabkan sudah semakin berkembangnya jaringan internet, salah 

satunya adalah media sosial yang dapat mempermudah para calon 

pemilih untuk berbagi berita maupun untuk berinteraksi. Partai 

maupun tim sukses dari calon kandidat presiden dapat membuat 

account di semua media sosial yang ada dan dapat berbagi dengan para 

pemilih. Hal-hal atau berita negatif pun dapat segera diklarifikasi 

melalui sarana media ini.Selain itu, melalui sarana pemasaran 

komunitas ini dapat menghemat biaya promosi serta jangkauannya 

sangat luas terutama bagi kalangan muda yang melek informasi dan 

teknologi.  

3. Menciptakan promosi yang menarik, khususnya bagi pemilih pemula, 

iklan yang menarik harus disesuaikan dengan tren pada saat itu dan 

dapat dibantu dengan jingle atau lagu yang menarik. Penggunaan 

sarana media internet dan secara khusus media sosial dapat membantu 
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dalam mempromosikan kandidat, baik dari penyebaran berita-berita 

maupun informasi terkini sehingga para pemilih dapat dengan mudah 

dan cepat dalam mengaksesnya. 

4. Sosialisasi terhadap pemilih dewasa yang memiliki anak pemilih pemula 

dapat digarap lebih serius, karena kecenderungan anak dalam penelitian 

ini adalah mereka mengikuti pandangan orang tua. 

5. Pemasaran tatap muka (personal selling). Pentingnya melakukan 

pemasaran jenis ini disebabkan unsur emosional dalam memilih 

kandidat presiden masih sangat besar. Dengan bertemu dan melihat 

secara langsung maka para pemilih akan memiliki rasa emosional dan 

kedekatan secara pribadi. Sehingga, dengan sedini mungkin untuk 

melakukan perkunjungan ke daerah-daerah dapat membantu para 

kandidat untuk lebih banyak dikenal.  

 


