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Bab V 

Analisis Pengambilan Keputusan Pemilih Pemula 

  

 Variabel dalam pengambilan keputusan pemilih pemula dari temuan 

penelitian ini terdiri dari tiga bagian. Bagian pertama adalah masukan yang 

diterima oleh para pemilih pemula, dimana terdiri dari karakteristik pemilih 

pemula yang dipengaruhi pula oleh keadaan sekelilingnya lalu referensi dari 

kelompok sosialnya dan peran media baik televisi maupun sosial dalam 

membentuk opini mereka. Bagian kedua adalah respon pemilih pemula 

khususnya terhadap keadaan politik dan pemilihan umum yang pada saat itu 

terjadi di sekelilingnya, respon inilah yang pada akhirnya membantu para 

pemilih untuk dapat menentukan pilihannya dan akan dijabarkan dalam 

bentuk model penelitian pada bagian ketiga yaitu Keluaran. 

 

5.1 Masukan 

 

 Tahap masukan dari proses pengambilan keputusan pemilih pemula 

terdiri dari karakteristik, faktor lingkungan sekitar dan sarana media. 

Pentingnya menemukan karakteristik pemilih pemula disebabkan kalangan ini 

merupakan kalangan yang baru kali pertama mengikuti pemilihan dan 

kalangan ini memiliki faktor yang menarik serta berbeda dengan kalangan 

lainnya. Temuan dalam penelitian ini adalah bahwa kalangan pemilih pemula 

memiliki derajat antusiasmenya sendiri yang disebabkan oleh beberapa hal, 

sikap mau tahu dan mudah dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya dan 

terakhir bahwa setiap pribadi informan dalam penelitian ini memiliki 

kecenderungan sikap ektrovert dan introvert yang pada akhirnya membantu 

menjelaskan proses pemilihan mereka masing-masing. 

 Antusiasme dalam melakukan pemilihan berkaitan dengan derajat 

reaksi pemilih pemula pada saat akan melakukan pemilihan. Terdapat 

informan yang antusias sekali, bersikap biasa saja, dan tidak antusias. Bagi 
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informan yang antusias sekali, mereka bersemangat melakukan pemilihan 

bukan karena penasaran dengan proses pemilihan umum dan merasa ini 

merupakan kali pertama mereka memilih presiden namun rasa semangat yang 

muncul disebabkan karena menyukai kandidat presiden yang akan mereka 

pilih. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Shanks dan Miller 

(1990), dimana personalitas kandidat dapat memberikan efek yang signifikan 

bagi pemilih melebihi isu lainnya. Sedangkan, bagi informan lain yang merasa 

biasa saja dan tidak antusias terhadap proses pemilihan ini mengakui bahwa 

proses pemilihan yang mereka lakukan terjadi karena faktor pendorong dari 

orang sekitar mereka. 

 Karakter yang kedua yaitu sikap mau tahu didasarkan pada proses 

pembelajaran yang dilakukan oleh para pemilih pemula dengan cara mencari 

tahu sendiri mengenai kandidat presiden menggunakan sarana internet dan 

orang sekelilingnya. Sarana internet dalam beberapa tahun belakangan ini 

mengalami peningkatan sebagai sumber informasi politik khususnya bagi 

masyarakat yang tidak terlibat secara langsung di dalamnya, salah satunya 

adalah kalangan muda (Leppaniemi et al, 2010). Temuan dalam penelitian ini 

mengungkapkan bahwa beberapa informan mencari tahu mengenai kandidat 

presiden berdasarkan keinginan sendiri melalui sarana internet dengan 

mengunjungi website maupun berita-berita berkaitan dengan kandidat 

tersebut.  

 Berkaitan dengan sikap mau tahu, bagi beberapa informan, mereka 

secara pribadi tidak mencari informasi tetapi informasi dan pembelajaran yang 

mereka dapatkan berasal dari orang sekitarnya. Sikap mau tahu ini 

ditampilkan dari percakapan yang dilakukan dengan para informan, dimana 

meskipun secara pribadi mereka tidak mencari tahu namun interaksi di 

sekelilingnya seperti dengan orang tua, teman dan guru membantu mereka 

dalam memperoleh informasi. Selain itu, sarana media sosial membantu para 

informan untuk memperoleh informasi karena banyak beredar berita-berita 

yang dibagikan sesama teman di dalamnya.  
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Sarana media sosial ini digunakan oleh semua informan dan mereka 

mengakui bahwa pasti ada saja berita yang disebarkan di sarana media sosial 

ini pada saat jelang maupun setelah pemilihan umum berlangsung. Fenomena 

ini mirip seperti yang terjadi di Amerika, dimana pada saat pemilu 2008 

sarana media sosial digunakan secara massive untuk dapat memperoleh 

dukungan sebanyak-banyaknya (Cogburn dan Vasquez, 2011). Hal ini juga 

tidak terlepas dari berkembangnya sarana media sosial. 

 Karakter yang ketiga yaitu mudah terpengaruh, dan disini para pemilih 

pemula meskipun tidak mengakui secara langsung terpengaruh terhadap 

pilihan orang sekitarnya tetapi pilihan yang mereka lakukan ternyata sama 

dengan orang terdekat yang tinggal dan memiliki frekuensi tatap muka 

langsung di sekitarnya seperti orang tua, teman, guru dan orang-orang di 

organisasi yang diikutinya. Orang-orang terdekat para informan seperti 

keluarga, teman, guru dan orang-orang di organisasi yang diikuti para 

informan memberikan pengaruh dalam pola pikir kalangan pemilih melalui 

obrolan-obrolan ringan dan saling berbagi informasi.  

 Karakter ekstovert dan introvert yang dimiliki oleh para informan 

memberikan gambaran perilaku yang ditampilkan para informan. Jung (dalam 

Feist dan Feist, 2010 mendefinisikan sikap (attitude) sebagai suatu 

kecenderungan untuk beraksi atau bereaksi dalam sebuah arah karakter, 

yaitu ektrovert dan introvert. Bagi informan yang memiliki kecenderungan 

karakter ekstrovert mereka tampil dengan sangat terbuka dalam 

mengutarakan pendapatnya, proses yang mereka lakukan dalam penelitian 

pun lebih banyak melibatkan pemikiran objektif dari keadaan sekeliling 

mereka, bagi yang secara pribadi sudah menyukai kandidat tertentu terlihat 

pada mulanya berpikir dan bertindak secara introvert yaitu dengan berpikir 

dengan subjektif.  

Namun, setelah dilakukan pendalaman terhadap informan ini, 

ditemukan bahwa orang-orang terdekat disekelilingnya-lah yang membuat 

dirinya mengambil keputusan untuk memilih dan hal ini sejalan dengan 

karakter esktovert yang pemikirannya sangat bergantung pada pemikiran yang 
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nyata tetapi juga menggunakan ide abstrak jika ide tersebut ditransmisikan 

kepada mereka secara langsung seperti dari orang tua dan guru Jung (dalam 

Feist dan Feist, 2010). 

 Bagi informan dengan karakter introvert, dimana semestinya pribadi ini 

dalam proses berpikirnya lebih diwarnai oleh pemaknaan internal namun 

ternyata mereka juga bergantung pada pemikiran di sekitarnya yaitu oleh 

keluarga serta teman. Orang terdekat ini juga dipercaya mereka memiliki 

kapabilitas yang memadai sehingga mereka tidak segan-segan untuk ikut 

memilih kandidat yang sama. Hal lain yang terlihat pula dari informan dengan 

karakter introvert dalam penelitian ini adalah mereka hanya ikut sekedarnya 

dalam proses pemilihan dan tidak terlalu mau ambil pusing pada proses yang 

terjadi. Sehingga dari penelitian ini, ditemukan bahwa para pemilih dengan 

karakter ekstrovert dan introvert sama-sama terpengaruh dari keadaan 

sekitarnya. 

 Faktor selanjutnya adalah dari kalangan sekitar yaitu dari orang tua, 

teman, guru, organisasi dan media. Para pemilih dari kalangan ini memiliki 

usia belia dan masih tergantung terhadap orang tuanya. Sebagian besar dari 

para pemilih ini pada saat melakukan penelitian masih tinggal bersama orang 

tuanya. Pada faktor internal di atas, banyak disebutkan bahwa karakter yang 

terbentuk pada kalangan ini dipengaruhi oleh orang tua. Hal ini terjadi karena 

sebagian besar informan menghabiskan waktunya bersama dengan orang tua. 

Pandangan, cara berpikir, sikap-sikap tertentu berkaitan dengan proses 

pemilihan umum dibagikan secara pribadi kepada para pemilih pemula. Para 

pemilih pun sebagian besar mengakui orang tua mengambil peranan dalam 

mengedukasi mereka dan menunjukkan mana kandidat yang terbaik. 

Walaupun mereka juga mengaku bahwa tidak ada paksaan untuk memilih 

kandidat yang sama tetapi pada akhirnya mereka memilih kandidat yang 

sama. 

 Teman adalah orang terdekat kedua bagi para pemilih pemula. Interaksi 

yang dilakukan dengan teman sebaya serta sama-sama melek informasi 

membuat mereka dengan mudah saling berbagi informasi. Obrolan-obrolan 
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ringan di media sosial serta saling berbagi berita membuat informan menjadi 

lebih tertarik dalam melakukan pemilihan. Hal ini diungkapkan salah 

beberapa informan yang  merasa terdorong untuk ikut proses pemilihan 

umum karena teman sebayanya juga akan memilih. 

Peran guru dalam mempengaruhi keputusan informan dalam penelitian 

ini juga ditemukan. Pada saat kampanye sedang berlangsung para informan 

masih duduk di kelas 3 SMA, beberapa informan mengakui bahwa guru 

banyak membantu dalam proses pemilihan dan mereka juga memberikan 

informasi-informasi mengenai kandidat Presiden. Beberapa guru bahkan 

bertindak lebih jauh yaitu dengan mempromosikan kandidat pilihannya agar 

dapat dipilih oleh murid-muridnya. Pilihan guru tersebut ternyata menjadi 

sumber referensi dan menjadi pilihan beberapa informan. 

 Peran organisasi merupakan peran terpenting bagi salah satu informan. 

Berdasarkan interaksinya dengan anggota organisasi tersebut dirinya 

mengambil keputusan untuk memilih kandidat tertentu, meskipun pilihan 

tersebut berbeda dengan pilihan dari keluarga besarnya. Dirinya pun 

mengakui bahwa sempat berdebat panjang dengan orang tuanya karena 

memiliki pendapat yang berbeda. 

 Faktor terakhir adalah peran media, media disini adalah media televisi 

dan media sosial. Media televisi mengambil peranan yang besar karena 

pemberitaan yang diperoleh oleh para informan sebagian besar dari media ini, 

baik dari berita-berita mengenai kandidat, iklan, maupun program debat yang 

pada saat itu ditayangkan. Media lainnya yaitu media sosial, sebagian besar 

adalah dari facebook dan layanan BBM (blackberry messenger). Salah satu 

fitur dari media sosial yang membantu tersebarnya suatu berita adalah 

dengan meng-klik fitur share atau bagikan dan secara otomatis berita tersebut 

dapat dilihat oleh teman maupun kerabat yang sudah berteman dengan para 

informan di media sosial tersebut. Di berbagai Negara lainnya seperti di 

Amerika, Finlandia, Inggris, Malaysia (Taylor, 2004; Leppaniemi et al, 2010; 

Drummond,2006; Hashim et al,2012) media internet dan salah satunya adalah 
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media sosial mengambil peranan penting untuk dapat membuat pemilih muda 

lebih tertarik kepada politik dan juga sebagai sumber informasi terpenting. 

 

5.2 Proses 

 

 Faktor-faktor pembentuk yang telah diuraikan di dalam bagian awalan 

di atas akhirnya menciptakan suatu respon bagi para pemilih pemula dalam 

kaitannya dengan politik. Baik politik secara umum, partai politik, kandidat 

politik, produk politik, pemasaran politik dan komunikasi politiknya. Respon 

ini merupakan bagian dalam proses yang pada akhirnya membantu para 

pemilih pemula dalam mengambil keputusan untuk memilih kandidat calon 

presiden. 

 Respon pertama yaitu respon terhadap politik. Politik bagi kalangan 

muda merupakan hal yang asing dan menganggap bahwa politik tidak 

berimbas pada kehidupan pribadi mereka (Ceridwen, 2012). Hal yang asing ini 

ditemukan pula dalam penelitian ini, dimana para pemilih pemula merasa 

asing dengan terminologi politik dan tidak memahami maksud dari politik, 

hanya ditemukan satu informan yang paham dengan politik disebabkan 

informan ini sedang menempuh pendidikan di bidang politik.  

 Rasa asing dan pemahaman yang kurang juga dirasakan oleh para 

informan dengan terminologi partai politik. Beberapa informan menyebutkan 

beberapa partai politik di Indonesia namun tidak begitu mengerti 

perbedaannya, mereka hanya mengetahui beberapa tokoh-tokoh terkenal di 

dalamnya khususnya para kandidat presiden yang pada saat itu ramai 

dibicarakan di berbagai media. Terkait dengan aktor politik atau disini 

merupakan kandidat presiden, para informan mengaku familiar dan merespon 

kehadiran calon presiden tersebut dengan positif dan negatif. Positif bagi 

pasangan yang mereka sukai dan negatif bagi pasangan yang tidak mereka 

sukai. Personalitas kandidat ini sangat kuat keberadaannya bagi para pemilih 

pemula, melebihi partai politik yang mengusungnya. Sejalan dengan apa yang 
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diteliti oleh Shanks dan Miller (1990) dimana personalitas kandidat 

memberikan pengaruh yang besar. 

Demikian pula produk politik yang berisi kebijakan yang ditawarkan, 

beberapa informan merasa senang dengan produk-produk yang ditawarkan 

oleh kandidat yang mereka sukai dan ada pula yang suka terhadap kandidat 

karena produk yang ditawarkan. Namun, pemahaman terhadap kebijakan lain 

tidak dimengerti oleh para informan. Selain itu respon yang positif juga 

diberikan pada komunikasi politik yang dilakukan oleh kedua calon, dimana 

kedua calon ini memiliki komunikasi yang berbeda sehingga para informan 

tidak sulit untuk membedakannya dan tertarik dengan salah satunya.  

Respon terhadap pemasaran politik adalah mereka pada awalnya tidak 

memahami artinya, namun setelah dijelaskan dan diberikan contoh-

contohnya, beberapa informan mengetahui pemasaran yang dilakukan oleh 

tim sukses maupun para kandidat. Beberapa hal yang menarik perhatian 

mereka adalah dari iklan, sosialisasi, penggunaan biaya dan penggunaan 

sarana media. Dari segi iklan, informan ternyata tertarik terhadap iklan-iklan 

menarik dari salah satu calon, yaitu Jokowi. Beberapa iklan yang menarik bagi 

pasangan Jokowi ini banyak dibuat oleh para sukarelawan yang menyukai 

pasangan ini dan iklan yang beredarpun cukup banyak dan viral dibagikan 

melalui sarana media. 

 

5.3 Keluaran  

 

 Respon yang diberikan oleh para informan dapat terbagi menjadi dua 

yaitu respon positif dan respon negatif. Kedua respon ini membantu para 

informan untuk melakukan pemilihan dari pasangan kedua calon presiden 

yaitu pasangan nomer 1 (Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa) dan pasangan 

nomer 2 (Joko Widodo dan Jusuf Kalla). Dengan melalui tahapan awalan lalu 

proses maka para pemilih ini dapat menentukan pilihan. Berikut model 

penelitian dari penelitian ini:  
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Gambar 5.1: Model Pengambilan Keputusan Pemilih Pemula 
 

Model di atas mengadopsi dari proses pengambilan keputusan 

Schifmann dan Kanuk(2000), dimana terdapat bagian masukan, proses dan 

keluaran. Hal ini juga ditemukan dalam penelitian ini dengan tahap masukan 

yang terdiri dari beberapa faktor yaitu faktor karakteristik, orang tua, teman, 

guru, organisasi, media televisi dan media sosial yang membantu memberi 

gambaran terhadap faktor-faktor yang nantinya akan mempengaruhi respon 

pemilih pemula terhadap politik. Perbedaan model ini dengan model Schiffman 

dan Kanuk yaitu pada model tersebut, tahapan masukan terdiri dari faktor 

eksternal, sedangkan dalam temuan penelitian ini tahap masukan juga terdiri 

dari faktor internal dimana karakteristik pemilih mempengaruhi responnya 

terhadap proses pemilihan umum pada saat itu. 

Pada bagian proses, respon yang timbul dari pemilih pemula terhadap 

proses pemilihan yang berlangsung adalah kurangnya pemahaman terhadap 

politik, baik dari arti politik dan partai politik. Respon yang paling dominan 

adalah pemahaman terhadap kandidat presiden. Sosok kandidat mengambil 

peranan paling penting dibandingkan isu-isu lainnya. Perasaan emosional 

dalam menentukan pilihan dapat terlihat dari pernyataan informan terhadap 

kandidat yang mereka sukai. Berita-berita miring tentang pasangan yang 

sudah mereka sukai tebukti tidak mempengaruhi proses pemilihan yang 
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sedang berlangsung. Para informan cenderung menyeleksi berita yang ada dan 

tetap memiliki pandangan negatif mengenai pasangan yang tidak mereka 

sukai.   

 Hampir semua informan juga mendapatkan gambaran jelas dari 

kandidat yang ada berdasarkan informasi yang beredar di sekelilingnya. Proses 

pembelajaran melalui sosok orang tua terlihat juga dominan bagi para pemilih 

begitu pula interaksi yang dilakukan pemilih dengan keadaan sekitar seperti 

teman, guru dan anggota organisasi juga mendorong pemilih untuk 

melakukan pemilihan. 

Peran media baik televisi dan internet dirasa membantu dalam 

memberikan informasi kepada para pemilih. Khususnya bagi para pemilih 

pemula yang banyak menggunakan sarana media internet dalam melakukan 

pencarian informasi dan sebagai sarana komunikasi melalui media sosial. 

Melalui tahapan masukan dan tahapan proses tersebut pada akhirnya 

para informan dapat melakukan keputusan pemilihan terhadap kandidat 

presiden dan hal ini merupakan tahap terakhir dari proses pengambilan 

keputusan pemilih pemula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


