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ABSTRAK

Pengaruh Status Sosial Ekonomi dan Media Massa Terhadap Persepsi
Masyarakat Nelayan Tentang Pilkada Serentak 2015

(Studi  di Kelurahan Sukaraja Kecamatan Bumi Waras Bandar Lampung)

Oleh
Ruli Kurniawan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh status sosial
ekonomi dan media massa terhadap persepsi masyarakat nelayan tentang
Pilkada Serentak 2015 di Kelurahan Sukaraja Kecamatan Bumi Waras Bandar
Lampung. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan tipe
penelitian studi kasus. Teknik penentuan responden yaitu teknik purposive
sehingga responden dalam penelitian ini berjumlah 100 orang. Hasil penelitian
diperoleh: 1) Faktor-faktor yang mempengaruhi pengaruh status sosial
ekonomi dan media massa terhadap persepsi masyarakat nelayan tentang
Pilkada Serentak 2015 adalah tingkat pendidikan masyarakat, tingkat
pendapatan masyarakat, dan frekuensi terhadap akses media massa. 2) Adanya
pengaruh status sosial ekonomi terhadap persepsi masyarakat nelayan tentang
Pilkada Serentak 2015, dikarenakan tingkat pendidikan dan tingkat
pendapatan masyarakat yang tergolong rendah, mengakibatkan masyarakat
hanya sekedar berpartisipasi tanpa mengetahui arti dari Pilkada Serentak itu
sendiri. 3) Adanya pengaruh media massa terhadap persepsi masyarakat
nelayan tentang Pilkada Serentak 2015, dikarenakan frekuensi terhadap akses
media massa yang sedang pada masyarakat nelayan cenderung hanya
mendapatkan informasi dari media televisi saja dikarenakan kurangnya minat
masyarakat yang berpendapatan dan berpendidikan rendah untuk membaca
koran tentang Pilkada Serentak.

Kata kunci: media massa, pilkada serentak, status sosial ekonomi
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ABSTRACT

The influence of socioeconomic status and mass media on public
perceptions about election fishermen simultaneously 2015

(The Study in Kelurahan Sukaraja Kecamatan Bumi
Waras Bandar Lampung )

By
Ruli Kurniawan

This study aims to to see how the influence of socioeconomic status and mass
media on perceptions of fishermen about election simultaneously 2015 in
Kelurahan Sukaraja Kecamatan Bumi Waras Bandar Lampung .This research uses
the quantitative with type study cases . Technique the determination of
respondents, technique purposive so respondents in research are always 100
people .The results of the study obtained: 1) factors affecting the influence of
socioeconomic status and mass media on perceptions of fishermen about election
simultaneously 2015 are the education level of community , the income of the
level , and frequency of on access to mass media . 2 ) the influence socioeconomic
status to perceptions of fishermen about election simultaneously 2015 , because
level of education and level of income people are low , results in communities just
a participate without knowing the meaning of election simultaneously itself. 3 )
the influence mass media on perceptions of fishermen about election
simultaneously 2015 , because frequency on access to mass media that while in
the community fishermen tend to only get information from television just by lack
of interest of the community who had income and educated low from reading
newspapers about election simultaneously .

Keywords: mass media, election simultaneously, socioeconomic status
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I.PENDAHULUAN

A. LatarBelakang

Sistem pemerintahan di Indonesia menurut Konstitusi Undang-Undang

Dasar 1945, dibagi atas pemerintahan pusat dan pemeritahan daerah.

Berdasarkan konstitusi ini dijelaskan bahwa pemerintahan daerah di

Indonesia terdiri atas pemerintahan daerah Propinsi dan pemerintahan

daerah Kabupaten yang diberikan wewenang dalam mengurus

pemerintahan sendiri menurut peraturan dan perundang-undangan yang

berlaku. Kewenangan dalam mengurus pemerintahan sendiri oleh daerah,

merupakan program pemerintah yang bertujuan untuk pengembangan

pembangunan menuju kesejahteraan masyarakat (Kaelan, 2003).

Untuk meningkatkan kemampuan dan akuntabilitas pemerintahan daerah,

dalam mengurus daerah maka pemerintah pusat membentuk sistem

desentralisasi yakni pemberian kewenangan kepada daerah untuk

mengurus pemerintahan yang menjadi kewajiban daerah. Konsep

desentralisasi adalah konsep penyelenggaraan pemeritah yang diharapkan

dapat memberikan peluang kepada daerah dalam meningkatkan

kemampuan dan potensi sehingga dapat melaksanakan pembangunan

sesuai dengan kebutuhan daerah.
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Pada prosesnya, kewenangan daerah dalam melaksanakan pemerintahan

ditujukan untuk meningkatkan peran seluruh rakyat dalam pemerintahan

yang bertujuan untuk kesejahteraan rakyat yang selama ini hanya terfokus

di pusat. Salah satu kewenangan politik daerah tampak pada kekuasaan

daerah dalam memilih para pemimpin daerah tersebut secara demokrasi.

Dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa

“Gubernur, Bupati, Walikota masing-masing pemerintah daerah dapat

dipilih oleh rakyat di daerah tersebut secara demokratis”. Berdasarkan

Undang-Undang tersebut dapat ditelaah bahwa dalam pemilihan Gubernur,

Bupati dan Walikota diberikan kewenangan kepada daerah dan

dilaksanakan secara demokrasi.

Asshidiqie (2006) mengemukakan bahwa “dalam suatu negara demokrasi,
rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi sehingga demokrasi dalam
negara dikelola oleh rakyat, dari rakyat dan untuk rakyat”.

Sesuai pendapat diatas dapat ditelaah bahwa dalam upaya penegakan

demokrasi diperlukan kewenangan rakyat di daerah dalam menentukan

pemimpinnya sendiri secara demokratisasi. Demokratisasi tersebut

merupakan hak rakyat secara penuh dalam memilih wakil rakyat maupun

pimpinan daerahnya. Wewenang pemilihan kepala daerah oleh rakyat yang

ada di daerah merupakan peluang bagi daerah dalam mengembangkan

potensinya sendiri. Oleh karena itu dalam proses pemilihan kepala daerah

diharapkan dapat dilaksanakan sesuai dengan aturan-aturan yang

ditetapkan oleh pemerintah dan diharapkan pula akan memberikan

kontribusi bagi pendidikan politik rakyat dan meningkatkan kemampuan

dan potensi dalam mengembangkan daerahnya sendiri. Jadi, rakyat
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bertanggung jawab untuk turut serta dalam pelaksanaan dan diharapkan

memahami dari mulai proses hingga pelaksanaan berlangsung, selain itu

rakyat juga harus bersama-sama ikut berperan dalam membangun

daerahnya.

Prosedur aturan pemilihan kepala daerah ditetapkan dalam Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pilkada. Dalam Undang Undang

tersebut dijelaskan bahwa Pilkada merupakan kegiatan demokrasi rakyat

dalam memilih pasangan calon kepala daerah baik daerah Kabupaten

(Bupati) dan daerah Propinsi (Gubernur). Walaupun kenyataannya masih

banyak masyarakat yang tidak mendapatkan hak pilihnya karena tidak

terdaftar di pemerintah pusat. Kemungkinan terjadi hal demikian

dikarenakan aparat yang bertugas mendata kurang teliti dalam memasukan

data sehingga terjadi kesalahan seperti itu.

Pilkada merupakan bagian dari kehidupan demokrasi yang diharapkan

dapat berlangsung sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku dan sekaligus

memberikan kontribusi dalam pendidikan demokrasi bagi seluruh

masyarakat sehingga masyarakat akan melakukan proses demokrasi sesuai

harapan. Di samping itu melalui Pilkada, masyarakat dalam suatu wilayah

diharapkan dapat menentukan sendiri siapa yang jadi pemimpin daerahnya

tanpa campur tangan dari pusat. Keberadaan pemimpin salah satu wilayah

selayaknya dapat dikenal dan diketahui sendiri oleh rakyat baik dari segi

interaksi sosial, berpolitik dan kemampuan dalam memimpin sehingga
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pemimpin daerah dapat memberikan kontribusi dalam kesejahteraan

rakyat.

Pemerintah telah mengeluarkan suatu Undang-Undang baru berkaitan

dengan pilkada yaitu Undang-Undang Pilkada Serentak. Undang-Undang

itu telah ditandatangani Presiden Joko Widodo pada Rabu 18 Maret 2015.

Sebelumnya, kedua Undang-Undang itu telah disetujui secara aklamasi

oleh DPR pada Selasa 17 Maret 2015, yakni Undang-Undang Nomor 8

Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota,

dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan

Daerah.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 disebutkan, Pemilihan

Gubernur, Bupati, dan Walikota dilaksanakan setiap 5  tahun sekali secara

serentak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah membuat kebijakan tersebut didasarkan atas pertimbangan

Pilkada sebelumnya, dengan dilaksanakannya Pilkada Serentak

pemerintah bermaksud agar terciptanya efektifitas bagi pemilih karena

pemilih langsung memilih secara serentak tidak perlu melakukan

pemilihan lagi pada bulan-bulan berikutnya karena telah dilaksanakan

secara serentak pada satu waktu,selain itu dapat meningkatkan efisiensi

anggaran, jika pilkada dilaksanakan serentak maka otomatis akan

menghemat anggaran karena biaya yang dikeluarkan hanya sekali. Dengan
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adanya Pilkada Serentak ini pemerintah berharap agar semua pihak

memahami tentang pentingnya Pilkada Serentak dari mulai kebijakan

hingga pada pelaksanaannya agar kualitas Pilkada Serentak ini lebih baik

dari pilkada sebelumnya.

Dengan demikian diperlukan pelaksanaan Pilkada yang demokratis, yaitu

rakyat menentukan  pemimpin wilayahnya tanpa ada pengaruh dari pihak

lain. Kegiatan Pilkada yang demikian merupakan sistem demokrasi

Pancasila adalah sistem demokrasi kerakyatan yang sesuai dengan

konstitusi dan amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang

diharapkan mampu mengayomi seluruh masyarakat dalam proses

kehidupan bangsa Indonesia dan melingkupi segenap penjuru wilayah dan

masyarakat. Persoalan yang dihadapi dalam pelaksanaan Pilkada baik

pemilihan Gubernur maupun Bupati, dalam prosesnya masih tidak

dilepaskan dari berbagai permasalahan. Permasalahan utama adalah

persepsi masyarakat yang sangat beragam tentang pelaksanaan Pilkada itu

sendiri apalagi tentang pelaksanaan Pilkada Serentak yang akan dilakukan

pertama kali. Masih banyak masyarakat yang belum memahami

pelaksanaan Pilkada yang demokrasi di daerahnya karena kurang

pemahaman tentang peaksanaan demokrasi dalam pemilihan kepala daerah

yang selajimnya sebelum memberikan suaranya dalam Pilkada harus

memahami proses pelaksanaan Pilkada yang demokrasi.
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Didunia politik, status sosial ekonomi dan media massa mempunyai

peranan penting karena dapat mempengaruhi persepsi masyarakat.Tingkat

pendidikan membedakan pandangan seseorang dalam mempersepsikan

sesuatu.Melalui pendidikan,  seseorang diperkenankan dengan ide-ide baru

dan praktek baru, dan dengan pendidikan dapat ditanamkan berpikir kritis,

kreatif dan rasional.Sadar atau tidak sadar masyarakat juga sering

dipengaruhi oleh media massa, misalnya media membujuk untuk

menggunakan suatu produk tertentu ataupun secara tidak langsung

membujuk untuk mendukung ideologi politik tertentu maupun partai

tertentu. Kita sebagai masyarakat harus bisa membaca kondisi politik yang

sedang terjadi apalagi dalam pelaksanaan pilkada serentak yang akan

dilakukan pertama kalinya.Di samping itu pemahaman tentang Pilkada

Serentak adalah bagian dari pertumbuhan dan perkembangan demokrasi

dalam suatu wilayah yang perlu dikembangkan secara signifikan dalam upaya

kemajuan pembangunan daerah dalam aspek ketahanan politik dan stabilitas

nasional sehingga memberikan kontribusi dalam bidang pengetahuan dan

pemahaman rakyat tentang demokrasi dan politik.

Dengan demikian diperlukan kajian tentang persepsi masyarakat terhadap

Pilkada Serentak, maka penelitian ini berkaitan dengan Pengaruh Status

Sosial Ekonomi dan Media Massa Terhadap Persepsi Masyarakat Nelayan

Tentang Pilkada Serentak 2015 yang bertujuan untuk mengetahui

bagaimana persepsi masyarakat nelayan memahami Pilkada Serentak dan

bagaimana status sosial ekonomi dan media massa mempengaruhi persepsi

masyarakat tentang Pilkada Serentak tersebut.
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B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang

diangkat dalam penelitian ini yaitu “ Bagaimana Pengaruh Status Sosial

Ekonomi dan Media Massa Terhadap Persepsi Masyarakat Nelayan

Tentang Pilkada Serentak 2015? ”.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Mengetahuibagaimana pemahaman mengenai

persepsiPilkadaSerentakdalam masyarakat nelayan.

2. Mengetahui apakah status sosial ekonomi dan media massa

mempengaruhi pemikiran masyarakat nelayan dalam mempersepsikan

Pilkada Serentak.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bermanfaat kepada masyarakat dalam meningkatkan

pemahaman dan pengetahuan serta untuk menambah wawasan

masyarakat terhadappelaksanaan Pilkada Serentak di Kelurahan

Sukaraja Kecamatan Bumi Waras.
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2. Manfaat Praktis

Penelitian ini bermanfaat sebagai sumbangan pemikiran dan

rekomendasi bagi aparat pemerintah serta masyarakat khususnya

masyarakat di Kelurahan Sukaraja Kecamatan Bumi Waras dalam

upaya meningkatkan pemahaman dan pengetahuan terhadap

pelaksanaan Pilkada Serentak.
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II.TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Status Sosial Ekonomi

1. Pengertian Status Sosial Ekonomi

Istilah ekonomiberasal dari bahasa Yunani, oikonomia. Kata

oikonomiaberasal dari dua kata yaitu oikos dan nomos. Oikos berarti

rumah tangga, sedangkan nomosberarti mengatur. Jadi oikonomiaberarti

mengatur rumah tangga. Ekonomi berkembang menjadi suatu ilmu,

sehingga ekonomi berarti pengetahuan yang tersusun menurut cara

yang runtut dalam rangka mengatur rumah tangga. Rumah tangga

diartikan secara lebih luas, rumah tangga disini berkaitan dengan

kelompok sosial yang dianggap sebagai kesatuan kelompok manusia

yang hidup menurut norma dan tata aturan tertentu (M.T Ritonga,

2000).

Tidak hanya di Indonesia namun juga di luar negeri status sosial

ekonomi seseorang berpengaruh dalam kehidupan bermasyarakat,

pekerjaan, bahkan pendidikan. Menurut Polak (Abdulsyani, 2007)

status (kedudukan) memiliki dua aspek yaitu aspek yang pertama yaitu

aspek struktural, aspek struktural ini bersifat hierarkis yang artinya

aspek ini secara relatif mengandung perbandingan tinggi atau

rendahnya terhadap status-status lain, sedangkan aspek status yang
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kedua yaitu aspek fungsional atau peranan sosialyang berkaitan dengan

status-status yang dimiliki seseorang. Kedudukan atau status berarti

posisi atau tempat seseorang dalam sebuah kelompok sosial. Semakin

tinggi kedudukan seseorang maka semakin mudah pula dalam

memperoleh fasilitas yang diperlukan dan diinginkan.

Kata status dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti keadaan atau

kedudukan (orang atau badan) dalam hubungan dengan masyarakat di

sekelilingnya (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1998). Menurut

Soerjono Soekanto (Abdulsyani, 2007), status sosial merupakan tempat

seseorang secara umum dalam masyarakatnya yang berhubungan

dengan orang-orang lain, hubungan dengan orang lain dalam

likngkungan pergaulannya, prestisenya dan hak-hak serta

kewajibannya. Status sosial ekonomi menurut Mayer (Soekanto, 2007)

berarti kedudukan suatu individu dan keluarga berdasarkan unsur-unsur

ekonomi.

Menurut Nasution (1994), kedudukan atau status menentukan posisi

seseorang dalam struktur sosial, yakni menentukan hubungan dengan

orang lain. Status atau kedudukan individu, apakah ia berasal dari

golongan atas atau ia berasal dari golongan bawah dari status orang

lain, hal ini mempengaruhi peranannya. Peranan adalah konsekuensi

atau akibat kedudukan atau status sosial ekonomi seseorang. Tetapi cara
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seseorang membawakan peranannya tergantung pada kepribadian dari

setiap individu, karena individu satu dengan yang lain berbeda.

Sedangkan FS. Chapin (Kaare, 1989) mengungkap status sosial

ekonomi merupakan posisi yang ditempati individu atau keluarga yang

berkenaan dengan ukuran rata-rata yang umum berlaku tentang

kepemilikan kultural, pendapatan efektif, pemilik barang dan partisipasi

dalam aktifitas kelompok dari komunitasnya. Sehingga dapat

disimpulkan bahwa status sosial ekonomi adalah tinggi rendahnya

prestise yang dimiliki seseorang berdasarkan kedudukan yang

dipegangnya dalam suatu masyarakat berdasarkan pada pekerjaan untuk

memenuhi kebutuhannya atau keadaan yang menggambarkan posisi

atau kedudukan suatu keluarga masyarakat berdasarkan kepemilikan

materi.

Selain ditentukan oleh kepemilikan materi, status sosial ekonomi

seseorang dapat didasarkan pada beberapa unsur kepentingan manusia

dalam kehidupannya, status dalam kehidupan masyarakat, yaitu status

pekerjaan, status dalam sistem kekerabatan, status jabatan dan status

agama yang dianut. Dengan memiliki status, seseorang dapat

berinteraksi dengan baik terhadap individu lain (baik status yang sama

maupun status yang berbeda), bahkan banyak pergaulan sehari-hari

seseorang tidak mengenal seseorang secara individu, namun hanya

mengenal status individu tersebut.
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Dari pemamparan tentang status sosial ekonomi diatas, dapat

disimpulkan bahwa status sosial ekonomi adalah tinggi rendahnya

prestise yang dimiliki seseorang berdasarkan kedudukan yang

dipegangnya dalam suatu masyarakat berdasarkan pada pekerjaan untuk

memenuhi kebutuhannya atau keadaan yang menggambarkan posisi

atau kedudukan suatu keluarga masyarakat berdasarkan kepemilikan

materi, dan lainnya yang dapat menunjukkan status sosial ekonomi

yang dimiliki individu tersebut.

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Status Sosial Ekonomi

Soekanto memiliki ukuran atau kriteria dalam menggolongkan anggota

masyarakat dalam suatu lapisan sosial, kriteria tersebut diantaranya

kekayaan, ukuran kekuasaan, ukuran kehormatan dan ukuran ilmu

pengetahuan. Namun status sosial ekonomi masyarakat juga dapat

dilihat dari beberapa faktor yang mempengaruhinya, yaitu:

a. Pekerjaan

Manusia adalah makhluk yang berkembang dan makhluk yang aktif.

Manusia disebut sebagai makhluk yang suka bekerja, manusia

bekerja untuk memenuhi kebutuhan pokoknya yang terdiri dari

pakaian, sandang, papan, serta memenuhi kebutuhan sekunder

seperti pendidikan tinggi, kendaraan, alat hiburan dan sebagainya

(Mulyanto, 1985).
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Ditinjau dari segi sosial, tujuan bekerja tidak hanya berhubungan

dengan aspek ekonomi/mendapatkan pendapatan (nafkah) untuk

keluarga saja, namun orang yang bekerja juga berfungsi untuk

mendapatkan status, untuk diterima menjadi bagian dari satu unit

status sosial ekonomi dan untuk memainkan suatu peranan dalam

statusnya (Kartono, 1991).

b. Pendidikan

Pendidikan berperan penting dalam kehidupan manusia, pendidikan

dapat bermanfaat seumur hidup manusia. Dengan pendidikan,

diharapkan seseorang dapat membuka pikiran untuk menerima hal-

hal baru baik berupa teknologi, materi, sistem teknologi maupun

berupa ide-ide baru serta bagaimana cara berpikir secara alamiah

untuk kelangsungan hidup dan kesejahteraan dirinya, masyarakat

dan tanah airnya.

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pendidikan adalah

usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan

proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual

keagamaaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak

mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat,

bangsa, dan Negara.
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Menurut H. Abu Ahmadi dan Nur Uhbiyati (1991) dalam bukunya

Ilmu Pendidikan mengatakan bahwa :

“Pendidikan adalah suatu kegiatan yang secara sadar dan disengaja
serta penuh tanggung jawab yang dilakukan oleh orang dewasa
kepada anak sehingga timbul interaksi dari keduanya agar anak
tersebut mencapai kedewasaan yang dicita-citakan”.

Tingkat pendidikan yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah

tingkat pendidikan formal akhir yang dimiliki masyarakat nelayan

Kelurahan Sukaraja Bandar Lampung.

c. Pendapatan

Pengertian pendapatan menurut Mulyanto Sumardi dan Hans Dieter

Evers (1982) yaitu:

“Pendapatan adalah jumlah penerimaan yang diperoleh suatu
keluarga yang bersumber dari pekerjaan pokok termasuk uga
pekerjaan tambahan. Pendapatan ini berkaitan erat dengan jenis
pekerjaan seseorang, karena pendapatan ini merupakan imbalan
atas pekerjaan yang telah dilakukan seseorang. Jadi dapat dikatakan
bahwa pekerjaan merupakan alat untuk memperoleh pendapatan dan
biasanya imbalan yang diberikan berupa barang atau uang”.

Menurut Singrimbun dan Efendi (1987) mengatakan bahwa

pendapatan adalah gambaran  yang paling tepat tentang posisi

ekonomi keluarga dalam masyarakat.

Adapun yang dimaksud dengan tingkat pendapatan adalah tingkat

hidup yang dinikmati oleh seseorang individu atau keluarga  yang

didasarkan atas penghasilan mereka atas sumber-sumber

penghasilan lainnya. (Winardi 1984 dalam 1990)
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Dari pendapat tersebut dapat dinyatakan bahwa tingkat pendidikan

adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh keluarga dalam

satu bulan baik berupa uang atau barang dimana yang berupa

barang dikonversikan kedalam rupiah, yang bersumber dari

pekerjaan pokok dan pekerjaan tambahan dan dengan melihat

jumlah tanggungan keluarga.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tingkat pendapatan yang

dimaksudkan dalam penelitian ini adalah tingkat pendapatan pokok

yang dimiliki masyarakat nelayan Kelurahan Sukaraja Bandar

Lampung.

B. Tinjauan Tentang Media Massa

1. Pengertian Komunikasi Massa

Komunikasi massa(mass communication) ialah komunikasi melalui

media massa modern, yang meliputi surat kabar yang mempunyai

sirkulasi yang luas, siaran radio dan televisi yang ditunjukkan kepada

umum, dan film yang dipertunjukkan di gedung-gedung bioskop.

Lazimnya media massa modern menunjukkan seluruh sistem dimana

pesan-pesan diproduksikan, dipilih, disiarkan, diterima dan

ditanggapi. Komunikasi massa menyiarkan informasi, gagasan dan

sikap kepada komunikan yang beragam dalam jumlah yang banyak

dengan menggunakan media. (Effendi, 2003)
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Menurut Nurudin (2007), komunikasi massa adalah komunikasi

melalui media massa (media cetak dan elektronik). Sebab, awal

perkembangannya saja, komunikasi massa berasal dari pengembangan

kata media of mass communication (media komunikasi massa). Dalam

hal ini perlu juga di bedakan antara kata massa dalam arti “umum”

dengan massa dalam arti komunikasi massa. Massa yang di artikan

secara umum yakni kumpulan individu yang berada di suatu lokasi

tertentu. Kata massa dalam hal ini lebih mendekati arti secara

sosiologis. Sedangkan massa dalam arti komunikasi massa lebih

menunjuk pada penerima pesan yang berkaitan dengan media massa.

Dengan kata lain, massa yang dalam sikap dan perilakunya berkaitan

dengan peran media massa. Oleh karena itu, massa di sini menunjuk

kepada khalayak, audience, penonton, pemirsa, atau pembaca.

Ada tiga dimensi efek komunikasi massa, yaitu: kognitif, afektif, dan

konatif. Efek kognitif meliputi peningkatan kesadaran, belajar, dan

tambahan pengetahuan. Efek afektif berhubungan dengan emosi,

perasaan, dan attitude (sikap). Sedangkan efek konatif berhubungan

dengan perilaku dan niat untuk melakukan sesuatu menurut cara

tertentu.

Media massa yaitu sarana penyampaian pesan-pesan, aspirasi

masyarakat, sebagai alat komunikasi untuk menyebarkan berita

ataupun pesan kepada masyarakat langsung secara luas.Media massa

adalah alat-alat dalam komunikasi yang bisa menyebarkan pesan
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secara serempak, cepat kepada audience yang luas dan heterogen.

Kelebihan media massa dibanding dengan jenis komunikasi lain

adalah ia bisa mengatasi hambatan ruang dan waktu. Bahkan media

massa mampu menyebarkan pesan hampir seketika pada waktu yang

tak terbatas.

Menurut Effendi (2003) Fungsi komunikasi massa atau fungsi dari

media massa dilihat dari perspektif secara universal (umum) sebagai

berikut:

1. Fungsi Informasi

Fungsi memberikan informasi ini diartikan bahwa media massa adalah

penyebaran informasi bagi pembaca, pendengar atau pemirsa. Berbagai

informasi dibutuhkan oleh khalayak media massa yang bersangkutan

sesuai dengan kepentingannya. Khalayak sebagai mahluk sosial akan

selalu merasa haus akan informasi yang terjadi.

2. Fungsi Pendidikan

Media massa merupakan sarana pendidikan bagi khalayaknya (mass

education). Karena media massa banyak menyajikan hal-hal yang

sifatnya mendidik. Salah satu cara mendidik yang dilakukan media

massa adalah melalui pengajaran nilai, etika, serta aturan-aturan yang

berlaku kepada pemirsa atau pembaca.
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3. Fungsi Memengaruhi

Fungsi memengaruhi dari media massa secara implisit terdapat pada

tajuk, iklan, artikel, dan sebagainya. Khalayak dapat terpengaruh oleh

iklan-iklan yang di tayangkan televisi ataupun surat kabar.

Beberapa karakteristik dari media massa, yaitu:

1. Publisitas, yakni disebarluaskan kepada publik, khalayakm atau

orang banyak.

2. Universalitas, pesannya bersifat umum, tentang segala aspek

kehidupan dan semua peristiwa di berbagai tempat, juga

menyangkut kepentingan umum karena sasaran dan pendengarnya

orang banyak.

3. Periodisitas, tetap atau berkala, misalnya harian atau mingguan,

atau siaran sekian jam per hari.

4. Kontinuitas, berkesinambungan atau terus-menerus sesuai dengan

periode mengudara atau jadwal terbit.

5. Aktualitas, berisi hal-hal baru, seperti informasi atau laporan

peristiwa terbaru, tipe baru, dan sebagainya. Aktualitas juga berarti

kecepatan penyampaian informasi kepada publik.
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C. Tinjauan Tentang Persepsi

1. Pengertian Persepsi

Menurut Sarlito Wirawan Sarwono (1983), persepsi adalah kemampuan

seseorang untuk mengorganisir suatu pengamatan, kemampuan tersebut

antara lain : kemampuan untuk membedakan, kemampuan untuk

mengelompokkan, dan kemampuan untuk memfokuskan. Oleh karena

itu seseorang bisa saja memiliki persepsi yang berbeda, walaupun

objeknya sama. Hal tersebut dimungkinkan karena adanya perbedaan

dalam sistem nilai dan ciri kepribadian individu yang bersangkutan.

Menurut Mar’at (1999), persepsi merupakan proses pengamatan

seseorang yang berasal dari komponen kognisi. Aspek kognisi

merupakan aspek penggerak perubahan karena informasi yang diterima

akan menentukan perasaan dan kemauan untuk berbuat. Jadi komponen

kognisi akan berpengaruh terhadap prediposisi (kecenderungan)

seseorang untuk bertindak senang atau tidak senang terhadap suatu

obyek, yang merupakan jawaban atas pertanyaan apa yang dipikirkan

atau dipersepsikan tentang obyek tersebut.

Menurut Slamento (2001), persepsi adalah proses yang menyangkut

masuknya pesan atau informasi dalam otak manusia yang terus menerus

mengadakan hubungan dengan lingkungannya melalui inderanya, yaitu

indera penglihatan, pendengaran, peraba, dan penciuman.



20

2. Proses Terbentuknya Persepsi

Proses pembentukan persepsi diawali dengan masuknya sumber melalui

suara, penglihatan, rasa, aroma atau sentuhan manusia, diterima oleh

indera manusia (sensory receptor) sebagai bentuk sensation. Sejumlah

besar sensation yang diperoleh dari proses pertama diatas kemudian

diseleksi dan diterima. Fungsi penyaringan ini dijalankan oleh faktor

seperti harapan individu, motivasi, dan sikap.

Sensation yang diperoleh dari hasil penyaringan pada tahap kedua itu

merupakan input bagi tahap ketiga, tahap pengorganisasian sensation.

Dari tahap ini akan diperoleh sensation yang merupakan satu kesatuan

yang lebih teratur dibandingkan dengan sensation yang sebelumnya.

Tahap keempat merupakan tahap penginterpretasian seperti

pengalaman, proses belajar, dan kepribadian. Apabila proses ini selesai

dilalui, maka akan diperoleh hasil akhir berupa Persepsi.

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi

Pada dasarnya faktor yang mempengaruhi persepsi dibagi menjadi 2,

yaitu: Faktor Internal dan Faktor Eksternal.

1. Faktor Internal yang mempengaruhi persepsi, yaitu faktor-faktor

yang terdapat dalam diri individu, yang mencakup beberapa hal

antara lain :
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• Fisiologis. Informasi masuk melalui alat indera, selanjutnya

informasi yang diperoleh ini akan mempengaruhi dan melengkapi

usaha untuk memberikan arti terhadap lingkungan sekitarnya.

Kapasitas indera untuk mempersepsi pada tiap orang berbeda-beda

sehingga interpretasi terhadap lingkungan juga dapat berbeda.

• Perhatian. Individu memerlukan sejumlah energi yang dikeluarkan

untuk memperhatikan atau memfokuskan padabentuk fisik dan

nilai atau makna yang ada pada suatu obyek. Energi tiap orang

berbeda-beda sehingga perhatian seseorang terhadap obyek juga

berbeda dan hal ini akan mempengaruhi persepsi terhadap suatu

obyek.

• Minat.  Persepsi terhadap suatu obyek bervariasi tergantung pada

seberapa banyak energi atau perceptual vigilance yang digerakkan

untuk mempersepsikannya. Perceptual vigilance merupakan

kecenderungan seseorang untuk memperhatikan tipe tertentu dari

stimulus atau dapat dikatakan sebagai minat.

• Kebutuhan yang searah. Faktor ini dapat dilihat dari bagaimana

kuatnya seseorang individu mencari obyek-obyek atau pesan yang

dapat memberikan jawaban sesuai dengan dirinya.

• Pengalaman dan ingatan. Pengalaman dapat dikatakan tergantung

pada ingatan dalam arti sejauh mana seseorang dapat mengingat

kejadian-kejadian lampau untuk mengetahui suatu rangsang.

• Suasana hati. Keadaan emosi mempengaruhi perilaku seseorang,

mood ini menunjukkan bagaimana perasaan seseorang pada waktu
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yang dapat mempengaruhi bagaimana seseorang dalam menerima,

bereaksi dan mengingat.

2. Faktor Eksternal yang mempengaruhi persepsi, merupakan

karakteristik dari lingkungan dan obyek-obyek yang terlibat

didalamnya. Elemen-elemen tersebut dapat mengubah sudut

pandang seseorang terhadap dunia sekitarnya dan mempengaruhi

bagaimana seseorang merasakannya atau menerimanya. Sementara

itu faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi persepsi adalah :

• Ukuran dan penempatan dari obyek atau stimulus. Faktor ini

menyatakan bahwa semakin besarnya hubungan suatu obyek, maka

semakin mudah untuk dipahami. Bentuk ini akan mempengaruhi

persepsi individu dan dengan melihat bentuk ukuran suatu obyek

individu akan mudah untuk perhatian pada gilirannya membentuk

persepsi.

• Warna dari obyek-obyek. Obyek-obyek yang mempunyai cahaya

lebih banyak, akan lebih mudah dipahami (to be perceived)

dibandingkan dengan yang sedikit.

• Keunikan dan kekontrasan stimulus. Stimulus luar yang

penampilannya dengan latarbelakang dan sekelilingnya yang sama

sekali di luar sangkaan individu yang lain akan banyak menarik

perhatian.

• Intensitas dan kekuatan dari stimulus. Stimulus dari luar akan

memberi makna lebih bila lebih sering diperhatikan dibandingkan
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dengan yang hanya sekali dilihat. Kekuatan dari stimulus

merupakan daya dari suatu obyek yang bisa mempengaruhi

persepsi.

• Motion atau gerakan. Individu akan banyak memberikan perhatian

terhadap obyek yang memberikan gerakan dalam jangkauan

pandangan dibandingkan obyek yang diam.

D. Tinjauan Tentang Pilkada

1. Pilkada Serentak

Pilkada merupakan sebuah akronim dari Pemilihan Kepala Daerah.

Pilkada merupakan salah satu pesta demokrasi rakyat dalam memilih

kepala daerah yang ada di wilayahnya baik wilayah kabupaten maupun

wilayah propinsi yang ada di wilayah Indonesia. Pilkada secara

konstitusional di atur dalam Ayat 4 Pasal 18 Undang-Undang Dasar

Tahun 1945 yaitu Gubernur, Bupati dan Walikota sebagai Kepala

pemerintahan Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih oleh rakyat secara

demokratis. Melalui Pilkada masyarakat akan memberikan pilihan dan

suara melalui pesta demokrasi tentang pemilihan kepala daerah yang

akan memimpin dan menyelenggarakan pemerintahan dalam periode

yang telah ditentukan dengan Undang-Undang.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 65

dijelaskan bahwa Pilkada merupakan pemilihan kepala daerah dan

wakil kepala daerah yang dipilih secara berpasangan. Dari penjelasan
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ini dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan Pilkada adalah

pemilihan kepada daerah yang di dalamnya sudah termasuk pula wakil

kepada daerah, karena calon-calon kepala daerah yang dipilih oleh

masyarakat dalam bentuk pasangan-pasangan calon kepala daerah.

Sunarno (2005) mengemukakan bahwa “Pilkada merupakan pesta
demokrasi rakyat dalam memilih kepala daerah beserta wakilnya yang
berasal dari usulan partai politik tertentu, gabungan partai politik atau
secara independen dan yang telah memenuhi persyaratan”

Dari pendapat tersebut dapat ditelaah bahwa Pilkada merupakan bagian

dari demokrasi yang dilaksanakan masyarakat dalam upaya memilih

kepala wilayah daerah sesuai dengan kehendaknya melalui usulan partai

politik maupun calon-calon independen yang memenuhi syarat.

Pada Pilkada tahun lalu, proses pelaksanaan Pilkada dilaksanakan

secara Serentak yaitu dimana proses pemilihan dilakukan bersama-sama

dalam satu waktu. Pemerintah telah mengeluarkan suatu Undang-

Undang baru berkaitan dengan pilkada yaitu Undang-Undang Pilkada

Serentak. Pemerintah telah mengesahkan dua Undang-Undang terkait

pelaksanaan Pilkada Serentak. Dua Undang-Undang itu yakni Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, dan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah.Undang-

Undang itu telah ditandatangani Presiden Joko Widodo pada Rabu 18
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Maret 2015. Sebelumnya, kedua Undang-Undang itu telah disetujui

secara aklamasi oleh DPR pada Selasa 17 Maret 2015.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 disebutkan, Pemilihan

Gubernur, Bupati, dan Walikota dilaksanakan setiap 5  tahun sekali

secara serentak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik

Indonesia.Pemerintah membuat kebijakan tersebut didasarkan atas

pertimbangan Pilkada sebelumnya, dengan dilaksanakannya Pilkada

Serentak pemerintah bermaksud agar terciptanya efektifitas dan

efisiensi anggaran, jika pilkada dilaksanakan serentak maka otomatis

akan menghemat anggaran karena biaya yang dikeluarkan hanya sekali.

Menurut Djohermansyah dan Suwandi (2005) dengan adanya Pilkada

Serentak maka perencanaan pembangunan lebih sinergi antara pusat

dan daerah, kemudian rakyat tidak perlu berulang kali ke bilik suara.

Jika Penyelenggara hanya sekali atau dua kali melaksanakan Pilpres

dan Pilkada. Pelantikan dapat dilakukan serentak oleh presiden atau

Menteri Dalam Negeri dan oleh Gubernur, sehingga Pilkada Serentak

ini memiliki efisiensi biaya dan waktu. Pilkada Serentak yang

dipayungi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 itu dirancang supaya

lebih efektif, efisien, lebih hemat anggaran.Dengan adanya Pilkada

Serentak ini pemerintah berharap agar semua pihak memahami  tentang

pentingnya  Pilkada Serentak dari mulai kebijakan hingga pada

pelaksanaannya agar kualitas Pilkada Serentak ini lebih baik dari

pilkada sebelumnya.
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E. Kerangka Pemikiran

Dalam pelaksanaan pilkada serentak terdapat faktor yang

mempengaruhinya, seperti status sosial ekonomi indikator tingkat

pendidikan dan tingkat pendapatan dan media massa indikator frekuensi

terhadap akses media massa, dimana faktor dan indikator-indikator  itu

mampu mempengaruhi pandangan atau gambaran terhadap masyarakat

dalam menilai pelaksanaan pilkada serentak tersebut.

Berdasarkan penjelasan diatas, secara sistematis dapat digambarkan alur

kerangka pemikiran tentang pengaruh status sosial ekonomi dan media

massa terhadap persepsi masyarakat nelayan tentang pilkada serentak 2015

sebagai berikut

Gambar 1.
Bagan Alur  Keranga  Pemikiran  Tentang  Pengaruh  Status  Sosial
Ekonomi Dan  Media  Massa  Terhadap  Persepsi  Masyarakat  Nelayan
Tentang  Pilkada Serentak 2015

Pilkada Serentak

(X1) Status sosial

ekonomi

(X2) Media Massa

Frekuensi terhadap

akses media massa

Tingkat pendapatan

(pendapatn rata-rata

di masyarakat)

Tingkat pendidikan

(kualitas pendidikan

di masyarakat )

(Y) Persepsi tentang Pilkada

Serentak
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F. Hipotesa

Menurut Singarimbun dan Efendi (1987) hipotesa adalah sarana penelitian

ilmiah yang penting dan tidak bisa ditinggalkan, karena merupakan

intrumen kerja dari teori. Sebagai hasil deduksi dari teori atau proposisi,

hipotesa lebih spesifik sifatnya, sehingga lebih siap untuk diuji secara

empiris. Suatu hipotesa selalu dirumuskan dalam bentuk pernyataan yang

menghubungkan antara dua variabel atau lebih. Hipotesa yang ada dalam

penelitian ini adalah adanya pengaruh status sosial ekonomi dan media

massa terhadap persepsi masyarakat nelayan tentang pilkada serentak

2015.

Dalam penelitian ini menggunakan hipotesa kerja (H1) dan hipotesa nol

(Ho). Dimana jika hipotesa kerja (H1) diterima, maka hipotesa nol (Ho)

ditolak. Begitu juga sebaliknya, jika hipotesa nol (Ho) diterima, maka

hipotesa kerja (H1) ditolak.

H1 : Ada hubungan antara pengaruh status sosial ekonomi terhadap

persepsi masyarakat nelayan tentang pilkada serentak 2015.

Ho : Tidak ada hubungan antara pengaruh status sosial ekonomi

terhadap persepsi masyarakat nelayan tentang pilkada serentak

2015.

H1  : Ada hubungan antara pengaruh media massa terhadap persepsi

masyarakat nelayan tentang pilkada serentak 2015.

Ho : Tidak ada hubungan antara pengaruh media massa terhadap

persepsi masyarakat nelayan tentang pilkada serentak 2015.
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III.METODOLOGI PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini yaitu pendekatan

kuantitatif, pendekatan ini secara primer menggunakan strategi penelitian

survei yang menggunakan kuesioner untuk pengumpulan datanya.

Penggunaan pendekatan ini didasarkan atas pertimbangan bahwa

penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ukuran Pengaruh Status Sosial

Ekonomi dan Media Massa Terhadap Persepsi Masyarakat Nelayan

Tentang Pilkada Serentak 2015. Jenis penelitian yang digunakan adalah

metode deskriptif. Metode deskriptif menurut Nasir (1983); “Metode

deskriptif adalah metode dalam penelitian, subyek, suatu set kondisi, suatu

sistem pemikiran maupun suatu kilas peristiwa pada massa sekarang.

Tujuan dari penelitin deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi,

gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai

fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki”.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian perlu ditetapkan guna membatasi studi dan berfungsi pula

untuk memenuhi kriteria inklusi-eklusi atau memasukkan-mengeluarkan

suatu informasi baru yang diperoleh di lapangan. Secara sederhana fokus
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dalam penelitian ini difokuskan pada Pengaruh status sosial ekonomi dan

media massa terhadap persepsi tentang Pilkada Serentak.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah jumlah keseluruhan dari unit analisa yang ciri-cirinya

akan diduga dalam setiap penelitian, populasi yang dipilih erat

hubungannya dengan masalah yang ingin dipelajari (Singarimbun,

1987).

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat Kelurahan

Sukaraja yang memiliki hak pilih dalam Pilkada Serentak 2015 dan

berprofesi sebagai nelayan. Adapun daftar pemilih tetap (DPT) yaitu

berjumlah 6.905 orang, yang terdiri dari 3.589 orang laki-laki dan 3.316

orang perempuan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Lurah Sukaraja

dan data hasil monografi di Kelurahan Sukaraja dapat disimpulkan

bahwa dari 6.905 orang yang berprofesi sebagai nelayan berjumlah

1.952 orang yang memiliki hak pilih aktif. Dengan demikian jumlah

populasi pada penelitian ini yang berprofesi sebagai nelayan dan

memiliki hak pilih dalam Pilkada Serentak 2015 adalah 1.952 orang.

2. Sampel

Sampel adalah sebagian dari populasi yang akan diteliti untuk mewakili

populasi. Terkait dengan hal tersebut, penentuan sampel dalam

penelitian ini menggunakan teknik purposive samplingyaitu sampel

dipilih secara sengaja karena ada pertimbangan tertentu.
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Banyaknya sampel yang ditentukan pada penelitian ini merujuk pada

Silaen dan Widiyono (2013) yaitu menggunakan rumus Slovin, sebagai

berikut:

n = ²
Keterangan:

n : Banyaknya Sampel

N : Banyaknya Populasi

e : Estimasi Kesalahan (0,1)

1 : bilangan Konstanta

n =
.. ( , )² = 99,94( 100 )

Jadi sampel dalam penelitian ini dibulatkan berjumlah 100 orang dengan

menggunakan teknik random sampling dalam menentukan 100

responden tersebut.

D. Definisi Konseptual

Menurut Singarimbun dan Effendi (1987) definisi konseptual adalah

pemaknaan dari konsep yang digunakan, sehingga memudahkan penelitian

untuk mengoperasikan konsep tersebut kelapangan. Definisi Konseptual

merupakan penarikan batasan yang menjelaskan suatu konsep secara

singkat, padat, jelas dan tegas. Adapun definisi konseptual padapenelitian

ini, yaitu:
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1. Pilkada Serentak

Pilkada Serentak yaitu proses suatu pemilihan kepala daerah yang

dilaksanakan secara bersama-sama dalam satu waktu. Dalam Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 2015 disebutkan, Pemilihan Gubernur,

Bupati, dan Walikota dilaksanakan setiap 5  tahun sekali secara

serentak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Status Sosial Ekonomi

Manasee Malo (1985) berpendapat bahwa status sosial ekonomi adalah

kedudukan suatu keluarga dalam struktur sosial masyarakat dilihat dari

tingkat pendidikan dan pendapatan. Jadi yang dimaksud dengan status

sosial ekonomi adalah suatu tempat atau posisi sosial masyarakat yang

diketahui  melalui tingkat pendidikan dan tingkat pendapatan.

3. Media Massa

Media massa yaitu sarana penyampaian pesan-pesan, aspirasi

masyarakat, sebagai alat komunikasi untuk menyebarkan berita

ataupun pesan kepada masyarakat langsung secara luas.Media massa

adalah alat-alat dalam komunikasi yang bisa menyebarkan pesan

secara serempak, cepat kepada audience yang luas dan heterogen.

4. Persepsi

Persepsi merupakan proses perlakuan individu yaitu pemberian

tanggapan, arti, gambaran, atau penginterprestasian terhadap apa yang

dilihat, didengar, atau dirasakan oleh indranya.
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E. Definisi Operasional

Salah satu unsur yang sangat membantu komunikasi antar peneliti adalah

deinisi operasional, yang merupakan petunjuk tentang bagaimana suatu

variabel diukur.

Menurut Singarimbun dan Effendi (1987) definisi operasional adalah

petunjuk bagaimana suatu variabel diukur, dengan membaca definisi

operasional dalam penelitian maka kita akan mengetahui baik buruknya

variabel tersebut.

Definisi operasional dalam penelitian ini antara lain :

Tabel 3.1 Definisi Operasional
Variabel Definisi Operasional Indikator

Status Sosial Ekonomi
(Variabel X1)

Media Massa
(Variabel X2)

Persepsi Tentang
Pilkada Serentak
(Variabel Y)

 Tingkat pendidikan
masyarakat.

 Tingkat pendapatan
masyarakat.

 Frekuensi terhadap
akses media massa.

 Pengetahuan, sikap,
dan penilaiaan
masyarakat terhadap
Pilkada Serentak.

 Bagaimana kualitas
tingkat pendidikan
di masyarakat saat
ini.

 Pendapatan rata-rata
masyarakat.

 Rasa ingin tahu
terhadap
pemberitaan.

 Partisipasi
masyarakat dalam
Pilkada.

F. Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini melalui penyebaran kuesioner

dengan pertanyaan tertutup kepada responden untuk mendapatkan data-

data yang diperlukan. Pengumpulan data dilakukan melalui survei dengan
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menggunakan kuesioner sebagai instrumen utama. Penelitian dilakukan

dengan cara menanyakan setiap butir pertanyaan kepada responden.

G. Teknik Penentuan skor

Setelah data didapat dari hasil pengisian kuesioner pada pertanyaan

tertutup, maka tiap jawaban responden diberi skor antara 1,2,3 untuk data

ordinal, dalam hal ini tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, dan

frekuensi terhadap akses media massa. Teknik penyekoran yaitu:

1. Status sosial ekonomi (X1)

1.1 Tingkat Pendidikan

- Tingkat pendidikan tinggi apabila pendidikan terakhir Perguruan

Tinggi/Akademikmaka diberi skor 3.

- Tingkat pendidikan menengah apabila pendidikan terakhir

SLTA/SLTPmaka diberi skor 2.

- Tingkat pendidikan rendah apabila pendidikan terakhir Sekolah

Dasar/Tidak Tamat maka diberi skor 1.

1.2 Tingkat Pendapatan

- Tingkat pendapatan tinggi apabila penghasilan perbulan diatas

Rp. 2.000.000,- maka diberi skor 3.

- Tingkat pendapatan menengah apabila penghasilan perbulan

antara Rp. 1.000.000,- sampai Rp. 2.000.000,- maka diberi skor

2.
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- Tingkat pendapatan rendah apabila penghasilan perbulan

dibawah Rp. 1.000.000,- maka diberi skor 1.

2. Media massa (X2)

- Tingkat frekuensi akses terhadap media massa tinggi apabila setiap

hari mendengar/melihat pemberitaan Pilkada Serentak maka diberi

skor 3.

- Tingkat frekuensi akses terhadap media massa menengah apabila

antara 1 hari – 1 minggu sekali mendengar/melihat pemberitaan

Pilkada Serentak maka diberi skor 2.

- Tingkat frekuensi akses terhadap media massa rendah apabila lebih

dari 1 minggu sekali mendengar/melihat pemberitaan Pilkada Serentak

maka diberi skor 1.

Untuk data nominal dalam hal ini Persepsi Tentang Pilkada Serentak cara

penyekoran yaitu: diberi skor 3 bila sesuai dengan yang diinginkan, diberi

skor 2 untuk pertanyaan yang kurang sesuai dan diberi skor 1 bila tidak

sesuai.

H. Teknik Pengolahan Data

Setelah data dari hasil penelitian ini dikumpulkan maka tahap selanjutnya

adalah pengolahan data. Adapun langkah-langkah pengolahan data dalam

penelitian ini adalah:

1. Editing
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Proses pemeriksaan kembali data yang diperoleh dari lapangan,

jawaban responden diperiksa kembali melalui proses editing.

2. Koding

Mengelompokkan jawaban-jawaban dari responden menurut jenisnya.

Klasifikasi dilakukan dengan menandai masing-masing jawaban

kedalam kode-kode tertentu dan lazimnya dalam bentuk angka.

3. Tabulasi

Proses penyusunan data kedalam tabel. Data dikelompokkan secara

ringkas dan sistematis.

4. Analisis data

Untuk menganalisis Pengaruh Status Sosial Ekonomi dan Media

Massa Terhadap Persepsi Masyarakat Nelayan Tentang Pilkada

Serentak 2015, dipergunakan metode statistik analisis korelasi ganda,

karena digunakan untuk mencari hubungan antara dua variabel bebas

atau lebih yang secara bersama-sama dihubungkan dengan variabel

terikatnya, sehingga dapat diketahui besarnya sumbangan seluruh

variabel bebas yang menjadi obyek penelitian terhadap variabel

terikatnya.

Menurut  Riduwan, (2012) korelasi ganda adalah suatu nilai yang

memberikan kuatnya pengaruh atau hubungan dua variabel atau lebih

secara bersama-sama dengan variabel lain.

Dalam korelasi ganda koefisien korelasinya dinyatakan dalam R,
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Langkah-langkah menghitung koefisien ganda (R) :

1. Jika harga r belum diketahui, maka hitunglah harga r.

Biayanya sudah ada karena kelanjutan dari korelasi tunggal

2. Hitunglah rhitung dengan rumus sebagai berikut :

untuk dua variabel bebas rumusnya :

2

22

21

212121

21 1

2

xx

xxyxyxyxyx
xyx r

rrrrr
R






Keterangan :

Ryx1x2= koefisien korelasi ganda antara variabel x1 dan x2

ryx1= koefisienkorelsi x1 terhadap Y

ryx2= koefisienkorelsi x2 terhadap Y

rx1x2= koefisienkorelsi x1 terhadap X2

3. Tetapkan taraf signifikansi (α), sebaiknya disamakan dengan α

terdahulu

4. Tentukan kriteria pengujian R, yaitu :

Ha : siginifikan

H0 : tidak siginifikan

Ha : Ryx1x2≠ 0

H0 : Ryx1x2=0
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Jika Fhitung ≤ Ftabel maka H0 ditolak

5. Cari Fhitung dengan rumus :

1

)1( 2

2






kn

R
k

R

F

6. Cari Ftabel = F(1-α), kemudian dengan

dkpembilang = k

dkpenyebut = n-k-1

keterangan :

k = banyaknya variabel bebas

n = banyaknya anggota sampel

dengan melihat tabel f didapat nilai Ftabel

7. Bandingkan Fhitung dan Ftabel

8. Kesimpulan



IV.GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Kelurahan Sukaraja

Kelurahan Sukaraja adalah salah satu kelurahan yang terletak di

Kecamatan Bumi Waras, Kota Bandar Lampung. Sebelum menjadi

Kelurahan, Sukaraja adalah sebuah kampung yang pada  masa  penjajahan

juga  dikuasai oleh Pemerintah Hindia Belanda. Pada masa Pemerintahan

Hindia Belanda, warga masyarakat Teluk betung adalah masyarakat

Lampung yang berasal dari daerah Semangka, Kota Agung.

Dikarenakan jumlah penduduk yang semakin bertambah pada setiap

tahunnya, maka   mereka   sepakat  untuk  melakukan musyawarah

bersama untuk membahas pemimpin dan penamaan atas wilayah tersebut.

Nama Sukaraja ini dibuat berdasarkan hasil musyawarah bersama setelah

penetapan Batin Rajo Ugokh sebagai Kepala Kampung yang pertama.

Musyawarah tersebut belum diketahui secara pasti tahun terlaksananya,

begitupula dengan tahun kepemimpinan Kepala Kampung Sukaraja yang

pertama. Masyarakat Lampung pada masa itu telah berpikir demokrasi,

yakni dengan memberikan kesempatan kepada warga dari suku lain untuk

menjadi Kepala Kampung, hal ini terbukti dengan terpilihnya Kepala

Kampung Sukaraja yang kedua yang berasal dari suku Banten
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Tabel 4.1.Nama Kepala Kampung Kelurahan Sukaraja Menurut
Periode Kepemimpinannya

No Nama PeriodeKepemimpinan (Tahun)
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Batin Rajo Ugokh
Kojak
Muhammad Batin GelarDalom
Syah Raja Saka
Muhammad Salim
M. Yusuf
Jarok Senen
Syamsuri
Puji Prayitno
Syamsuri
A. Saleh
Siswanto
Sudarman
Firman
M. Damsjik Udjang
M. Yazid
Ristina Miet
Adi Surya,BA

(Tidak Diketahui)
(Tidak Diketahui)

1916-1935

1935-1938
1938-1951
1952-1966
1966-1967
1967-1969
1969-1975
1976-1998
1999-2000
2001-2006
2006-2007
2007-2008
2008-2009
2010-2011

2012-sampai sekarang
Sumber: Monografi Kelurahan Sukaraja, Tahun 2014

Berdasarkan Tabel 4. 1 . diketahui bahwa pimpinan pemerintahan Sukaraja

sampai saat ini telah berganti sebanyak 17 kali. Pada kepemimpinan Batin

Rajo Ugokh sebagai  Kepala Kampung yang   pertama, wilayah

kekuasaanya mencapai Garuntang (Garuntang adalah nama stasiun kereta

api yang terletak di utara Kampung Sukaraja). Kemudian sejak tanggal 01

Januari 1981, status Kampung Sukaraja berubah menjadi Kelurahan

Sukaraja, yang juga bertepatan dengan pengangkatan Kepala Kampung(A.

Saleh) menjadi Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Keputusan Menteri

Dalam  Negeri No.  44  Tahun  1980. Dapat diketahui pula dari Tabel 4.1,

bahwa masa jabatan Kepala Kampung/Lurah sangat beragam antara

Kepala Kampung/Lurah yang satu dengan Kepala Kampung/Lurah

berikutnya.
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B.Pemerintahan

Pemerintahan Kelurahan Sukaraja pada saat ini dipimpin oleh seorang

Lurah yang ditunjuk/dilantik pada tahun 2011. Pemimpin yang dilantik

sebagai Lurah Kelurahan Sukaraja pada tahun 2011 tersebut adalah Bapak

Adi Surya, BA yang didampingi oleh Sekretaris Kelurahan yang

menangani urusan administrasi kelurahan, yaitu Bapak Ramlan. Berikut ini

struktur organisasi pemerintahan Kelurahan Sukaraja Kecamatan Bumi

Waras, Kota Bandar Lampung.

LURAHSUKARAJA

SEKRETARIS

STAF
F

KASI
PEMERINTAHAN

KASI
PEMB.MASY.

KASI
TRANTIB

KASI
PEMBANGUNAN

Gambar   2. Struktur   Organisasi   Pemerintahan   Kelurahan   Sukaraja
Sumber: Monografi Kelurahan Sukaraja, Tahun 2014

Kelurahan Sukaraja memiliki kepengurusan yang  meliputi Sekretaris, Staf,

maupun Kasi beberapa bidang/bagian untuk membantu Lurah dalam

menjalankan tugas dikelurahan. Begitupun  masing-masing Staff yang  juga

memiliki  tugas  berbeda-berbeda, misalnya Sekretaris yang bertugas mengurusi

semua masalah administrasi  kelurahan,  sedangkan Staff  masing-masing

bidang menangani masalah sesuai pembagian tugas yang telah ditetapkan.
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C.KondisiGeografis

1.Luas Wilayah

Kelurahan Sukaraja terletak di Kecamatan Bumi Waras, Kota Bandar

Lampung. Kelurahan Sukaraja berada didekat pusat keramaian dan

merupakan daerah lintasan yang menghubungkan daerah Teluk Betung

dengan Panjang. Kelurahan Sukaraja juga merupakan salah satu

kelurahan yang berhimpitan langsung dengan Teluk Lampung. Luas

masing-masing bentangan wilayah di Kelurahan Sukaraja adalah sebagai

berikut:

Tabel 4.2. Luas Bentangan Wilayah Kelurahan Sukaraja

No. Bentangan Wilayah Luas
1.
2.
4.
5.

Wilayah Kawasan Permukiman
Wilayah Kawasan Pemakaman Umum
Wilayah Kawasan Perkantoran Swasta
Wilayah Kawasan Pertokoan dan lainnya

69,3 ha
2,4 ha
5,7 ha
2,9 ha

Total keseluruhan Wilayah 80,3 ha
Sumber: Monografi Kelurahan Sukaraja, Tahun 2014

Wilayah Kelurahan Sukaraja dapat dikatakan padat, sepanjang jalan

dikelurahan ini berdiri bangunan-bangunan cukup besar berupa

perkantoran, pabrik, gudang, pertokoan maupun fasilitas umum lainnya,

bila masuk kedalam(jalan kecil) maka akan tampak permukiman warga

yang sangat padat dan berhimpitan. Seperti yang telah ditunjukkan pada

Tabel 4.2. bahwa luas wilayah Kelurahan Sukaraja adalah 80,3 hektar.

Berdasarkan hasil observasi dilokasi, tidak ditemukan lahan yang kosong.

Semua lahan digunakan dengan maksimal, permukiman wargapun begitu

padat dan saling berhimpitan satu sama lain.
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2.Batas Wilayah

Wilayah kelurahan ini terletak pada tepian Teluk Lampung dengan

ketinggian dari permukaan laut 2,5 meter. Batas-batas wilayah

Kelurahan Sukaraja adalah sebagai berikut:

a.Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Garuntang
(Kecamatan Panjang).

b.Sebelah Selatan  berbatasan  langsung dengan  pantai Teluk
Lampung (Kecamatan Teluk  Lampung).

c.Sebelah  Timur  berbatasan  dengan Kelurahan Way Lunik
(Kecamatan Tanjung  Karang  Timur).

d.Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Bumi Waras (Kecamatan
Teluk  Betung  Utara)

3.Perikanan

Kelurahan Sukaraja yang berada pada lintasan garis pantai Teluk

Lampung memunculkan pekerjaan sebagai nelayan, yaitu memanfaatkan

sumber daya kelautan untuk memperoleh pendapatan rumah tangganya.

Terdapat 81 rumah tangga yang  menekuni pekerjaan ini dan membentuk

sebuah kelompok yang bernama kelompok nelayan Sukaraja dengan

kepengurusannya yang dijelaskan pada Gambar 3. Kelompok ini

dimaksudkan untuk menjaga hubungan sosial antara satu dengan lainnya

yang terlibat dalam kegiatan sebagai nelayan. Selain itu, mereka  juga

mengupayakan untuk menjaga  kelestarian lingkungan yang berada di

sekitar tempat tinggalnya dengan kebersihan.
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KETUA

MARYUDI

SEKRETARIS BENDAHARA

DANAL SAMANI

ANGGOTA

Gambar 3. Susunan Pengurus Kelompok Nelayan Sukaraja
Sumber: Data Primer, Tahun 2016

Kelompok ini dibentuk pada tahun 2008 dan sampai saat ini diketuai oleh

Bapak Maryudi. Kelompok ini mengadakan pertemuan setiap 6 bulan

sekali dan membahas kegiatan gotong-royong yang diadakan setiap hari

Jumat. Hubungan sosial dalam kelompok ini tercipta dengan sangat baik,

hal ini terlihat dari kekompakan mereka saat sedang  melaut, menarik

payang, dan juga gotong- royong menjaga kebersihan lingkungannya.

Kekompakan dari masyarakat Sukaraja yang begitu baik juga

menghasilkan tangkapan ikan yang cukup besar dalam usaha memenuhi

kebutuhan rumah tangga nelayan. Sistem bagi hasil merupakan cara yang

dilakukan nelayan dalam mengelola  hasil  tangkapan yang   diperoleh

masing-masing   nelayan  (hasil tangkapan satu kapal dibagi 10 orang).

Setelah itu, masing-masing nelayan yang telah memperoleh bagiannya

mempunyai hak untuk mengolah sendiri maupun dipasarkan. Berikut ini

adalah beberapa jenis ikan hasil tangkapan nelayan di Kelurahan Sukaraja
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Tabel 4.3. Jenis Ikan Hasil Tangkapan Nelayan Kelurahan Sukaraja

No Jenis
Ikan

Hasil Produksi
1.
2.
3.
4.

Tongkol/cakalang
Cumi
Kembung
Selar

500 kg/thn
21.900 kg/thn
73.000 kg/thn

164.250 kg/thn
Sumber: Monografi Kelurahan Sukaraja, Tahun 2014

Berdasarkan Tabel 4.3. dapat diketahui bahwa terdapat empat jenis ikan

tangkapan nelayan yang sangat diminati dipasaran. Hasil perikanan yang

diperoleh langsung oleh para nelayan ini dijual secara langsung kepada

konsumen. Adapun hasil tangkap yang memiliki nilai jual tinggi di

Kelurahan Sukaraja ini adalah cumi-cumi yang dijual dengan harga

Rp50.000,00/kg. Harga ini lebih tinggi dibandingkan dengan harga jual

ikan kembung yang berharga Rp30.000,00/kg maupun ikan selar.

Sementara itu, jenis ikan tongkol/cakalang merupakan jenis ikan yang

musimnya setiap satu tahun sekali. Berdasarkan hasil wawancara dengan

ketua nelayan Kelurahan Sukaraja, yaitu Bapak Maryudi diketahui bahwa

ikan tongkol/cakalang ini hanya muncul dalam waktu satu minggu saja

selama satu tahun, sehingga jenis ikan ini tidak diperoleh secara rutin setiap

harinya seperti ikan kembung, ikan selar maupun cumi.

D. Kondisi Demografi

Jumlah penduduk Kelurahan Sukaraja secara keseluruhan adalah 12.081

orang yang tergabung dalam 3.177 Kepala Keluarga. Secara rinci,

penduduk Kelurahan Sukaraja terdiri dari 5.690 jiwa laki-laki dan 6.391

jiwa perempuan. Berikut ini akan diuraikan mengenai kondisi demografis

Kelurahan Sukaraja yang meliputi komposisi penduduk berdasarkan usia,
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suku, agama, tingkat pendidikan dan mata pencaharian.

1. Komposisi Penduduk Berdasarkan Usia

Untuk mengetahui komposisi penduduk Kelurahan Sukaraja berdasarkan

usia dapat dilihat melaui tabel berikut ini:

Tabel 4.4. Distribusi Penduduk Kelurahan Sukaraja Berdasarkan
Usia

No Usia (dalam tahun) Jumlah Presentase(%)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

0-4
5-6
7-13
14-16
17-24
25-55
>55

196
1.027
964
913

2.306
4.512
2.163

1,62
8,50
7,98
7,56

19,09
37,35
17,90

Jumlah 12.081 100,00
Sumber: Monografi Kelurahan Sukaraja, Tahun 2014

Berdasarkan Tabel 4.4. diketahui bahwa jumlah penduduk Kelurahan

Sukaraja berjumlah 12.081 jiwa. Penduduk Sukaraja berdasarkan usia

lebih banyak berada pada umur angkatan kerja, yaitu pada usia17-54

tahun berjumlah 6.818 jiwa atau  sebanyak 56,44 %, dengan kata lain

penduduk Kelurahan Sukaraja mayoritas berumur produktif. Jumlah

penduduk usia belum/tidak  produktif (umur  0-16 tahun dan  di atas

umur  55 tahun) berjumlah 5.263 jiwa atau 43,56 %.
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2. Komposisi Penduduk Berdasarkan Suku

Komposisi penduduk Kelurahan Sukaraja berdasarkan suku

sebagai berikut:

Tabel 4.5. Distribusi Penduduk Kelurahan Sukaraja Berdasarkan
Suku

No Suku Jumlah Persentase(%)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Batak
Minang
Betawi
Sunda
Jawa
Madura
Bali
Bugis
Cina
Melayu

272
726
104

5.049
2.623

72
677
42

2.471
21
24

2,25
6,00
0,86
41,79
21,11
0,59
5,60
0,34
20,45
0,17
0,19

Total 12.081 100,00
Sumber: Monografi Kelurahan Sukaraja, Tahun 2014
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Berdasarkan Tabel 4.5. diketahui masyarakat Sukaraja memiliki suku

yang sangat beragam (sebanyak 10 suku) dengan kehidupan sosial yang

begitu damai. Penduduk Sukaraja mayoritas berasal dari suku Sunda

dengan jumlah 5.049 orang atau sebesar 4 1 , 7 9 %, sedangkan suku

minoritas berasal dari suku Melayu yang berjumlah 21 orang dengan

persentase sebesar 0,17%. Meskipun demikian, kehidupan masyarakat di

Kelurahan Sukaraja berjalan dengan harmonis. Keharmonisasian ini

terlihat dari kehidupan masyarakat di Kelurahan Sukaraja yang bisa saling

bekerja sama dan saling menghormati satu sama lain.

3. Komposisi Penduduk Berdasarkan Agama

Secara umum, masyarakat Indonesia memiliki lima agama yang diyakini,

yaitu Islam, Katolik, Protestan, Hindu, dan Budha. Untuk mengetahui

gambaran tentang agama yang dipeluk oleh penduduk di Kelurahan

Sukaraja dapat dilihat melalui tabel berikut ini:

Tabel 4.6. Distribusi Penduduk Kelurahan Sukaraja Berdasarkan
Agama

No Agama Jumlah Persentase(%)
1.
2.
3.
4.
5.

Islam
Katolik
Protestan
Hindu
Budha

10.194
885
513
107
382

84,38
7,32
4,24
0,88
3,16

Jumlah 12.081 100,00
Sumber: Monografi Kelurahan Sukaraja, Tahun 2014

Tabel 4.6. menunjukkan ada 5 agama yang dianut oleh masyarakat

Sukaraja. Penduduk Sukaraja mayoritas memeluk agama Islam dengan

jumlah 10.194 orang atau sebesar 84,38 %. Meskipun terdapat berbagai
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macam agama, namun kehidupan masyarakat dikelurahan Sukaraja

tergolong harmonis dan damai.

4. Komposisi Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Pendidikan merupakan kebutuhan pokok yang harus dipenuhi oleh

masing-masing individu. Gambaran penduduk Kelurahan Sukaraja

berdasarkan tingkat pendidikannya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.7. Distribusi Penduduk Kelurahan Sukaraja Berdasarkan
Tingkat Pendidikan

No Tingkat Pendidikan Jumlah Persentase (%)
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Pernah sekolah SD tetapi tidak tamat
TK (Taman Kanak-Kanak)
SD/Sederajat
SLTP/sederajat SLTA/sederajat
D1
D2
D3
S1

1.439
668

2.837
2.409
3.370
199
207
569
383

11,91
5,53
23,48
19,94
27,90
1,65
1,71
4,71
3,17

Jumlah 12.081 100,00
Sumber: Monografi Kelurahan Sukaraja, Tahun 2014

Dari Tabel 4.7. diketahui jumlah masing-masing tingkat pendidikan

penduduk di Kelurahan Sukaraja. Penduduk yang pernahmengenyam

pendidikan di SD tetapi tidak tamat berjumlah 1.439 orang dengan

persentase sebesar 11,91 % dan mayoritas sudah berumur lanjut. Tingkat

pendidikan dengan jumlah terbanyak adalah pendidikan jenjang

SLTA/sederajat yang berjumlah 3370 orang atau persentase sebesar

27,90 %.  Meskipun  jumlah  penduduk  dengan  tingkat       pendidikan
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rendah (tidak tamat sekolah) cukup besar, namun beberapa penduduk di

Kelurahan Sukaraja saat ini sudah menempuh pendidikan sampai tingkat

diploma dan sarjana. Dengan demikian, dimasa depan Kelurahan

Sukaraja memiliki sumber  daya manusia  terdidik dan mampu

membangun wilayah Sukaraja menjadi lebih baik.

5. Komposisi Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian

Gambaran mata pencaharian penduduk Kelurahan Sukaraja dapat dilihat

melalui Tabel 4.8. Pada Tabel tersebut diketahui bahwa jumlah nelayan

di Kelurahan Sukaraja adalah sebanyak 1.952 orang atau dengan

persentase sebesar 16,15%. Mata pencaharian nelayan ini merupakan

salah  satu profesi dari 20 mata pencaharian yang ditekuni penduduk di

Kelurahan Sukaraja.

Mata pencaharian yang paling banyak ditekun penduduk di Kelurahan

Sukaraja ini adalah buruh, hal ini dikarenakan wilayah Sukaraja berada

didekat pusat kota yang membuka beragam usaha milik swasta. Selain

usaha milik swasta, ada banyak rumah makan kecil sampai restoran yang

juga membuka peluang kerja untuk masyarakat disekitarnya.

Dikelurahan ini ada beberapa kelompok buruh/karyawan berdasarkan

tempat bekerjanya, yaitu antara lain buruh/karyawan rumah makan,

buruh/karyawan usaha penginapan dan perhotelan, buruh/karyawan

usaha jasa transportasi  dan perhubungan, buruh/karyawan  usaha

infomasi dan komunikasi, buruh/karyawan usaha jasa hiburan dan

pariwisata, dan lainnya.
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Tabel 4.8. Distribusi Penduduk Kelurahan Sukaraja Berdasarkan
Mata Pencaharian

No. MataPencaharian Jumlah Persentase (%)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Buruh tani
Buruh migran perempuan
Buruh migran laki-laki
Pegawai Negeri Sipil
Pengrajin industri rumah tangga
Pedagang keliling
Nelayan
Montir
Dokter swasta
Bidan swasta
Perawat swasta
Pembantu rumah tangga
TNI
POLRI
Pengusaha kecil dan menengah
Jasa pengobatan alternatif
Karyawan perusahaan swasta
Karyawan perusahaan pemerintah
Pensiunan PNS/TNI/POLRI
Tidak tetap

262
3.632
2.927

80
25
249

1.952
10
2
4
4

382
2
7

379
2

771
120
139

1.132

2,16
30,06
24,22
0,66
0,20
2,06
16,15
0,08
0,01
0,03
0,03
3,16
0,01
0,05
3,13
0,01
6,38
0,99
1,15
9,37

Sumber: Monografi Kelurahan Sukaraja, Tahun 2014
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E. Organisasi Kemasyarakatan

Untuk mengetahui organisasi kemasyarakatan yang ada di Kelurahan

Sukaraja dapat dilihat melalui tabel berikut ini:

Tabel 4.9. Organisasi Kemasyarakatan di Kelurahan Sukaraja

No Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Anggota
1.
2.
3.
4.

PKK
Karang Taruna
Majelis Ta’lim
LPM

30
41

810
37

Sumber: Monografi Kelurahan Sukaraja, Tahun 2014

Berdasarkan Tabel 4.9. diketahui terdapat beberapa lembaga kemasyarakatan

yang aktif di Kelurahan Sukaraja. Dapat dilihat pada tabeldiatasbahwa

Majelis Ta’lim memiliki jumlah anggota terbanyak(berjumlah 810 orang).

Hal ini dikarenakan penduduk Sukaraja mayoritas beragama Islam. Melalui

organisasi kemasyarakatan ini,masyarakat di Kelurahan Sukaraja, khususnya

rumah tangga nelayan dapat mengembangkan jaringan sosial yang dapat

membantunya dalam menghadapi kemiskinan yang dihadapi. Terutama istri

nelayan, dengan mengikuti kelompok Majelis Ta’lim atau kelompok arisan

ini dapat membantunya untuk mendapatkan solusi dari masalah yang

dihadapi dengan meminta bantuan dari anggota-anggota lain yang tergabung

dalam kelompok tersebut.

F. Perekonomian

Kegiatan ekonomi ini sangat beragam jenisnya, yaitu sesuai dengan keahlian

dari pemiliknya maupun ketersediaan modal yang dimilikinya.
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Bila tidak memiliki keduanya maka yang bisa dilakukan hanya sebagai

buruh. Satu jenis kegiatan ekonomi dapat menyerap beberapa tenaga kerja

sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Berikut ini adalah gambaran

kegiatan usaha/ekonomi di Kelurahan Sukaraja:

Tabel 4.10. Jenis Usaha/Kegiatan Ekonomi di Kelurahan Sukaraja

No Kegiatan Ekonomi Jumlah Tenaga Kerja
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Rumah/warung makan/restoran
Pemilik angkutan desa/kota
Pemilik perahu motor/klotok/sejenisnya
Pasar hasil bumi
Pasar mingguan
Usaha toko/kios
Swalayan
Toko kelontong
SPBU
Pengecer gas danBBM
Pangkalan minyak tanah
Usaha air minum kemasan/isi ulang
Tukang kayu
Tukang batu
Tukang jahit/border
Tukang cukur
Tukang galisumur
Tukang pijit/urut/ pengobatan
Pengacara/advokat
Persewaan kamar
Kontrakan rumah

50
5
23
2
2

802
6
31
1

140
15
13
11
10
4
5
2
1
50
45
2

63
10
-
-

90
202
124
72
15
300
2
15
26
-

10
8
5
2
1
50
235

Sumber: Monografi Kelurahan Sukaraja, Tahun 2014

Tabel 4.10. menggambarkan macam-macam kegiatan ekonomi di

Kelurahan Sukaraja.Bentuk kegiatan yang menawarkan barang maupun

jasa pun beragam. Hal ini dapat menyerap angkatan kerja yang cukup

besar, mengingat penduduk Sukaraja sebagian besar berada pada umur

usia kerja. Sumber dari lapangan pekerjaan yang terdapat di Kelurahan

Sukaraja ini justru berasal dari pihak swasta dan usaha perorangan.
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G. Prasarana dan Sarana

Kondisi prasarana dan sarana Kelurahan Sukaraja secara garis besar

meliputi: prasarana dan sarana transportasi, prasarana dan sarana

komunikasi dan informasi, prasarana dan sarana peribadatan, prasarana dan

sarana olah raga, prasarana dan sarana kesehatan, prasarana dan sarana

pendidikan, prasarana dan sarana energi dan penerangan, prasarana dan

sarana hiburan dan wisata, prasarana dan sarana kebersihan. Berikut uraian

penjelasannya:

1. Prasarana dan Sarana Transportasi

Tabel 4.11. Prasarana dan Sarana Transportasi di Kelurahan
Sukaraja

No. Prasarana dan Sarana Jumlah
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Jalan Kelurahan
Jalan Kecamatan
Jalan Kabupaten
Jalan Provinsi
Jalan Negara
Jembatan Kelurahan
Terminal
Pangkalan Ojek
Bus Umum
Ojek
Tambatan Perahu

7350 m²
80 m²
3 km
2 km
3 km
45 m²
1 unit
2 unit
15 unit
36 unit
1 unit

Sumber: Monografi Kelurahan Sukaraja, Tahun 2014

Berdasarkan Tabel 4.11. diketahui terdapat beberapa transportasi yang

membantu masyarakat untuk beraktivitas setiap harinya, transportasi

tersebut yaitu bus umum, ojek serta tambatan perahu yang mempermudah

para nelayan untuk melaut. Dapat dilihat pada tabel diatas bahwa ojek

sangat mendominasi sarana transportasi darat.
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2. Prasarana dan Sarana Komunikasi dan Informasi

Tabel 4.12. Prasarana dan Sarana Komunikasi dan Informasi di
Kelurahan Sukaraja

No. Prasarana dan Sarana Jumlah
1.
2.

Warnet
Kantor Pos Pembantu

8 unit
1 unit

Sumber: Monografi Kelurahan Sukaraja, Tahun 2014

Berdasarkan Tabel 4.12. diketahuihanya terdapat warnet dan kantor pos

pembantu sebagai sarana komunikasi dan informasi di Kelurahan

Sukaraja Bandar Lampung.

3. Prasarana dan Sarana Peribadatan

Tabel 4.13. Prasarana dan Sarana Peribadatan di Kelurahan
Sukaraja

No. Prasarana dan Sarana Jumlah
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Masjid
Mushola
Gereja Kristen Protestan
Gereja Katholik
Wihara
Pura
Klenteng

5 buah
6 buah

-
-

6 buah
-
-

Sumber: Monografi Kelurahan Sukaraja, Tahun 2014

Berdasarkan Tabel 4.13. diketahui terdapat beberapa tempat peribadatan

yaitu, masjid yang berjumlah 5 unit, mushola berjumlah 6 unit, dan

wihara berjumlah 6 unit. Jadi terdapat 17 tempat sarana peribadatan di

Kelurahan Sukaraja Bandar Lampung.
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4. Prasarana dan Sarana Olah Raga

Tabel 4.14. Prasarana dan Sarana Olah Raga di Kelurahan
Sukaraja

No. Prasarana dan Sarana Jumlah
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Lapangan sepak bola
Lapangan bulu tangkis
Lapangan tenis
Lapangan voli
Lapangan basket
Pusat Kebugaran

1 buah
2 buah

-
3 buah

-
-

Sumber: Monografi Kelurahan Sukaraja, Tahun 2014

Berdasarkan Tabel 4.14. diketahui terdapat beberapa tempat sarana olah

raga yaitu, lapangan sepak bola, lapangan bulu tangkis, dan lapangan voli.

Jadi terdapat 6 buah lapangan sarana olah raga di Kelurahan Sukaraja

Bandar Lampung.

5. Prasarana dan Sarana Kesehatan

Tabel 4.15. Prasarana dan Sarana di Kesehatan Kelurahan
Sukaraja

No. Prasarana dan Sarana Jumlah
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Rumah Sakit Umum
Puskesmas
Poliklinik
Apotik
Posyandu
Toko Obat
Rumah Bersalin
Balai Kesehatan Ibu dan Anak
Laboratorium Kesehatan
Dokter Umum
Dokter Gigi
Dokter Spesialis lainnya
Paramedis
Dukun Bersalin Terlatih
Bidan

-
1 unit
1 unit

-
10 unit
1 unit
1 unit

-
1 unit

1 orang
1 orang

-
12 orang

-
2 orang
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16.
17.
18.

Perawat
Dukun Pengobatan Alternatif
Dokter Praktek

3 orang
-

2 orang
Sumber: Monografi Kelurahan Sukaraja, Tahun 2014

Berdasarkan Tabel 4.15. diketahui terdapat beberapa sarana kesehatan

yang sangat membantu masyarakat dalam mengatasi masalah tentang

kesehatan, selain itu terdapat beberapa tenaga ahli yang bisa diandalan

dalam mengatasi masalah kesehatan yang ada di Kelurahan Sukaraja

Bandar Lampung.

6. Prasarana dan Sarana Pendidikan

Tabel 4.16. Prasarana dan Sarana Pendidikan di Kelurahan
Sukaraja

No. Prasarana dan Sarana Jumlah
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Gedung Kampus
Gedung SMA
Gedung SMP
Gedung SD
Gedung TK
Lembaga Pendidikan Agama
Perpustakaan Keliling
Perpustakaan Kelurahan
Taman Baca

-
-
-
-

2 buah
5 buah
1 buah
1 buah

-
Sumber: Monografi Kelurahan Sukaraja, Tahun 2014

Berdasarkan Tabel 4.16. diketahui bahwa sarana pendidikan sangat

kurang di Kelurahan Sukaraja ini, hal ini mengakibatkan masyarakat

rendah dalam tingkat pendidikan.
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7. Prasarana dan Sarana Energi dan Penerangan

Tabel 4.17. Prasarana dan Sarana Energi dan Penerangandi
Kelurahan Sukaraja

No. Prasarana dan Sarana Jumlah
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Listrik PLN
Diesel Umum
Genset Pribadi
Lampu Minyak Tanah
Kayu Bakar
Batu Bara
Tanpa Penerangan

3180 unit
-

126 unit
-
-
-
-

Sumber: Monografi Kelurahan Sukaraja, Tahun 2014

Berdasarkan Tabel 4.17. diketahui bahwa sarana energi dan penerangan

sudah banyak yang menggunakannya, ini terlihat dari masyarakat yang

sudah memakai listrik yaitu sekitar 3180 unit. Penerangan sangat

dibutuhkan guna menunjang aktivitas saat malam tiba apalagi bagi

masyarakat yang mempunyai usaha pada malam hari di Kelurahan

Sukaraja.

8. Prasarana dan Sarana Hiburan dan Wisata

Tabel 4.18. Prasarana dan Sarana Hiburan dan Wisata di
Kelurahan Sukaraja

No. Prasarana dan Sarana Jumlah
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Tempat Wisata
Hotel Bintang 5
Hotel Bintang 4
Hotel Bintang 3
Hotel Bintang 2
Hotel Bintang 1
Hotel Melati
Diskotik
Bilyar
Karaoke
Museum

-
1 buah
1 buah

-
-
-

2 buah
2 buah

-
6 buah

-
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12.
13.

Restoran
Bioskop

3 buah
-

Sumber: Monografi Kelurahan Sukaraja, Tahun 2014

Berdasarkan Tabel 4.18. diketahui bahwa terdapat banyak sekali sarana

hiburan, terlihat dari adanya hotel bintang 5 dan hotel bintang 4, serta

hiburan seperti diskotik dan tempat karaoke. Hal ini menunjukkan bahwa

pada saat malam haripun di Kelurahan Sukaraja tetap ramai karena

banyak pengunjung yang mengunjungi tempat hiburan didaerah ini.

9. Prasarana dan Sarana Kebersihan

Tabel 4.19. Tabel Prasarana dan Sarana Kebersihan di
Kelurahan Sukaraja

No. Prasarana dan Sarana Jumlah
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Tempat Pembuangan Sementara
(TPS)
Tempat Pembuangan Akhir (TPA)
Alat Penghancur Sampah
Gerobak Sampah
Tong Sampah
Truck Pengangkut Sampah
Satgas Kebersihan
Anggota Satgas kebersihan
Pemulung
Tempat Pengelolaan Sampah
Pengelolaan Sampah Lingkungan/RT
Pengelola Sampah lainnya

1 lokasi
-
-

8 unit
52 unit

-
2 kelompok

4 orang
35 orang

-
Swadaya

-

Sumber: Monografi Kelurahan Sukaraja, Tahun 2014

Berdasarkan Tabel 4.19. diketahui bahwa kurang sekali sarana kebersihan

pada Kelurahan Sukaraja. Dapat dilihat pada tabel diatas bukan hanya

kurangnya sarana kebersihan tetapi petugas yang menanganinya pun

sangat sedikit. Hal ini dapat menimbulkan berbagai macam masalah,
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selain masalah kebersihan dengan adanya sampah juga dapat

menyebabkan masyarakat rentan terhadap penyakit apalagi masyarakat

yang tinggal ditepian pantai.
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VI. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang pengaruh status social

ekonomi dan media massa terhadap persepsi masyarakat nelayan tentang

Pilkada Serentak 2015, dapat disimpulkan bahwa:

1. Adanya pengaruh status social ekonomi terhadap persepsi masyarakat

nelayan tentang Pilkada Serentak 2015. Hal ini dikarenakan tingkat

pengetahuan masyarakat yang masih rendah yang mayoritas

masyarakatnya hanya berpendidikan Sekolah Dasar dan tingkat

pendapatan masyarakat yang tergolong rendah, mengakibatkan masyarakat

tidak memahami atau kurang peduli terhadap Pilkada Serentak dan mereka

hanya sekedar berpartisipasi tanpa berpikir secara kritis atau mengetahui

dan memahami arti dari Pilkada Serentak itu sendiri.

2. Adanya pengaruh media massa terhadap persepsi masyarakat nelayan

tentang Pilkada Serentak 2015. Hal itu dikarenakan frekuensi terhadap

akses media massa yang sedang pada masyarakat nelayan cenderung

hanya mendapatkan informasi dari media televise saja hal ini dikarenakan

kurangnya minat masyarakat yang berpendapatan rendah dan pendidikan

rendah untuk membaca koran atau pemberitahuan lainnya tentang Pilkada
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Serentak. Dalam pemberitaan media massa informasi tentang Pilkada

biasanya diberitakan yang baik atau bagusnya saja sedangkan hal

buruknya tidak diberitakan. Dengan pengetahuan yang minim masyarakat

memandang pemberitaan tersebut hanya tahu pemberitaan yang bagus atau

baik saja sehingga mereka terdoktrin dengan pemberitaan itu. Hal tersebut

yang membuat masyarakat mempersepsikan Pilkada Serentak itu baik dan

bagus, dalam artian mereka mendukung dengan diadakannya pelaksanaan

kegiatan Pilkada Serentak.

Jadi dapat dikatakan, semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat maka

tingkat pendapatan dan frrkuensi terhadap akses media massa juga akan

semakin besar, hal tersebut dapat mengakibatkan semakin besar atau baik

dukungan terhadap pelaksanaan Pilkada Serentak karena selain masyarakat

ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan masyarakat juga dapat

mengetahui atau memahami apa arti dan tujuan pelaksanaan Pilkada

Serentak tersebut.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan di atas disarankan:

1. Bagi pemerintah diharapkan dapat memberikan sosialisasi yang lebih

efektif agar masyarakat dapat memahami tentang proses pelaksanaan

Pilkada Serentak, sehingga masyarakat dapat ikut berperan secara aktif

dalam pelaksanaan Pilkada Serentak.
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2. Bagi masyarakat nelayan diharapkan dapat berfikir secara kritis tentang

isu-isu yang terjadi di masyarakat jangan hanya terbawa arus atau sekedar

ikut-ikutan dalam menilai tentang proses Pilkada Serentak itu

sendiri.Masyarakat harus mempunyai kesadaran untuk berperan secara

aktif dan memahami arti Pilkada Serentak agar tercapai tujuan dari

kegiatan tersebut.
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