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ABSTRACT

PERCEPTION OF KALIAWI VEHICLE SELECTIONS TO THE 2014
LEGISLATIVE CAMPAIGN

BY
SOFIA SILVANI

The campaign is the time given to election candidates to introduce themselves closer
to the community. There are many ways in which legislative candidates are to draw
public sympathy. Messages conveyed by legislative candidates in the form of
invitations and ideas that influence voters that they deserve to be elected.
In the legislative elections of 2014 yesterday, it was held openly by giving
opportunity to the community to directly elect the legislative member candidates and
give opportunity to the citizens to register themselves as candidates. As a result, the
number of people nominating themselves to be legislative members, the positive
thing that happens to the community becomes a lot of choices in choosing, but on the
other hand generate a perception in the community especially when the campaign.
The outcome of the election for legislative elections will depend heavily on how
people's perceptions vote for candidates during the campaign and the voting behavior
of the community toward legislative candidates, with the growing awareness of
community politics, based on what successful teams and candidates / candidates do
during the campaign , people can judge for themselves how their background and
performance are.

The purpose of this research is to know perception of Kaliawi Village voters toward
legislative campaign 2014. The research method used is descriptive using qualitative
data, using purposive sampling, data collection technique used is documentation and
interview with one key informant and six supporting informants.

The results of this study indicate that the figure of candidate Irfan Balga SH. less well
known by the residents around Kaliawi Village, due to many factors that caused the
lack of socialization conducted by candidates Irfan Balga, did not use the campaigner
so that in the implementation of the campaign was not maximal in influencing the
voters to support it, the target of the campaign location was not wide and the



xv

candidate Irfan Balga SH. not using religious leaders during the campaign. This has
an impact on the support provided by the people who are few, thus resulting in the
absence of legislative candidate Irfan Balga SH. go to the seat of DPRD Kota Bandar
Lampung for the second time.

Keywords: Perception, Voters, Campaign, Caleg
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Kampanye merupakan waktu yang diberikan kepada kandidat peserta pemilu
untuk memperkenalkan diri mereka agar lebih dekat dengan masyarakat. Banyak
cara yang dilakukan oleh para calon anggota legislatif untuk menarik simpati
masyarakat. Pesan yang disampaikan oleh calon legislatif berupa ajakan dan ide
yang mempengaruhi pemilih bahwa mereka layak untuk dipilih.
Pada pemilu legislatif tahun 2014 kemarin, dilaksanakan secara terbuka dengan
memberikan peluang kepada masyarakat untuk memilih langsung calon anggota
legislatif dan memberikan kesempatan kepada warga untuk mendaftarkan diri
menjadi caleg. Akibatnya, banyaknya  masyarakat yang mencalonkan dirinya
menjadi anggota legislatif, hal positif yang terjadi masyarakat menjadi banyak
pilihan dalam memilih, namun disisi lain menimbulkan persepsi di masyarakat
terlebih ketika pada saat kampanye.
Hasil dari pemilu untuk pemilu legislatif akan bergantung sekali pada bagaimana
persepsi masyarakat yang memilih terhadap caleg pada saat kampanye serta
perilaku memilih dari masyarakat terhadap calon anggota legislatif, dengan
seiring berkembangnya kesadaran berpolitik masyarakat, berdasarkan apa yang
dilakukan oleh tim sukses serta kandidat/caleg saat kampanye, masyarakat dapat
menilai sendiri bagaimana latar belakang dan kinerja mereka.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi pemilih Kelurahan
Kaliawi terhadap kampanye Legislatif 2014. Metode penelitian yang digunakan
adalah deskriptif dengan menggunakan data kualitatif, dengan menggunakan
purposive sampling, teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dokumentasi
dan wawancara dengan satu key informan dan enam informan pendukung.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sosok caleg Irfan Balga SH. kurang
dikenal oleh warga sekitar Kelurahan Kaliawi, dikarenakan banyak faktor yang
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menjadi penyebabnya yaitu, kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh caleg Irfan
Balga, tidak memakai juru kampanye sehingga dalam pelaksanaan kampanye
kurang maksimal dalam mempengaruhi pemilih untuk mendukungnya, target
lokasi kampanyenya kurang luas dan caleg Irfan Balga SH. tidak memanfaatkan
tokoh agama pada saat berkampanye. Hal ini berdampak pada dukungan yang
diberikan oleh masyarakat yang hanya sedikit, sehingga mengakibatkan tidak
lolosnya caleg Irfan Balga SH. maju ke kursi DPRD Kota Bandar Lampung untuk
kedua kalinya.

Kata kunci  : Persepsi, Pemilih, Kampanye, Caleg
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MOTTO

“Kunci hidup tenang dan bahagia yaitu tetap bersyukur dan taat pada

Tuhanmu…”

“Allah SWT. hanya ingin kamu taat pada-Nya.

Bila sudah taat, yakinlah semuanya akan dimudahkan…”

“Setiap masalah itu ada jalan keluarnya, dan masalah menjadikan kita kuat

dalam menjalani hidup”

“Janganlah kamu berburuk sangka kepada Allah SWT, bila kamu

menghadapi suatu cobaan, tetapi berbanyaklah beristighfar dan bersyukur

dengan apa yang sudah kamu jalani dan miliki sekarang…

Agar hidup kamu tetap terarah dan Allah SWT. tidak berpaling dari kamu.”

“Taat beribadah, selalu bersyukur dan beristighfar dan tetap

SEMANGAT!”

(Sofia Silvani)
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2015 kampanye pemilu adalah

kegiatan peserta Pemilu untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan

visi, misi dan program peserta pemilu yang dilakukan dengan prinsip efisien,

ramah lingkungan, akuntabel, non diskriminasi, dan tanpa kekerasan. Pada

dasarnya, kampanye merupakan sarana pendidikan politik sekaligus mengikat

komitmen politik antarwarganegara dengan peserta pemilu, oleh karenanya,

pemilu menjadi penting dalam rangka untuk memenuhi hak masyarakat dalam

memperoleh informasi yang memadai tentang peserta pemilu dan calegnya.

Pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan

Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (biasa disingkat Pemilu

Legislatif 2014 diselenggarakan pada 9 April 2014 untuk memilih 560

anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), 132 Dewan Perwakilan Daerah

(DPD), serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi maupun

DPRD Kabupaten/Kota) se-Indonesia 2014-2019. Pemilihan ini dilaksanakan

pada 9 April 2014 serentak diseluruh Indonesia. Pemilu legislatif bertujuan
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untuk memilih wakil-wakil yang duduk dalam berbagai lembaga perwakilan

rakyat, sebagai berikut, anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD

Kabupaten/Kota(http://www.id.m.wikipedia.org/wiki/pemilihan-umum-legislatif-

Indonesia-2014, diakses pada 14 Januari 2017).

Di dalam pemilu tahun 2014 kemarin, terdapat 13 partai politik yang terdaftar

dalam pemilu, dari 13 partai tersebut terdapat partai baru yaitu Partai Nasional

Demokrat (Nasdem) yang masuk dalam daftar pemilu sekaligus mendapatkan

kursi di pemerintahan. Daftar ketigabelas partai tersebut yaitu :

1. Partai Amanat Nasional (PAN)

2. Partai Bulan Bintang (PBB)

3. Partai Demokrat

4. Partai Gerindra

5. Partai Golongan Karya (Golkar)

6. Partai Hanura

7. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

8. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)

9. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)

10. Partai Nasional Demokrat (Nasdem)

11. Partai Nasional Benteng Kerakyatan (PNBK)

12. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)

13. Partai PDI Perjuangan

Sumber : KPU Bandar Lampung 26 februari 2013
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Di Kelurahan Kaliawi, jumlah pemilih tetap dalam pemilu legislatif tahun

2014 terdapat 7.002 orang dari 22 TPS, terbagi dalam jumlah pemilih laki-laki

sekitar 3.627 orang dan pemilih wanitanya sekitar 3.375 orang. Jumlah ini

lebih sedikit dari pemilu tahun 2009 lalu yang sekitar 9.551 orang,

dikarenakan pada tahun 2011-2012 terjadi pemekaran di Kecamatan Tanjung

Karang Pusat, yang awalnya jumlah kelurahan ada 11 kelurahan setelah

dimekarkan Kecamatan Tanjung Karang Pusat mempunyai 7 kelurahan saja,

dengan satu nama kelurahan baru yaitu kelurahan Kaliawi Persada hasil

pemekaran dari kelurahan Kaliawi. Di tabel 1 di bawah ini, dijelaskan rincian

jumlah pemilih tetap di kelurahan kaliawi di pemilu legislatif tahun 2014.

Tabel 1. Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Legislatif Tahun 2014
Di Kelurahan Kaliawi

No TPS
Jumlah Wajib Pilih

Total
Laki-laki Perempuan

1 I 220 212 432

2 II 137 131 268

3 III 92 115 207

4 IV 128 117 245

5 V 140 131 271

6 VI 172 148 320

7 VII 174 151 325

8 VIII 240 182 422
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9 IX 187 171 358

10 X 209 215 424

11 XI 152 152 304

12 XII 199 188 387

13 XIII 138 147 285

14 XIV 177 201 378

15 XV 177 188 365

16 XVI 226 177 403

17 XVII 208 191 399

18 XVIII 160 114 274

19 XIX 135 116 251

20 XX 145 120 265

21 XXI 114 117 231

22 XXII 98 91 189

Jumlah 3627 3375 7002

Sumber : Kelurahan Kaliawi 26 Juni 2015 Pukul : 13.02 WIB

Dari hasil data di kelurahan kaliawi, jumlah DPT seluruhnya ada 7.661 orang

dikarenakan adanya pemilih tambahan. Rinciannya dijelaskan di bawah ini :
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Tabel 2. Jumlah seluruh Data Pemilih yang menggunakan hak pilihnya
diPemilu Legislatif 2014

Ket

Pemilih

terdaftar

dalam DPT

Pemilih

terdaftar

dalam

pemilih

tambahan

Pemilih

terdaftar

pemilih

khusus

(DPK)

Pemilih

khusus

tambahan/

pengguna

KTP/KK

Jumlah

Akhir

Laki-laki 3.627 - 204 126 3.958

Perempuan 3.375 1 189 139 3.703

Jumlah 7.002 1 393 265 7.661

Sumber : Kelurahan Kaliawi 26 Juni 2015

Di Pemilu Legislatif tahun 2014 lalu, ada sekitar lima orang warga Kelurahan

Kaliawi Kecamatan Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung yang ikut

memeriahkan dengan mendaftar sebagai caleg di pemilu legislatif tahun 2014

kemarin, yaitu:

1. Irfan Balga, S.H dari Partai Golkar

2. Midu Basar dari Partai Hanura

3. Matsupi dari Partai Karya Perjuangan

4. Rachmat Efendi, S.E dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP)

5. Roihana Zahara, S.Hi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)

Kampanye dalam pemilu pada dasarnya dianggap sebagai suatu ajang

berlangsungnya proses komunikasi politik tertentu, yang sangat tinggi

intensitasnya. Ini dikarenakan dalam proses kampanye pemilu, interaksi

politik berlangsung dalam tempo yang meningkat. Pada umumnya semua
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jenis atau bentuk kampanye komunikasi publik selalu memanfaatkan media

sebagai saluran pengiriman pesan yang telah ditata dengan baik kepada

audiens yang telah direncanakan sebelumnya. Seperti melalui brosur, iklan,

stiker, pamflet, spanduk, maupun baliho. Setiap peserta kampanye berusaha

meyakinkan para pemilih, bahwa kelompok atau golongannya adalah calon-

calon yang paling layak untuk memenangkan kedudukan

(http://w3b3.wordpress.com/2007/12/17/peran-media-sebagai-alat-

komunikasi-politik-dalam-kampanye-pemilu, diakses pada 14 Januari 2017).

Keputusan KPU mengenai tata cara kampanye menjadi instrument penting

dalam melakukan kampanye, karena ini sifatnya lebih teknis dan operasional,

yang tak kalah pentingnya, para caleg mesti komitmen terhadap kode etik

yang telah sama-sama disepakati. Ada sejumlah aturan main yang perlu

menjadi “bahasa bersama” para kontestan pemilu. Pertama-tama adalah

prinsip atau asas yang mendasari pelaksanaan pemilu yakni asas Langsung,

Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil (LUBER JURDIL). (Topo Santoso &

Didik Supriyanto, 2004: 174)

Pemilihan legislatif yang dilaksanakan pada tahun 2014 kemarin,

dilaksanakan secara terbuka dengan memberikan peluang pada masyarakat

untuk memilih calon anggota legislatif (Caleg) yang akan menjadi

pemimpinnya. Hal ini mengakibatkan banyaknya caleg yang mencalonkan

dirinya untuk menjadi anggota legislatif. Disisi lain, semakin banyaknya caleg

yang maju dalam pileg tidak hanya membuat masyarakat memiliki banyak
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pilihan untuk memilih, tetapi mereka juga dipusingkan oleh banyaknya visi

dan misi masing-masing caleg yang membuat persepsi masyarakat pada caleg

ini berbeda-beda (http://www.digilibuinsby.ac.id/Bab1-1, diakses pada 15

Desember 2016).

Kampanye merupakan waktu yang diberikan kepada kandidat peserta pemilu

untuk memperkenalkan diri mereka agar lebih dekat dengan masyarakat.

Banyak cara yang dilakukan oleh para calon anggota legislatif untuk menarik

simpati masyarakat. Dengan cara memasang banner atau poster di pinggir

jalan, menempelkan stiker maupun baliho. Kampanye pemilu merupakan

kegiatan-kegiatan penyampaian visi, misi dan program oleh peserta pemilu

pada masa kampanye, untuk mendapatkan kekuasaan, kepercayaan dari

masyarakat agar dapat menduduki jabatan-jabatan politik. Pada saat

kampanye dilaksanakan, tiap-tiap tim sukses masing-masing caleg berlomba-

lomba dalam merebut hati dan suara para calon pemilih dengan janji-janji agar

mereka terpilih sebagai anggota legislatif.

Pesan yang disampaikan oleh calon legislatif berupa ajakan dan ide yang

mempengaruhi pemilih bahwa mereka layak untuk dipilih. Mereka

dimobilisasi untuk memberikan hak suaranya kepada salah satu pasangan

calon anggota legislatif, mulai dengan kampanye terbuka, memberikan

bantuan/sumbangan, penggunaan media massa (iklan politik), pemasangan

baliho dan spanduk serta usaha-usaha simpatik lainnya yang bertujuan untuk
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mengenalkan diri calon legislatif kepada khalayak ramai, hal itu dilakukan

untuk memenangkan pasangan yang mereka dukung.

Dalam masa kampanye, umumnya caleg menggunakan alat peraga kampanye

untuk mengenalkan diri kepada masyarakat yang memuat visi, misi, program,

simbol-simbol atau tanda gambar peserta pemilu yang bertujuan untuk

mengajak orang memilih peserta pemilu atau caleg. Hasil dari pemilu untuk

pemilu legislatif akan bergantung sekali pada bagaimana persepsi masyarakat

yang memilih terhadap caleg pada saat kampanye, sehingga kampanye

mempunyai peranan yang sangat penting dalam keberhasilan caleg dalam

meyakinkan pemilih agar mendukungnya hingga lolos menjadi anggota

legislatif serta perilaku memilih dari masyarakat terhadap calon anggota

legislatif, seiring berkembangnya kesadaran berpolitik masyarakat,

berdasarkan apa yang dilakukan oleh tim sukses serta kandidat/caleg saat

kampanye, masyarakat dapat menilai sendiri bagaimana latar belakang dan

kinerja mereka.

Ada penelitian terdahulu berupa skripsi mengenai persepsi terhadap

kampanye, yaitu Skripsi Iman Silahi tahun 2004 dengan judul “Persepsi

Mahasiswa Terhadap Kampanye Partai Politik Dalam Kampus” Skripsi Ilmu

Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Lampung.

Tetapi, penelitian ini berbeda dengan penelitian tersebut meskipun sama-sama

tentang penelitian persepsi terhadap kampanye. Perbedaan penelitian ini

dengan penelitian sebelumnya antara lain :
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Pertama, perbedaan skripsi Iman Silahi dengan penelitian ini adalah skripsi ini

membahas persepsi mahasiswa ekstensi/program non-regular FISIP Unila

terhadap kampanye partai politik dalam kampus, dimana kampus merupakan

wadah yang pas untuk melakukan pendidikan politik (Silahi, 2004: 30).

Sedangkan dalam penelitian ini, masalah yang diteliti adalah faktor-faktor

yang dapat mempengaruhi persepsi, dimana objek yang diteliti adalah

kampanye legislatif 2014.

Kedua, teori yang digunakan dalam tulisan Iman Silahi adalah Undang-

undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilu, Calon Anggota DPR, DPRD

Provinsi, DPRD Kota/Kabupaten dan DPD, juga Undang-undang Nomor 31

Tahun 2002 Tentang Partai Politik (Silahi, 2004: 31). Sedangkan dalam

penelitian ini teori yang digunakan adalah teori persepsi dari David O. Sears

dalam skripsi Irmayani, (2004: 42) yaitu menjelaskan tentang persepsi yang

diberikan masyarakat sebagai pemilih berupa persepsi positif atau

mendukung, persepsi negatif atau menolak ataupun netral terhadap kampanye

legislatif 2014.

Ketiga, metode penelitian yang digunakan dalam skripsi Iman Silahi adalah

metode Deskriptif Kuantitatif. Sedangkan dalam penelitian ini menggunakan

metode Deskriptif Kualitatif.
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B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalahnya yaitu :

“Bagaimanakah persepsi pemilih Kelurahan Kaliawi terhadap kampanye

legislatif 2014?”

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk

mengetahui persepsi pemilih Kelurahan Kaliawi terhadap kampanye legislatif

2014

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah dan

memberikan kontribusi wacana serta pemikiran bagi perkembangan ilmu

pemerintahan, serta dapat menjadi bahan refrensi bagi peneliti lain.

2. Manfaat Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan

informasi bagi pembaca khususnya penulis terkait dengan persepsi

masyarakat terhadap kampanye calon legislatif dan partai politik.



II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Persepsi

1. Pengertian Persepsi

Secara etimologi persepsi dalam bahasa Inggris yang asal katanya

adalah perception yang berarti pandangan, tanggapan perceptive daya

melihat. Persepsi merupakan suatu proses dengan mana individu-

individu mengorganisasikan dan menafsirkan kesan-kesan indra

mereka agar memberikan makna bagi lingkungan mereka. (Stephen P.

Robbin, 1996: 124).

Menurut Philip Kotler (1995: 219), persepsi adalah proses bagaimana

seseorang menyeleksi, mengatur, dan menginterpretasikan masukan-

masukan informasi untuk menciptakan gambaran keseluruhan yang

berarti. Persepsi dapat diartikan sebagai suatu proses kategorisasi dan

interpretasi yang bersifat selektif. Sedangkan menurut Sarlito wirawan

(1983: 89) pengertian 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
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saja memiliki persepsi yang berbeda, walaupun objeknya sama. Hal

tersebut dimungkinkan karena adanya perbedaan dalam hal sistem nilai

dan ciri kepribadian individu yang bersangkutan (http://www.

kajianpustaka.com/2012/10/teori-pengertian-proses-faktor-persepsi.

html?m-1, diakses pada 14 Januari 2017).

Dari pengertian persepsi di atas, dapat disimpulkan bahwa persepsi

merupakan pandangan atau tanggapan seseorang terhadap informasi

yang masuk melalui panca indera yang telah diseleksi terlebih

dahulu,dimana setiap orang memiliki persepsi yang berbeda satu sama

lain dikarenakan adanya perbedaan dalam hal sistem nilai dan ciri

kepribadian individu yang bersangkutan.

Dalam menelaah timbulnya proses persepsi ini, menunjukkan bahwa

fungsi persepsi itu sangat dipengaruhi oleh tiga variabel yaitu obyek

atau peristiwa yang dipahami, lingkungan terjadinya persepsi dan

orang-orang yang melakukan persepsi. Kunci untuk memahami

persepsi adalah terletak pada pengenalan bahwa persepsi itu

merupakan suatu penafsiran yang unik terhadap situasi dan bukannya

suatu pencatatan yang benar terhadap situasi (Miftah Thoha, 2012:

140).

2. Proses terjadinya Persepsi

Proses terjadinya persepsi melalui tiga proses, yaitu proses fisik,

proses fisiologis dan proses psikologis. Proses fisik berupa obyek



13

menimbulkan stimulus, lalu stimulus mengenai alat indera atau

reseptor. Proses fisiologi berupa stimulus yang diterima oleh indera

yang diteruskan oleh saraf sensoris ke otak. Sedangkan proses

psikologis berupa proses dalam otak sehinga individu menyadari

stimulus yag diterima (Sunaryo, 2004: 94 dalam http://www.kpu.go.

id.persepsi-masy-Ende-pd-parpol-perilaku-memilih-KPU-Kabupaten-

Ende, diakses pada 21 Juli 2016)

House dan Kerr juga berpendapat (dalam Depdikbud) ada tiga

komponen utama dalam proses persepsi, yaitu :

1. Seleksi (screening), yaitu proses psikologi yang erat hubungannya

dengan pengamatan atas stimulasi yang diterima dari luar,

2. Interpretasi yaitu proses mengorganisasikan informasi sehingga

mempunyai arti bagi seseorang,

3. Interpretasi dari persepsi itu kemudian diterjemahkan dalam bentuk

tingkah laku sebagai reaksi.

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Persepsi

Menurut Bimo Walgito (2004: 70) terdapat faktor-faktor yang

berperan dalam persepsi, yaitu :

1. Objek yang dipersepsi. Objek menimbulkan stimulus yang

mengenai alat indera atau reseptor. Stimulus dapat datang dari

luar individu yang mempersepsi, tetapi juga dapat datang dari

dalam diri individu yang bersangkutan yang langsung mengenai

syaraf penerima yang bekerja sebagai reseptor.
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2. Alat indera, syaraf dan susunan syaraf. Alat indera atau reseptor

merupakan alat untuk menerima stimulus, di samping itu juga

harus ada syaraf sensoris sebagai alat untuk meneruskan stimulus

yang diterima reseptor ke pusat susunan syaraf yaitu otak sebagai

pusat kesadaran. Sebagai alat untuk mengadakan respon

diperlukan motoris yang dapat membentuk persepsi seseorang.

3. Perhatian untuk menyadari atau dalam mengadakan persepsi.

Diperlukan adanya perhatian, yaitu merupakan langkah utama

sebagai suatu persiapan dalam rangka mengadakan persepsi.

Perhatian merupakan pemusatan atau konsentrasi dari seluruh

aktivitas individu yang ditunjukan kepada sesuatu sekumpulan

objek.

Selain itu, menurut Sondang P. Siagian (1989: 101), mengemukakan

bahwa ada 3 faktor yang dapat mempengaruhi persepsi masyarakat :

1) Diri orang yang bersangkutan. Apabila seseorang melihat

sesuatu dan berusaha memberikan interpretasi tentang apa yang

dilihatnya itu, ia dipengaruhi oleh karakteristik individual yang

turut berpengaruh seperti sikap, motif, kepentingan, minat,

pengalaman dan harapannya.

2) Sasaran persepsi tersebut. Sasaran itu mungkin berupa orang,

benda atau peristiwa. Sifat-sifat sasaran itu biasanya

berpengaruh terhadap persepsi orang yang melihatnya.

3) Faktor situasi. Persepsi harus dilihat secara kontekstual yang

berarti dalam situasi mana persepsi itu timbul perlu pula
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mendapat perhatian. Situasi merupakan faktor yang turut

berperan dalam penumbuhan persepsi seseorang.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa persepsi seseorang

terhadap sesuatu tidak muncul begitu saja dengan sendirinya, tetapi

ada hal-hal yang mempengaruhi, oleh karena itulah persepsi yang

dimiliki seseorang berbeda dengan yang lain, walaupun pada objek

yang sama.

4. Bentuk-bentuk Persepsi

Persepsi secara umum merupakan suatu tanggapan berdasarkan suatu

evaluasi yang ditujukan terhadap suatu obyek dan dinyatakan secara

verbal, sedangkan bentuk-bentuk persepsi merupakan pandangan yang

berdasarkan penilaian terhadap suatu obyek yang terjadi, kapan saja,

dimana saja, jika stimulus mempengaruhinya.

Persepsi yang meliputi proses kognitif mencakup proses penafsiran

obyek, tanda dan orang dari sudut pengalaman yang bersangkutan,

oleh karena itu dalam menerima suatu stimulus kemampuan manusia

sangatlah terbatas, sehingga manusia tidak mampu memproses seluruh

stimulus yang ditangkapnya (http://www.khairuliksan.blogspot.co.id/

2012/11/konsep-persepsi 19.html?m=1, diakses pada 14 Januari

2017).

Artinya meskipun sering disadari, stimulus yang akan dipersepsi

selalu dipilih suatu stimulus yang mempunyai relevansi dan bermakna
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baginya. Dengan demikian dapat diketahui ada dua bentuk persepsi

yaitu yang bersifat positif dan negatif (menurut David O. Sears dalam

skripsinya Irmayani, 2004: 42) :

1) Persepsi Positif atau persepsi mendukung

Persepsi positif yaitu persepsi atau pandangan terhadap suatu

obyek dan menuju pada suatu keadaan dimana subyek yang

mempersepsikan cenderung menerima obyek yang ditangkap

karena sesuai dengan pribadinya dan juga karena adanya kepuasan

individu terhadap objek yang menjadi sumber persepsinya, adanya

pengetahuan individu, serta adanya pengalaman individu terhadap

objek yang dipersepsikan.

2). Persepsi Negatif atau persepsi menolak

Yaitu persepsi atau pandangan terhadap suatu obyek dan menunjuk

pada keadaan dimana subyek yang mempersepsi cenderung

menolak obyek yang ditangkap karena tidak sesuai dengan

pribadinya, dan juga karena adanya ketidaktahuan individu serta

tidak adanya pengalaman individu terhadap objek yang

dipersepsikan.

3). Persepsi Netral

Dalam persepsi netral, masyarakat sebagai pemilih tidak memihak

pada siapapun dan tidak menunjukkan sikapnya, masyarakat

sebagai pemilih hanya memberikan saran dan harapannya.
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B. Tinjauan Tentang Pemilih

1. Pengertian Pemilih

Pemilih menurut peraturan KPU No. 01 Tahun 2013 adalah warga

negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara telah genap 17

(tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/ pernah kawin dan tidak

sedang dicabut hak pilihnya. Pengertian pemilih menurut sumber

kpu.go.id merupakan setiap warga negara yang telah memenuhi syarat

sebagai pemilih untuk memberikan suaranya di Tempat Pemungutan

Suara (TPS) sesuai ketentuan Perundang-undangan.

2. Syarat-syarat menjadi Pemilih

Warga negara yang berhak memilih, yaitu :

1. Warga Negara Indonesia (WNI) yang berumur 17 tahun atau lebih

atau sudah/ pernah kawin.

2. Tidak sedang terganggu jiwa/ ingatannya.

3. Terdaftar sebagai pemilih

4. Bukan anggota TNI/ Polri

5. Tidak sedang dicabut hak pilihnya.

6. Terdaftar di DPT (Daftar Pemilih Tetap)

7. Khusus untuk pemilukada calon pemilih harus berdomisili

sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan di daerah yang bersangkutan

(http://www.rumahpintar.kpu-TangerangKAB.go.id, diakses pada

9 Desember 2016).
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3. Jenis-jenis Pemilih

Untuk mengetahui jenis-jenis pemilih, di bawah ini dijelaskan

beberapa macam dari pemilih (Muhammad Asfar, 2006: 137), yaitu :

a. Pemilih Rasional

Pemilih dalam hal ini mengutamakan kemampuan partai politik atau

calon peserta pemilu dengan program kerjanya, mereka melihat

program kerja tersebut melalui kinerja partai atau kontestan dimasa

lampau, dan tawaran program yang diberikan sang calon atau partai

politik dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang sedang

terjadi. Pemilih jenis ini memiliki ciri khas yang tidak begitu

mementingkan ikatan ideologi kepadasuatu partai politik atau

seorang kontestan. Hal yang terpenting bagi pemilih jenis ini adalah

apa yang bisa dan yang telah dilakukan oleh sebuah partai atau

seorang kontestan pemilu.

b. Pemilih Kritis

Proses untuk menjadi pemilih ini bisa terjadi melalui 2 hal yaitu

pertama,jenis pemilih ini menjadikan nilai ideologis sebagai pijakan

untuk menentukan kepada partai atau kontestan pemilu mana mereka

akan berpihak dan selanjutnya mereka akan mengkritisi kebijakan

yang akan atau yang telah dilakukan.

Kedua, bisa juga terjadi sebaliknya dimana pemilih tertarik dahulu

dengan program kerja yang ditawarkan sebuah partai atau kontestan

pemilu baru kemudian mencoba memahami nilai-nilai dan paham
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yang melatarbelakangi pembuatan sebuah kebijakan. Pemilih jenis

ini adalah pemilih yang kritis, artinya mereka akan selalu

menganalisis kaitan antara ideologi partai dengan kebijakan yang

akan dibuat.

c. Pemilih Tradisional

Jenis pemilih ini memiliki orientasi ideologi yang sangat tinggi dan

tidak terlalu melihat kebijakan partai politik atau seorang kontestan

sebagai sesuatu yang penting dalam pengambilan keputusan. Pemilih

tradisional sangat mengutamakan kedekatan sosial-budaya, nilai,

asal-usul, paham danagama sebagai ukuran untuk memilih sebuah

partai politik atau kontestan pemilu. Kebijakan seperti yang

berhubungan dengan masalah ekonomi, kesejahteraan, pendidikan

dan yang lainnya dianggap sebagai prioritas kedua.

Pemilih jenis ini sangatlah mudah dimobilisasi selama masa

kampanye, pemilih jenis ini memiliki loyalitas yang sangat tinggi.

Mereka menganggap apa saja yang dikatakan oleh seorang kontestan

pemilu atau partai politik yang merupakan kebenaran yang tidak bisa

ditawar lagi.

d. Pemilih Skeptis

Pemilih jenis ini tidak memiliki orientasi ideologi yang cukup tinggi

dengan sebuah partai politik atau kontestan pemilu, pemilih jenis ini

juga tidak menjadikan sebuah kebijakan menjadi suatu hal yang

penting. Kalaupun mereka berpartisipasi dalam pemilu, biasanya

mereka melakukannya secara acak atau rendom. Mereka
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berkeyakinan bahwa siapapun yang menjadi pemenang dalam

pemilu, hasilnya sama saja, tidak ada perubahan yang berarti yang

dapat terjadi bagi kondisi dari daerah atau Negara ini

(http://www.acehtraffic.com/tipe-tipepemilih,yangmanakahanda,

diakses pada 26 Agustus 2016)

C. Tinjauan Tentang Kampanye

1. Pengertian Kampanye

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kampanye adalah:  1)

gerakan (tindakan) serentak untuk melawan, mengadakan aksi, dsb. 2)

kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi politik atau calon yang

bersaing memperebutkan kedudukan di parlemen dsb, untuk mendapat

dukungan massa pemilih disuatu pemungutan suara.

Roger dan Storey dalam Gun Gun Heryanto & Shulhan (2013: 21)

mendefinisikan kampanye sebagai serangkaian tindakan komunikasi

yang terencana dengan tujuan menciptakan efek tertentupada sejumlah

besar khalayak yang dilakukan secara berkelanjutan pada kurun waktu

tertentu.

Kampanye pada prinsipnya merupakan suatu proses kegiatan

komunikasi individu atau kelompok yang dilakukan secara terlembaga

dan bertujuan untuk menciptakan suatu efek atau dampak tertentu. Di

dalam politik kampanye merupakan sebuah cara yang dilakukan untuk

memperkenalkan seseorang yang mencalonkan diri dalam pemilu

untuk mendapatkan simpati masyarakat agar memilihnya, yang
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dilakukan secara terbuka di depan umum. Kampanye juga merupakan

cara efektif bagi para caleg dalam mempromosikan dirinya, dan untuk

mempermudah masyarakat yang memilih lebih mengenal orang yang

akan mencalonkan diri sebagai wakil rakyat.

Di dalam Peraturan KPU No 15 Tahun 2013 maupun dalam Undang-

undang No 8 Tahun 2012 pasal 1 ayat 29 tentang Pemilu DPR, DPD

dan DPRD mendefinisikan kampanye pemilu adalah kegiatan peserta

pemilu untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi

dan program peserta pemilu.

Dari berbagai pengertian kampanye di atas dapat disimpulkan bahwa

kampanye adalah kegiatan yang terorganisir yang dilakukan peserta

pemilu untuk meyakinkan para pemilih dalam memperebutkan

kedudukan di parlemen dan sebagainya, dengan menawarkan visi, misi

dan program peserta pemilu. Secara garis besar kampanye juga

menyangkut pengarahan, pemerkuatan dan menggerakkan

kecendrungan konstituen untuk memilih kandidat yang dikehendaki

dalam pemungutan suara, serta kampanye masuk juga dalam kajian

komunikasi politik.

2. Bentuk Kampanye

Kampanye dapat kita lihat legal atau tidak legalnya dari cara kegiatan

calon legislatif dan partai politik tersebut melakukan kampanye,

sehingga dapat kita bedakan Kampanye yang baik menurut Peraturan
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KPU No. 15 tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye

Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD yaitu:

1) Mengunjungi pasar, tempat-tempat tinggal warga, komunitas

warga atau tempat umum lainnya. Menyebarkan bahan kampanye

berupa kartu nama, selebaran, pulpen, blocknote, topi, kaos,

payung dan kalender dengan mencantumkan pesan atau materi

kampanye.

2) Memasang alat peraga di tempat yang sudah diatur oleh KPU Pusat

yaitu baliho atau papan reklame (billboard) hanya diperuntukkan

bagi partai politik 1 (satu) unit untuk 1 (satu) desa/ kelurahan,

kemudian bendera dan umbul-umbul hanya dapat dipasang pada

zona yang ditetapkan oleh KPU, dan spanduk yang dipasang harus

berukuran maksimal 1,5x7m  hanya 1 (satu) unit pada 1 (satu) zona

atau wilayah yang ditetapkan oleh KPU.

3) Dan bentuk kampanye yang baik dalam bentuk kegiatan lain yaitu,

acara ulang tahun/milad, kegiatan sosial dan budaya, perlombaan

olahraga, istighosah, jalan santai, tabligh akbar, kesenian, bazaar

dan layanan pesan singkat, jejaring sosial seperti facebook, twitter,

email, website dan bentuk lainnya.

4) Alat peraga kampanye tidak ditempatkan pada tempat ibadah,

rumah sakit atau tempat-tempat pelayanan kesehatan, gedung milik

pemerintah, lembaga pendidikan (gedung dan sekolah), jalan-jalan

protokol dan jalan bebas hambatan.
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Sehingga kampanye yang tidak legal dapat diuraikan sebagai berikut,

yang tidak sesuai dengan aturan KPU No. 15 Tahun 2013 yaitu:

1. Penggunaan politik uang untuk mempengaruhi pilihan,

2. Tidak transparansi dalam perolehan maupun penggunaan dana

kampanye, dan

3. Adanya pelanggaran administratif terhadap calon legislatif yang

berupa mereka masih berstatus sebagai PNS, Pegawai

BUMN/BUMD, maupun sebagai perangkat desa,

4. Mencuri start kampanye

5. Memasang atribut atau alat peraga di taman dan pohon

6. Kampanye dengan pemasangan alat peraga di jalan protokol,

7. Memasang di tempat publik,

8. Memasang alat peraga di tempat pelayanan kesehatan, dan

9. Memasang alat peraga di tempat ibadah.

Kampanye pemilu dilaksanakan sejak 3 (tiga) hari setelah calon

peserta pemilu ditetapkan sebagai Peserta Pemilu sampai dengan

dimulainya masa tenang. Kampanye pemilu dilaksanakan selama 21

hari dan berakhir sampai dengan dimulainya masa tenang, masa

tenang berlangsung selama 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan

suara (http://www.kpu.go.id, diakses pada 21 Juli 2016).

Selama masa tenang, pelaksana, peserta atau petugas kampanye

pemilu dilarang menjanjikan atau memberikan imbalan kepada

pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya dengan memilih
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peserta pemilu dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah,

memilih partai politik peserta pemilu tertentu, memilih calon anggota

DPD tertentu.

3. Tujuan Kampanye

Alo Liliweri (2011: 684) menjelaskan, kampanye merupakan kegiatan

komunikasi publik yang dilakukan secara berencana yang bertujuan

untuk :

1. Memobilisasi dan melibatkan orang-orang untuk terlibat dalam

menyebarluaskan informasi tertulis melalui media atau media tidak

tertulis (langsung dengan publik) untuk mencegah dan mendorong

sikap individu atau publik untuk melakukan dan tidak melakukan

suatu tindakan tertentu demi kesejahteraan individu maupun publik

pada umumnya.

2. Memberikan tekanan kepada para pemegang kekuasaan atau

kewenangan dari para pembuat keputusan (pressurising decision

makers) untuk mencari solusi yang bermanfaat bagi kesejahteraan

individu atau publik pada umumnya.

3. Melakukan perubahan terhadap perilaku dan sikap demi

kesejahteraan hidup.

4. Menginformasikan dan memberikan kependudukan kepada

individu atau publik.

5. Mempersuasi orang-orang untuk mengerti, memahami dan

melakukan suatu tindakan tertentu.



25

Menurut Gebril Daulai, Tenaga Ahli di KPU Indonesia di dalam

(hhtp://www.slide share.net/mobile/gerbil daulai), tujuan kampanye

adalah:

1. Sarana partisipasi politik warga Negara

2. Kewajiban peserta pemilu dalam memberikan pendidikan politik

3. Membangun komitmen antarwarganegara dengan peserta pemilu.

4. Menawarkan visi, misi, dan program kepada pemilih.

5. Menyampaikan informasi lain untuk meyakinkan pemilih dan

mendapatkan dukungan sebesar-besarnya.

Dalam politik, setiap kandidat atau peserta pemilihan berhak

melakukan kampanye, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku dengan tujuan untuk menarik pemilih

sebanyak-banyaknya. Kampanye pemilu dilakukan dengan prinsip

pembelajaran bersama dan bertanggung jawab (Heryanto & Shulhan,

2013: 21).

Dengan demikian, kampanye merupakan aktivitas berencana yang

terorganisasi secara baik yang bertujuan untuk melindungi para

kandidat, agar mereka dapat melangkah dengan lapang menuju kursi

legislatif atau eksekutif. Kampanye politik yang diorganisasi dengan

baik selalu berusaha untuk mendapatkan pengaruh dari balikan dari

khalayak, lebih khusus para pemilih yang akan membut keputusan

yang tepat yang dpat melanjutkan pengaruh tersebut pada kelompok-

kelompoknya (Liliweri, 2011: 712).
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D. Kerangka Pikir

Di dalam pemilu, calon legislatif dan partai politik tersebut, saling

berlomba memperkenalkan dirinya ke masyarakat melalui kampanye, baik

melalui spanduk, stiker, baliho dan lain-lain. Proses kampanye ini juga

yang menentukan hasil dari pilihan masyarakat terhadap calon yang akan

dipilihnya nanti, yang dapat menjadi salah satu pengukur berkualitasnya

atau tidak pemilu tersebut. Dalam penelitian ini yang akan diteliti adalah

bagaimana persepsi pemilih di Kelurahan Kaliawi terhadap kampanye

legislatif dalam pemilu 2014.

Berdasarkan penjelasan tentang persepsi di atas, persepsi dapat diartikan

sebagai pendapat, pandangan atau anggapan masyarakat terhadap suatu

objek. Persepsi masyarakat terhadap suatu objek dapat berupa persepsi

positif dan persepsi negatif terhadap kampanye caleg (menurut David O.

Sears dalam skripsi Irmayani, 2004: 42).

Persepsi positif berarti pandangan atau pendapat masyarakat yang

mendukung kampanye yang dilakukan caleg, sedangkan persepsi negatif

berarti pandangan atau pendapat masyarakat yang menolak terhadap

kampanye yang dilakukan caleg, ataupun dapat juga netral yaitu tidak

memihak siapapun atau masyarakat tidak menunjukkan sikapnya,

masyarakat sebagai pemilih hanya memberikan saran, yang dalam

kerangka pemikirannya dapat digambarkan sebagai berikut :
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Netral

Persepsi Pemilih

Negatif atau MenolakPositif atau Mendukung

Kampanye Legislatif



III. METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif,

menurut Moh. Nazir (2002: 54) di dalam bukunya Metode Penelitian,

menjelaskan metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status

sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran,

ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian

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, bukan merupakan data yang berbentuk

angka-angka.

Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta

tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu,

termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-

pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-

pengaruh dari suatu fenomena (Moh. Nazir, 2002: 54). Berdasarkan

penjelasan tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan

persepsi mengenai sikap, serta hubungan antara fenomena social tertentu.

Tidak terlepas dari pokok permasalahan dalam penelitian, maka tujuan
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dilakukannya penelitian ini untuk mendeskripsikan bagaimana pandangan

dari masyarakat Kelurahan Kaliawi terkait proses kampanye legislatif yang

telah berlangsung saat pemilu legislatif tahun 2014 kemarin.

B. Fokus Penelitian

Dalam penelitian kualitatif hal yang harus diperhatikan adalah masalah dan

fokus penelitian. Fokus dalam penelitian sangat diperlukan untuk melakukan

pembatasan masalah. Pembatasan masalah berperan dalam mengarahkan alur

penelitian yang dilakukan. Perlunya menentukan arah fokus penelitian akan

memudahkan peneliti dalam mengumpulkan data dilapangan. Adanya fokus

dalam penelitian juga berpengaruh terhadap cakupan masalah yang diteliti

agar tidak meluas dan menyimpang dari permasalahan yang akan diteliti.

Dalam penelitian ini, penulis memfokuskan pada faktor-faktor yang dapat

mempengaruhi persepsi dari para pemilih di Kelurahan Kaliawi terhadap

kampanye legislatif 2014, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi persepsi

tersebut (Sondang P. Siagian, 1989: 101) yaitu :

1) Diri orang yang bersangkutan. Apabila seseorang melihat sesuatu dan

berusaha memberikan interpretasi tentang apa yang dilihatnya itu, ia

dipengaruhi oleh karakteristik individual yang turut berpengaruh seperti

sikap, motif, kepentingan, minat, pengalaman dan harapannya.

2) Sasaran persepsi tersebut. Sasaran itu mungkin berupa orang, benda atau

peristiwa. Sifat-sifat sasaran itu biasanya berpengaruh terhadap persepsi

orang yang melihatnya.
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3) Faktor situasi. Persepsi harus dilihat secara kontekstual yang berarti

dalam situasi mana persepsi itu timbul perlu pula mendapat perhatian.

Situasi merupakan faktor yang turut berperan dalam penumbuhan persepsi

seseorang.

Faktor-faktor tersebut menjadikan persepsi individu berbeda satu sama lain

dan akan berpengaruh pada individu dalam mempersepsi suatu objek,

stimulus, meskipun objek tersebut benar-benar sama. Persepsi seseorang atau

kelompok dapat jauh berbeda dengan persepsi orang atau kelompok lain

sekalipun situasinya sama. Perbedaan persepsi dapat ditelusuri pada adanya

perbedaan-perbedaan individu, perbedaan-perbedaan kepribadian, perbedaan

dalam sikap atau perbedaan dalam motivasi. Untuk mengetahui tentang

persepsi tersebut maka dilakukan pengkategorian atas persepsi itu sendiri,

yaitu persepsi positif atau mendukung dan persepsi negatif atau menolak

(David O. Sears dalam skripsi Irmayani, 2004: 42) dengan kriteria sebagai

berikut :

1) Persepsi Positif atau persepsi mendukung

Persepsi positif yaitu persepsi atau pandangan terhadap suatu obyek dan

menuju pada suatu keadaan dimana subyek yang mempersepsikan

cenderung menerima atau mendukung obyek yang ditangkap karena sesuai

dengan pribadinya, dan juga karena adanya kepuasan individu terhadap

objek yang menjadi sumber persepsinya, adanya pengetahuan individu,

serta adanya pengalaman individu terhadap objek yang dipersepsikan.

2). Persepsi Negatif atau persepsi menolak
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Yaitu persepsi atau pandangan terhadap suatu obyek dan menunjuk pada

keadaan dimana subyek yang mempersepsi cenderung menolak obyek

yang ditangkap karena tidak sesuai dengan pribadinya, dan juga karena

adanya ketidaktahuan individu serta tidak adanya pengalaman individu

terhadap objek yang dipersepsikan.

3). Persepsi Netral

Dalam persepsi netral, masyarakat sebagai pemilih tidak memihak pada

siapapun dan tidak menunjukkan sikapnya, masyarakat sebagai pemilih

hanya memberikan saran dan harapannya.

C. Jenis Data

Data yang akan digunakan dalam penelitian ini dilihat dari karakteristik

sumbernya terbagi dalam :

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat

baik yang dilakukan melalui wawancara. Data primer diperoleh sendiri

secara mentah dari masyarakat dan masih memerlukan analisa lebih lanjut.

Dalam penelitian ini, data primer merupakan data yang diperoleh dari hasil

wawancara masyarakat di Kelurahan Kaliawi.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dan atau berasal dari bahan

kepustakaan. Data ini biasanya digunakan untuk melengkapi data primer,

berupa buku, koran, majalah, dokumen pribadi, data arsip dari instansi-
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instansi pemerintahan, dan bahan-bahan lain yang sifatnya karya ilmiah

yang berkaitan dengan masalah yang akan dibatasi atau diteliti dalam

skripsi ini.

D. Penentuan Informan

Informan dalam penelitian ini adalah penduduk yang berdomisili di

Kelurahan Kaliawi dengan kategori yaitu dewasa yang terdaftar sebagai

pemilih dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap) pemilu legislatif 2014. Informan

dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling yaitu penentuan

informan disesuaikan dengan tujuan yang hendak dicapai dan dianggap telah

mewakili populasi. Jumlah informan diambil secara acak dari 32 RT yang ada

di Kelurahan Kaliawi sebagai sampel penelitian dan penentuan informan

sudah ditentukan terlebih dahulu sebelum melakukan penelitian berdasarkan

pertimbangan-pertimbangan tertentu.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang benar dan akurat sehingga mampu menjawab

permasalahan penelitian, maka teknik pengumpulan data yang digunakan

dalam penelitian ini adalah :

1. Wawancara

Penulis melakukan pengumpulan data dengan cara wawancara langsung

dan mendalam.Dimana wawancara mendalam (Burhan Bungin, 2014: 111)

adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara
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tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dan informan atau

orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman

(guide) wawancara, di mana pewawancara dan informan terlibat dalam

kehidupan sosial yang relatif lama, dengan tema wawancara di dalam

skripsi ini yaitu bagaimana persepsi pemilih Kelurahan Kaliawi terhadap

kampanye legislatif 2014.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan informasi yang disimpan atau didokumentasikan

sebagai bahan dokumenter. Secara detail bahan dokumentasi terbagi

beberapa macam, yaitu otobiografi, surat-surat pribadi, buku-buku atau

catatan harian, memorial, kliping, dokumen pemerintah maupun swasta,

cerita roman dan cerita rakyat, data di server dan flashdisk, serta data

tersimpan di website dan lain-lain (Burhan Bungin, 2014: 125). Sifat

utama dari data ini tak terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberi

peluang kepada peneliti untuk mengetahui hal-hal yang pernah terjadi di

waktu silam (Sartono Kartodirdjo dalam Burhan Bungin, 2014: 125).

Dalam penelitian ini dokumentasi yang dipakai terbagi dari berbagai

sumber, yaitu :

1. Jurnal ilmiah

2. Skripsi,

3. Peraturan KPU No. 15 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan

Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,

Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
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Untuk memeriksa keabsahan data dalam penelitian ini, peneliti juga

menggunakan teknik triangulasi data. Triangulasi data diartikan sebagai

teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai

teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Dengan

melakukan teknik pengumpulan data dengan triangulasi, maka peneliti

mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data. Triangulasi

teknik berarti peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang

berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Triangulasi

sumber berarti, untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda

dengan teknik yang sama. (Sugiyono dalam skripsinya Andrialius, 2014:

55 )

F. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data dapat diartikan sebagai proses mengartikan data-data yang

diperoleh agar sesuai dengan tujuan dan sifat penelitian, atau dengan kata lain

yang berarti agar data yang telah diperoleh dapat dimaknai, sehingga dapat

ditarik suatu kesimpulan penelitian. Setelah data diperoleh melalui teknik

pengumpulan data, selanjutnya data diolah. Teknik pengolahan data dalam

penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Tahap Editing

Dalam tahapan ini hasil wawancara yang didapat diperiksa kembali apakah

masih terdapat kesalahan di dalam melakukan pengisiannya, tidak tepat,

atau terdapat keterangan fiktif.
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2. Tahap interpretasi

Interpretasi data adalah proses penafsiran atau penjabaran atas hasil

penelitian yang telah dilakukan untuk dicari makna yang lebih luas dengan

menghubungkan jawaban yang diperoleh dengan data lain. Pada tahap ini,

penelitian yang berupa data diinterpretasikan agar lebih mudah dipahami

yang kemudian dilakukan penarikan kesimpulan.

G. Teknik Analisis Data

Data yang telah diperoleh selanjutnya akan dianalisis secara deskriptif yaitu

suatu penelitian yang bertujuan untuk membuat deskriptif, gambaran atau

lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat

sertahubungan antarfenomena yang diselidiki. Fenomena yang diteliti secara

deskriptif tersebut dicari informasi mengenai hal-hal yang di anggap

mempunyai relevansi dengan tujuan penelitian.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara memaparkan hasil

wawancara ke dalam lampiran, mengelola data ke dalam bentuk lampiran,

menggambarkan proses penelitian dan hasil wawancara kedalam pembahasan

dalam skripsi ini dan terakhir adalah menafsirkan hasil penelitian ini dengan

menghubungkan teori-teori dan data-data yang ada, melalui proses sebagai

berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi Data diartikan sebagai proses pemilihan pemusatan perhatian

pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang
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muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data merupakan

suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan,

membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara yang

sedemikian rupa sehingga kesimpulan finalnya dapat ditarik dan

diverifikasi.

2. Penyajian Data

Pada penelitian deskriptif kualitatif, penyajian data dilakukan dalam

bentuk narasi. Data yang ditulis dalam narasi merupakan hasil data yang

telah direduksi. Penyajian Data (display) dibatasi sebagai sekumpulan

informasi tersusun yang member kemungkinan adanya penarikan

kesimpulan dan pengambilan tindakan.

3. Verifikasi (menarik kesimpulan)

Verifikasi (menarik kesimpulan) yaitu peneliti berusaha mencari arti

benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola penjelasan, konfigurasi,

dan alur sebab akibat dan proposisi, kesimpulan diverifikasi selama

penelitian berlangsung. Hasil penarikan kesimpulan harus sesuai dengan

permasalahan yang diteliti serta hal-hal yang telah menjadi tujuan

penelitian.



IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Berdirinya Kelurahan Kaliawi

Kaliawi adalah kelurahan yang berada di Kecamatan Tanjung Karang Pusat,

Kota Bandar Lampung, Indonesia. Menurut masyarakat yang bertempat

tinggal di sekitar Kelurahan Kaliawi, pada jaman dahulu Kelurahan Kaliawi

merupakan suatu desa yang terdapat kali yang jernih yang mengalir di sekitar

lingkungannya, serta banyak ditumbuhi pohon bambu kuning di sekitar

pinggiran kalinya (sungai). Itulah sebabnya diberinama Kaliawi, yang artinya

Kali adalah sungai dan Awi artinya bambu. Berikut ini daftar kepala desa atau

lurah yang pernah menjabat di Kelurahan Kaliawi :

Tabel 3. Daftar kepala desa/lurah yang pernah menjabat di Kelurahan
Kaliawi

No Nama Kepala Desa Tahun Memerintah
1 Hi. Burhanuddin 1956-1970
2 Mahyuddin Yusuf 1970-1979
3 Drs. Hi. Heriyuddin Yusuf 1979-1994
4 Novan Nasruddin 1994-1994
5 Syahri Halim, S.sos 1994-1997
6 MGS. M. Damsyik 1997-2004
7 Drs. Rusli Burhanuddin 2004-2006
8 Fathul Bahri 2006-2007
9 Sahriwansah, SE. 2007-2008
10 Erman Dani, S.Ip. 2008-2011
11 Sujari, S.Ip. MM 2011-2012
12 M. Rasyid 2012-sekarang

Sumber : Kelurahan Kaliawi
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B. Kondisi Geografis Kelurahan Kaliawi

Wilayah Kelurahan Kaliawi berbatasan dengan 4 (empat) kelurahan lainnya

yaitu :

1. Di sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan KelapaTiga,

2. Di sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Palapa,

3. Di sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Tanjung Karang, dan

4. Di sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Persada.

Adapun luas wilayah Kelurahan Kaliawi terdiri dari :

Tabel 4. Luas wilayah Kelurahan Kaliawi menurut penggunaan
No Nama Daerah Luas (Hektar/m²)
1 Pemukiman 46
2 Perkebunan 1,2
3 Pekarangan 13,3
4 Perkantoran 1,2
5 Prasarana Umum lainnya 10,3

Jumlah 72
Sumber : Data Profil Desa/Kelurahan Kaliawi Tahun 2012

Jarak dari Kelurahan Kaliawi ke ibukota Kecamatan Tanjung Karang Pusat

yaitu sejauh 0,75 Km yang dapat ditempuh dengan berjalan kaki atau

kendaraan non bermotor sekitar 25 menit. Sedangkan jarak dari Kelurahan

Kaliawi ke Ibukota Bandar Lampung sejauh 2 Km yang dapat ditempuh

dengan kendaraan bermotor sekitar 35 menit.

C. Keadaan Penduduk Kelurahan Kaliawi

1. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Di Kelurahan Kaliawi terdiri dari 3.130 KK (Kepala Keluarga), yang

rincian jumlah penduduknya sebagai berikut :
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Tabel 5. Jumlah penduduk Kelurahan Kaliawi berdasarkan jenis kelamin
No Jenis Kelamin Jumlah (Orang)
1 Laki-laki 7.028
2 Perempuan 6.643

Jumlah 13.671
Sumber : Data Profil Desa/Kelurahan Kaliawi Tahun 2012

2. Tingkat Pendidikan Penduduk Kelurahan Kaliawi

Tingkat pendidikan di Kelurahan Kaliawi cukup bervariatif yang terdiri

dari tingkat SD (Sekolah Dasar) sampai tingkat S2 (Strata Dua). Berikut

rincian tingkat pendidikan yang ada di Kelurahan Kaliawi yaitu :

Tabel 6. Tingkat pendidikan di Kelurahan Kaliawi
No Tingkat Pendidikan Jumlah (Orang)
1 SD/MI 1.176
2 SMP/MTs 480
3 SMA/MA 530
4 DIPLOMA 346
5 S1 188
6 S2 20
7 Putus sekolah 1.320

Jumlah 4.030
Sumber : Data Profil Desa/Kelurahan Kaliawi Tahun 2012

3. Mata Pencaharian Penduduk Kelurahan Kaliawi

Pada dasarnya mata pencaharian penduduk Kelurahan Kaliawi cukup

beragam, tetapi sebagian besar mata pencaharian penduduk Kelurahan

Kaliawi adalah pegawai negeri sipil. Berikut ini rincian mata pencaharian

penduduk Kelurahan Kaliawi yaitu :

Tabel 7. Mata pencaharian penduduk Kelurahan Kaliawi
No Jenis Pekerjaan Jumlah (Orang)
1 BuruhTani 35
2 Pegawai Negeri Sipil (PNS) 636
3 Pedagang Keliling 51
4 Tukang 4
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5 POLRI 410
6 TNI/Polri 3
7 Sopir/Angkutan 10
8 Wiraswasta 25

Jumlah 1.174
Sumber : Data Profil Desa/Kelurahan Kaliawi Tahun 2012

4. Keadaan Penduduk Menurut Agama Yang Dianut

Mayoritas penduduk di Kelurahan Kaliawi beragama Islam yaitu

sebanyak11.141 orang. Sedangkan agama lain berupa agama Katolik,

Kristen, Hindu dan Khonghucu. Berikut ini agama yang dianut oleh

penduduk di Kelurahan Kaliawi yaitu sebagai berikut:

Tabel 8. Agama yang dianut oleh penduduk di Kelurahan Kaliawi
No Agama Jumlah (Orang)
1 Islam 11.141
2 Katolik 680
3 Kristen 851
4 Hindu 585
5 Khonghucu 510

Jumlah 13.767
Sumber : Data Profil Desa/Kelurahan Kaliawi Tahun 2012

D. Keadaan Pemerintahan Kelurahan Kaliawi

1. Pemerintahan Kelurahan Kaliawi

a. Kepala Desa/ Lurah

Lurah diangkat langsung oleh Walikota, dan berdasarkan Surat

Keputusan Walikota atas usulan Camat dari Pegawai Negeri Sipil.

Tugas Lurah menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan

dan kemasyarakatan dan melaksanakan urusan pemerintahan yang

dilimpahkan oleh Walikota.
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b. Perangkat Kelurahan

1) Sekretaris Lurah

Seketaris Kelurahan mempunyai tugas melakukan pembinaan

administrasi dan memberikan pelayanan teknis  administratif kepada

seluruh satuan organisasi kelurahan. Fungsi Seketaris yaitu

penyusunan rencana, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan serta

penyusunan laporan, kemudian melaksanakan tata usaha umum,

kepegawaian dan perlengkapan rumah tangga, serta

pengelolaan urusan keuangan dan administrasi keuangan.

2) Kepala Urusan

Kedudukannya yaitu sebagai unsure pembantu sekretaris kelurahan

dalam bidang tugasnya. Tugas utamanya yaitu menjalankan

kegiatan-kegiatan sekretariat desa dalam bidang tugasnya masing-

masing. Kepala Urusan di Kelurahan Kaliawi ada 4 yaitu :

Tabel 9. Daftar kepala urusan di Kelurahan Kaliawi
No Nama Jabatan
1 Ni Wayan Sikiasih S.Sos Kasi Pemerintahan
2 Agustam S.H. Kasi Pembangunan Masyarakat
3 Apri Wahdini SH.I Kasi Trantib
4 Wardiah Kasi Pembangunan

Sumber : Kantor Kelurahan Kaliawi Tahun 2015

1. Jumlah Perangkat Kelurahan Kaliawi

1. Kepala Urusan : - orang

2. Kepala Lingkungan : 3 orang

3. Staf : 6 orang
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2. Pembina RT/RW

1. Jumlah RT : 32 orang

2. Jumlah RW : - orang

3. Struktur Organisasi Kelurahan Kaliawi

Berikut ini gambaran struktur organisasi Kelurahan Kaliawi Kecamatan

Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung :

Gambar 1 : Struktur Organisasi Kelurahan Kaliawi 2014
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Berikut ini struktur organisasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

Kelurahan Kaliawi :

Gambar 2. Struktur organisasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan
Kaliawi 2014

KETUA

SOMAD

WAKIL KETUA

MADIYO S

SEKSI ORGANISASI DAN
KEMITRAAN

WITONO

WK. SEKRETARIS

MISRUN

SEKRETARIS

AGUNG WIBOWO

BENDAHARA

NURJAILANI

SEKSI PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN

SRI MARYANI

SEKSI PEMUDA DAN
OLAHRAGA

SANMUHADI

SEKSI PEMBANGUNAN

MARJO

SEKSI AGAMA

MUSTOFA



VI. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data dari persepsi pemilih Kelurahan Kaliawi

terhadap kampanye legislatif 2014, maka penulis dapat menarik kesimpulan :

1. Strategi kampanye yang diterapkan caleg Irfan Balga SH. pada pemilu

legislatif tahun 2014 yaitu :

1. Menggunakan metode kampanye Nowark dan Warneryd (Heriyanto

dan Shulhan, 2013: 56), dengan tujuh elemennya yaitu, Efek yang

diharapkan, Persaingan komunikasi, Populasi target dan kelompok

penerima, Saluran atau media, Pesan, Komunikator atau pengirim

pesan, dan yang terakhir Efek yang dicapai. Dari ketujuh elemen di

atas, dalam prakteknya hanya empat elemen yang menjadi fokus

dalam kampanye caleg Irfan Balga SH. yakni komunikator, media,

pesan dan populasi target dan kelompok penerima (khalayak sasaran).

2. Menggunakan media kampanye berupa, media luar ruang. Media

tersebut digunakan sebagai pendukung kampanye, berupa spanduk,
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dan baliho yang dipasang di pinggir jalan dan juga striker yang

dibagi-bagikan kepada warga sekitar.

3. Target kampanyenya yaitu, para ibu-ibu pengajian dan orang tua.

4. Caleg Irfan Balga SH. pada saat kampanye tidak menggunakan juru

kampanye, namun hanya mengandalkan diri pribadi, tim sukses serta

dukungan dari keluarga dan teman sebagai komunikator.

2. Sosok caleg Irfan Balga SH. menurut warga masyarakat Kelurahan

Kaliawi yang menjadi sumber informan alam penelitian ini, kurang

dikenal masyarakat. Dari hasil wawancara, banyak warga yang tidak

mengenal beliau, walaupun Irfan Balga SH. sudah dua periode mengikuti

pemilihan umum legislatif, dapat disimpulkan bahwa figure (sosok)

mejadi faktor utama dalam pemenangan pemilu. Faktor figur

mempengaruhi keterpilihan seorang calon legislatif dalam pemilu

legislatif 2014.

3. Kegagalan Irfan Balga SH. pada pemilu legislatif 2014 kemarin

disebabkan oleh beberapa hal, yaitu :

1. Tidak memakai juru kampanye, dalam kampanyenya beliau hanya

mengandalkan keluarga, teman dekat dan tim pemenangannya dalam

melakukan kampanye. Dalam kegiatan kampanye politik, juru

kampanye mempunyai peran yang sangat penting dalam
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mensukseskan kampanye, dengan mempengaruhi khalayak, dan

mengubah sikap pemilih agar mendukungnya, serta mengubah opini

publik yang berkembang di masyarakat

2. Kurangnya sosialisasi kepada pemilih, lokasi target kampanye yang

dilakukan caleg Irfan Balga SH. tidak menjangkau luas daerah yang

berada di Kelurahan Kaliawi, sehingga menyebabkan kurangnya

caleg Irfan Balga SH. dikenal oleh warga Kelurahan Kaliawi.

3. Kurangnya memanfaatkan tokoh agama,

4. Target kampanyenya kurang mencakup lebih luas, yaitu tidak

melibatkan pemilih pemula berupa anak-anak muda setempat untuk

ikut dilibatkan bukan hanya ibu-ibu pengajian dan para orang tua

saja, yang dapat diambil peluang sebagai target kampanye.



63

B. Saran

1. Bila dalam kampanye caleg Irfan Balga melibatkan tokoh agama dan

memakai juru kampanye, kemungkinan dalam perolehan suaranya dalam

pemilu dapat tinggi. Karena penggunaan juru kampanye merupakan hal

yang yang tepat pada saat kampanye, seorang juru kampanye lebih paham

dan mengerti tentang tugasnya dalam berkampanye, dalam mempengaruhi

pemilih. Sedangkan pemanfaatan tokoh agama dalam kampanye,

mengingat dimata masyarakat tokoh agama merupakan seorang individu

yang patut diteladani dan dicontohi, yang dapat menggerakkan partisipasi

masyarakat dalam pemilu.

2. Untuk caleg Irfan Balga SH. pada saat kampanye lebih ditingkatkan lagi

sosialisasi politiknya dengan memperluas target lokasi kampanyenya,

agar sosok (figure) bapak Irfan dapat dikenal banyak warga masyarakat di

Kelurahan Kaliawi, sehingga memudahkan dalam mencari dukungan pada

saat pemilu.
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