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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

2.1  Deskripsi Teori 

 

2.1.1  Sikap 

 

2.1.1.1 Pengertian Sikap 

 

 

Studi mengenai sikap merupakan studi yang penting dalam 

bidang psikologi sosial. Menurut La Pierre (dalam Azwar, 2003) 

“Sikap sebagai suatu pola perilaku, tendensi atau kesiapan 

antisipatif, predisposisi untuk menyesuaikan diri dalam situasi 

sosial, atau secara sederhana, sikap adalah respon terhadap 

stimuli sosial yang telah terkondisikan”.  Sedangkan menurut 

Gerungan dalam Aditama (2013: 26) “Sikap merupakan 

kecenderungan untuk bertindak sesuai dengan sikap objek itu, 

sikap dapat diterjemahkan sebagai sikap kesediaan beraksi 

terhadap suatu objek”. 

 

Pada dasarnya, sikap diarahkan kepada benda-benda, orang, 

peritiwa, pandangan, lembaga, norma dan lain-lain.  Selain itu 

sikap juga memberikan kesiapan untuk merespon yang sifatnya 

positif atau negatif terhadap obyek atau situasi.  Menurut Abu 

Ahmadi (2003: 153) “Orang yang memiliki sikap positif 

terhadap suatu objek psikologi apabila ia suka (like) atau 
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memiliki sikap yang favorable, sebaliknya orang yang dikatakan 

memiliki sikap negatif terhadap objek psikologi bila tidak suka 

(dislike) atau sikapnya unfavorable terhadap objek psikologi”. 

Dengan demikian, sikap dapat diartikan memberikan arah 

kepada tingkah laku atau perbuatan individu untuk menyenangi 

dan menyukai sesuatu atau sebaliknya. Atau bisa dikatakan juga 

bahwa sikap adalah kecenderungan untuk bertindak dengan cara 

tertentu. 

 

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas maka dapat disimpulkan 

bahwa sikap adalah suatu bentuk reaksi dalam memahami dan 

berkecenderungan untuk menanggapi dan berperilaku terhadap 

suatu objek.  

 

2.1.1.2 Ciri-Ciri Sikap 

 

Menurut Gerungan dalam Aditama (2013: 29) mengemukakan 

ciri-ciri sikap sebagai berikut : 

1. Attitude tidak dibawa sejak lahir, melainkan dibentuk  atau 

dipelajarinya sepanjang perkembangan orang itu, dalam 

hubungannya dengan objeknya. 

 

2. Attitude dapat berubah-ubah, karena itu attitude dapat 

dipelajari orang.  

 

  3. Attitude itu tidak berdiri sendiri, melainkan mempunyai  

hubungan tertentu terhadap objek.  Dengan kata lain, attitude 

itu terbentuk, dipelajari, atau berubah senantiasa berkenaan 

dengan suatu objek tertentu yang dapat dirumuskan dengan 

jelas. 

 

4. Attitude dapat berkenaan dengan suatu objek saja, juga   

berkenaan dengan sederet objek yang serupa. 
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5. Attitude mempunyai segi-segi motivasi dan perasaan.  Sifat  

inilah yang membeda-bedakan attitude dari kecakapan-

kecakapan atau pengetahuan-pengetahuan. 

 

Ciri-ciri di atas menunjukkan bahwa sikap tidak dibawa sejak 

lahir, namun dapat dibentuk atau dipelajari. Sikap itu tidak tetap, 

melainkan berubah-ubah, karena sikap dibentuk oleh komponen-

komponen. Menurut Azwar 2003 (1997: 26) ada tiga komponen 

yang secara bersama-sama membentuk sikap yang utuh (total 

attitude) yaitu : 

a.Kognitif (cognitive).  

Berisi kepercayaan seseorang mengenai apa yang berlaku 

atau apa yang benar bagi obyek sikap. Sekali kepercayaan itu 

telah terbentuk maka ia akan menjadi dasar seseorang 

mengenai apa yang dapat diharapkan dari obyek tertentu. 

 

b.Afektif (affective)  

Menyangkut masalah emosional subyektif seseorang terhadap 

suatu obyek sikap. Secara umum komponen ini disamakan 

dengan perasaan yang dimiliki obyek tertentu.  

 

c.Konatif (conative)  

Komponen konatif atau komponen perilaku dalam struktur 

sikap menunjukkan bagaimana perilaku atau kecenderungan 

berperilaku dengan yang ada dalam diri seseorang berkaitan 

dengan obyek sikap yang dihadapi  

 

 

Secara garis besar komponen sikap kognitif ini berpengaruh 

terhadap komponen afektif atau komponen emosional, yaitu 

komponen yang berhubungan dengan rasa senang atau tidak 

senang terhadap objek sikap. Rasa senang merupakan hal yang 

positif, sedangkan rasa tidak senang merupakan hal yang 

negatif. Kemudian sikap tersebut diaplikasikan dalam bentuk 
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perilaku atau komponen konatif, yaitu komponen yang berkaitan 

dengan kecenderungan untuk berperilaku. 

Komponen ini menunjukkan intensitas sikap, yaitu 

menunjukkan besar kecilnya kecenderungan bertindak atau 

berperilaku seseorang terhadap objek. 

 
 

2.1.1.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Sikap 

 

Sikap memberikan kesiapan untuk merespon yang sifatnya 

positif atau negatif terhadap obyek atau situasi.  Sikap dapat 

dibentuk dengan adanya pengalaman interaksi sosial sehingga 

sikap dapat berubah-ubah karena ada beberapa faktor yang dapat 

mempengaruhi sikap.  Faktor-faktor yang mempengaruhi sikap 

dijabarkan Menurut Aswar (2000: 30) sebagai berikut : 

                            1. Pengalaman pribadi  

Apa yang telah dan sedang kita alami akan ikut membentuk 

dan mempengaruhi penghayatan kita terhadap stimulus 

sosial. 

  

2. Pengaruh orang lain yang dianggap penting  

Orang lain di sekitar kita merupakan salah satu diantara 

komoponen sosial yang ikut mempengaruhi sikap kita. 

Seseorang yang dianggap penting, seseorang yang kita 

harapkan persetujuannya bagi setiap gerak, tingkah dan 

pendapat kita, seseorang yang tidak ingin kita kecewakan 

atau seseorang yang berarti khusus bagi kita akan 

mempengaruhi pembentkan sikap kita terhadap sesuatu.  

Contoh : Orang tua, teman sebaya, teman dekat, guru, istri, 

suami dan lain-lain.  

 

3. Pengaruh kebudayaan  

Kebudayaan dimana kita hidup dan dibesarkan mempunyai 

pengaruh besar terhadap pembentukan sikap kita.  

 

4. Media massa 

Sebagai sarana komunikasi, berbagai bentuk media massa 

seperti televisi, radio, surat kabar, majalah dan lain-lain 
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mempunyai pengaruh besar dalam pembentukan opini dan 

kepercayaan. Adanya informasi baru mengenai sesuatu hal 

memberikan landasan kognitif bagi terbentuknya sikap 

terhadap hal tersebut.  

 

5. Lembaga pendidikan dan lembaga agama  

Lembaga pendidikan serta lembaga agama sebagai suatu 

sistem mempunyai pengaruh dalam pembentukan sikap 

dikarenakan keduanya meletakkan dasar pengertian dan 

konsep moral dalam arti individu.  

 

6. Pengaruh faktor emosional  

Tidak semua bentuk sikap dipengaruhi oleh situasi 

lingkungan dan pengalaman pribadi seseorang, kadang-

kadang sesuatu bentuk sikap merupakan pernyataan yang 

didasari oleh emosi yang berfungsi yang berfungsi sebagai 

penyaluran frustasi atau pengalihan bentuk mekanisme 

pertahanan ego. 

 

 

Faktor-faktor di atas dapat dikategorikan juga sebagai faktor intern 

dan ekstern.  Faktor intern yaitu faktor yang terdapat dalam pribadi 

manusia itu sendiri yang meliputi pengalaman pribadi dan pengaruh 

emosional. Sedangkan, faktor ekstern yaitu faktor yang terdapat dari 

luar pribadi manusia yang meliputi orang tua, teman sebaya, teman 

dekat, kebudayaan, media massa, dan lembaga pendidikan serta 

lembaga agama. 

 

2.1.1.4  Fungsi Sikap 
 

Menurut Abu Ahmadi (2003: 179), fungsi sikap dapat dibagi 

menjadi empat golongan, yaitu: 

1. Sikap berfungsi sebagai alat untuk menyesuaikan diri 

2. Sikap berfungsi sebagai alat pengatur tingkah laku 

3  Sikap berfungsi sebagai alat pengatur pengalaman 

pengalaman 

4. Sikap berfungsi sebagai pernyataan kepribadian 
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Menurut Katz dalam Rahman (2013:129) membagi fungsi 

sikap dalam 4 kategori sebagai berikut: 

1. Fungsi the knowledge function 

Sikap sebagai skema yang memfasilitasi pengelolaan dan 

penyederhanaan memproses informasi dengan 

mengintegrasikan antara informasi yang ada dengan 

informasi yang baru. Dalam hal ini, sikap mempermudah 

kita di dalam memahami objek sikap dan dalam 

mengorganisasikan informasi-informasi yang berhubungan 

dengannya. Karena terbatasnya kapasitas otak manusia 

dalam memproses informasi, maka orang cendrung untuk 

bergantung pada pengetahuan yang didapat dari pengalaman 

dan informasi dari lingkungan. 

2. Fungsi the utilitarian atau instrumental function 

Sikap membantu kita mencapai tujuan yang diinginkan. 

Kita akan cenderung menunjukkan sikap positif terhadap 

suatu objek sikap tertentu  jika di anggap dapat 

mendatangkan keuntungan, sebaliknya kita akan 

menunjukkan sikap negatif terhadap suatu objek sikap 

tertentu jika di anggap dapat mendangkan kerugian. 

3. Fungsi the ego-defensive function 

Sikap berfungsi memelihara dan meningkatkan harga diri. 

Orang cenderung mengembangkan sikap tertentu untuk 

melindungi egonya dari abrasi psikologi. Abrasi psikologi 

bisa timbul dari lingkungan yang kecanduan kerja. Untuk 

melarikan diri dari lingkungan yang tidak menyenangkan 

ini, orang tersebut membuat rasionalisasi dengan 

mengembangkan sikap positif terhadap gaya hidup yang 

santai. 

4. Fungsi the value-expressive function 

Sikap digunakan sebagai alat untuk mengekspresikan nilai-

nilai dan konsep diri. Dalam hal ini, sikap berfungsi untuk 

memperkenalkan nilai-nilai ataupun keyakinan kita 

terhadap orang lain. 

 

Dari pendapat tokoh diatas maka dapat ditarik kesimpulan 

bahwa fungsi sikap akan selalu berkaitan dengan kebutuhan 

seseorang, baik kebutuhan yang timbul dalam diri sendiri 

maupun kebutuhan yang timbul dari luar dirinya. 
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2.1.2 Masyarakat 

 

Manusia yang pada dasarnya adalah makhluk sosial yang hidup saling 

membutuhkan satu sama lain yang membentuk suatu kelompok 

masyarakat.  Manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya yang 

sangat beragam selalu berusaha untuk mengelompokan diri dengan 

manusia lainnya.   

Menurut Koentjaraningrat (2009: 115) mengemukakan bahwa: 

Dalam bahasa Inggris masyarakat dipakai istilah society yang 

berasal dari kata Latin socius berarti kawan, sedangkan istilah 

masyarakat sendiri berasal dari akar kata Arab yaitu syaraka yang 

berarti ikut serta atau berpartisipasi, jadi masyarakat adalah 

sekumpulan manusia yang saling bergaul, atau dengan istilah 

ilmiah, saling berinteraksi. 

 

Pendapat mengenai definisi masyarakat juga dikemukakan oleh Amsia 

(2011: 20) “Masyarakat adalah suatu sistem yang terdiri atas peranan-

peranan, kelompok-kelompok yang saling berkaitan dan saling 

mempengaruhi di mana tindakan-tindakan dan tingkah laku sosial 

manusia-manusia diwujudkan”.  Ciri-ciri masyarakat yaitu, manusia 

yang hidup bersama, bercampur untuk waktu yang cukup lama, mereka 

sadar bahwa mereka merupakan suatu kesatuan dan mereka merupakan 

suatu sistem hidup bersama. Ciri-ciri mengenai masyarakat di atas 

selaras dengan definisi masyarakat sebagaimana menurut J.L Gillin dan 

J.P Gillin dalam Abdulsyani (2007: 32) “Bahwa masyarakat adalah 

kelompok manusia yang tersebar dan mempunyai kebiasaan, tradisi, 

sikap dan perasaan persatuan yang sama”. 
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Disamping itu, masyarakat memiliki komponen-komponen antara lain : 

1. Populasi, yaitu warga-warga suatu masyarakat yang di lihat dari 

sudut pandang kolektif. 

2. Kebudayaan, yaitu hasil karya, cipta dan rasa dari kehidupan 

bersama. 

3. Organisasi sosial, yaitu jaringan hubungan antara warga-warga 

masyarakat yang bersangkutan. 

 

Menurut Soekanto (2009: 136) masyarakat digolongkan menjadi dua 

yaitu : 

1. Masyarakat pedesaan (Rural Community)  adalah suatu 

masyarakat yang mempunyai hubungan yang lebih erat dan 

lebih mendalam ketimbang hubungan mereka dengan warga 

masyarakat pedesaan lainnya. Ciri masyarakat pedesaan yaitu: 

a. Sistem kehidupan biasanya berkelompok atas dasar sistem 

kekeluargaan. 

b. Penduduk masyarakat pedesaan pada umumnya hidup dari 

pertanian. 

c.  Golongan orang tua memegang peranan penting. 

d. Dari sudut pemerintah, hubungan antara penguasa dan 

rakyat bersifat informal. 

e. Perhatian masyarakat lebih kepada keperluan utama 

kehidupan. 

f.  Kehidupan keagamaan lebih kental. 

g. Banyak berurbanisasi ke kota karena ada faktor yang 

menarik dari kota.  

2. Masyarakat perkotaan (Urban Community) adalah masyarakat 

kota yang tidak tertentu jumlah penduduknya. Tekanan 

pengertian “Kota”, terletak pada sifat serta ciri kehidupan yang 

berbeda dengan masyarakat pedesaan. Ada beberapa ciri yang 

menonjol pada masyarakat kota, yaitu: 

a. Kehidupan keagamaan berkurang bila dibandingkan dengan 

kehidupan keagamaan di desa. 

b. Orang kota pada umumnya dapat mengurus dirinya sendiri 

tanpa harus bergantung pada orang lain. 

c. Pembagian kerja diantara warga kota juga lebih tegas dan 

mempunyai batas-batas nyata. 

d. Kemungkinan-kemungkinan untuk mendapatkan pekerjaan 

juga lebih banyak dibandingkan warga desa. 
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e. Jalan pemikiran lebih rasional yang pada umumnya dianut 

masyarakat perkotaan. 

f. Jalan kehidupan yang cepat di kota yang mengakibatkan 

pentingnya waktu. 

g. Perubahan-perubahan sosial tampak lebih nyata di kota-kota 

karena kota biasanya terbuka dalam menerima pengaruh 

luar. 

h. Interaksi lebih pada penggunaan kebutuhan daripada faktor 

pribadi. 

i. Perhatian lebih pada penggunaan kebutuhan hidup yang 

dikaitkan dengan masalah prestise. 

j. Perubahan sosial terjadi secara cepat, menimbulkan konflik 

antara golongan muda dengan golongan orang tua. 

k. Banyak migran yang berasal dari daerah dan berakibat 

negatif di kota, yaitu pengangguran, naiknya kriminalitas, 

persoalan rumah, dll. 

 

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan 

bahwa masyarakat adalah sekelompok manusia yang hidup bersama 

dalam suatu wilayah tertentu dan dalam waktu yang cukup lama, saling 

berinteraksi dan bekerja sama satu sama lain, sehingga menghasilkan 

suatu kebiasaan-kebiasaan dan kebudayaan guna mencapai rasa 

persatuan dan tujuan yang sama, serta mempunyai aturan untuk 

mengatur keharmonisan di dalam kelompok itu. 

 

2.1.3 Pemilu Legislatif 

 

2.1.3.1 Pemilu 

 

Menurut Undang-Undang No. 22 tahun 2007 dan Undang-

Undang No. 10 tahun 2008, pemilu adalah sarana pelaksanaan 

kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, 

bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam negara kesatuan republik 

Indonesia berdasarkan Pancasila dan undang-undang dasar 

negara republik Indonesia tahun 1945.  Penyelenggaraan pemilu 
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yang diatur dalam Undang-Undang No. 22 tahun 2007 bahwa 

penyelenggaraan pemilu berpedoman pada asas: 

a. Mandiri 

b. Jujur 

c. Adil 

d. Kepastian hukum 

e. Tertib penyelenggara pemilu 

f. Kepentingan umum 

g. Keterbukaan 

h. Proporsionalitas 

i.  Profesionalitas 

j.  Akuntabilitas 

k. Efisiensi 

l.  Efektivitas 

 

Maksud dari asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan 

adil adalah sebagai berikut:  

a. Langsung, berarti masyarakat sebagai pemilih memiliki 

hak untuk memilih secara langsung dalam pemilihan 

umum sesuai dengan keinginan diri sendiri tanpa ada 

perantara. 

b. Umum, berarti pemilihan umum berlaku untuk seluruh 

warga negara yg memenuhi persyaratan, tanpa 

membeda-bedakan agama, suku, ras, jenis kelamin, 

golongan, pekerjaan,  kedaerahan, dan status sosial yang 

lain. 

c. Bebas, berarti seluruh warga negara yang memenuhi 

persyaratan sebagai pemilih pada pemilihan umum, 

bebas menentukan siapa saja yang akan dicoblos untuk 

membawa aspirasinya tanpa ada tekanan dan paksaan 

dari siapa pun. 
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d. Rahasia, berarti dalam menentukan pilihannya, pemilih 

dijamin kerahasiaan pilihannya. Pemilih memberikan 

suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui 

oleh orang lain kepada siapa pun suaranya diberikan. 

e. Jujur, berarti semua pihak yang terkait dengan pemilu 

harus bertindak dan juga bersikap jujur sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

f. Adil, berarti dalam pelaksanaan pemilu, setiap pemilih 

dan peserta pemilihan umum mendapat perlakuan yang 

sama, serta bebas dari kecurangan pihak mana pun. 

 

Pemilu dilaksanakan guna memilih anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah serta memilih Presiden dan Wakil Presiden.  

Melalui pemilu, masyarakat memunculkan para calon pemimpin 

atau para wakilnya di pemerintahan, di samping itu melalui 

pemilu, anggota masyarakat dapat menyalurkan partisipasinya di 

dalam menentukan kemana arah pemerintahan akan dibawa.  

Sebab melalui para wakil rakyat itu akan ditentukan kebijakan 

yang menjadi aspirasi rakyat. 

 

Pelaksanaan pemilu pun secara tidak langsung mempengaruhi 

pembentukan budaya politik masyarakat baik dari pengetahuan 

yang diperoleh dari pengamatan maupun dari informasi yang 

didapat dari para calon peserta pemilu.  Keikutsertaan 
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masyarakat menjadi peserta dalam pemilihan umum secara 

periodik (5 tahun) menunjukkan bahwa budaya politik sudah 

terbentuk di masyarakat.  Keikutsertaan dalam pemilu bagi 

masyarakat sudah diatur dalam  pasal 1 ayat (22) UU No. 10 

tahun 2008, “Pemilih adalah warganegara Indonesia yang telah 

genap berumur 17 (tujuh belas) tahun  atau lebih atau 

sudah/pernah kawin”. Kemudian dipertegas dengan pasal 19 

ayat (1 dan 2) UU No 10 tahun 2008 menerangkan bahwa 

“Pemilih yang mempunyai hak memilih adalah warga negara 

Indonesia yang didaftarkan oleh penyelenggara pemilu dalam 

daftar pemilih dan pada hari pemungutan suara telah genap 

berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah 

kawin”.  Selanjutnya, seorang warga negara yang telah 

mempunyai hak memilih baru bisa menggunakan haknya 

apabila sudah terdaftar sebagai pemilih, dan untuk dapat 

terdaftar sebagai pemilih, harus memenuhi persyaratan: 

1. Tidak terganggu jiwa/ingatannya. 

2. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan 

pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum 

tetap. 

Pada umumnya, pemilu dilaksanakan melalui dua sistem, yaitu: 

1. Sistem distrik 

Dalam sistem distrik, satu wilayah kecil memilih satu 

wakil tunggal atas dasar suara terbanyak dimana satu 
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distrik menjadi bagian dari suatu wilayah dan satu distrik 

hanya berhak atas satu kursi. 

2. Sistem proporsional 

Dalam sistem proporsional, satu wilayah besar atau 

daerah pemilihan memilih beberapa wakil karena dalam 

sistem ini, satu wilayah dianggap sebagai satu kesatuan, 

dan dalam wilayah tersebut jumlah kursi dibagi sesuai 

dengan jumlah suara yang diperoleh oleh para caleg. 

 

Tujuan pemilu sendiri telah tercantum dalam Undang-Undang 

No.12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum DPR, DPD, dan 

DPRD adalah “Pemilu diselenggarakan dengan tujuan untuk 

memilih wakil rakyat dan wakil daerah, serta untuk membentuk 

pemerintahan yang demokratis, kuat dan memperoleh dukungan 

rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional sebagaimana 

diamanatkan UUD Republik Indonesia Tahun 1945”.  

Sedangkan menurut Surbakti (1999: 181) pada dasarnya ada tiga 

hal dalam tujuan pemilihan umum, yaitu: 

1. Sebagai mekanisme untuk menyeleksi para pemimpin 

pemerintahan dan alternatif kebijakan umum. 

2. Pemilihan umum juga dapat dikatakan senagai 

mekanisme memindahkan konflik kepentingan dari 

masyarakat kepada badan perwakilan rakyat melalui 

wakil-wakil rakyat yang dipilih atau melalui partai-partai 

yang memenangkan kursi sehingga integrasi masyarakat 

tetap terjamin. 

3. Pemilihan umum merupakan sarana memobilisasikan 

dan/atau menggalang dukungan rakyat terhadap negara 

dan pemerintahan dengan jalan ikut serta dalam proses 

politik. 
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Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa 

pemilu dilaksanakan sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan 

rakyat untuk memilih para wakil rakyat baik di pusat maupun 

daerah. 

 

2.1.3.2 Legislatif 

 

Negara Indonesia sebagai negara demokrasi dimana kedaulatan 

berada di tangan rakyat menjadikan badan legislatif sebagai 

badan yang berhak menyelenggarakan kedaulatan rakyat dengan 

jalan menentukan kebijakan umum dan undang-undang.  

Legislatif adalah lembaga di pemerintahan dengan kuasa untuk 

membuat peraturan perundang-undangan. Badan legislatif 

dikenal juga sebagai badan perwakilan rakyat.  Hal ini karena 

hakekat fungsi dari lembaga legislatif adalah menampung semua 

aspirasi dan keinginan rakyat untuk kemajuan bangsa dan 

negara baik pusat maupun di daerah provinsi dan kabupaten atau 

kota.  Lembaga-lembaga legislatif di Indonesia meliputi Dewan 

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah.   

Menurut Budiardjo (2008: 322) fungsi badan legislatif yaitu: 

1. Menentukan kebijakan (policy) dan membuat undang-

undang.  Untuk itu badan legislatif diberi hak inisiatif, 

hak untuk mengadakan amandemen terhadap rancangan 

undang-undang yang disusun oleh pemerintah, dan 

terutama di bidang budget atau anggaran.   

2. Mengontrol badan eksekutif dalam arti menjaga agar 

semua tindakan badan eksekutif sesuai dengan 

kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan (scrutiny, 
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oversight).  Untuk menyelenggarakan tugas ini, badan 

perwakilan rakyat diberi hak-hak kontrol khusus. 

 

Sedangkan fungsi badan legislatif menurut Surbakti (1999: 176) 

dapat dirumuskan secara umum sebagai berikut: 

1. Membuat undang-undang bersamasama dengan pihak 

eksekutif. 

2. Menyusun anggaran penerimaan dan belanja negara. 

3. Mengawasi pelaksanaan undang-undang dan 

penerimaan dan penggunaan anggaran negara. 

4. Memilih, menyetujui atau mengusulkan seorang atau 

lebih pejabat negara seperti yang dikehendaki oleh 

konstitusi atau undang-undang. 

 

Berdasarkan penjelasan fungsi legislatif dari tokoh-tokoh di 

atas, secara umum fungsi pokok legislatif adalah:  

1. Fungsi legislasi yaitu wewenang untuk menentukan 

kebijakan dan membuat undang-undang. 

2. Fungsi kontrol atau pengawasan yaitu menjaga tindakan 

badan eksekutif sesuai dengan kebijakan perundang-

undangan yang telah ditetapkan. 

3. Fungsi anggaran yaitu badan legislatif bersama badan 

eksekutif  dalam menyusun dan mengesahkan anggaran 

negara. 

 

Badan Legislatif dalam menjalankan fungsinya juga didukung 

dengan hak-hak, yaitu: 

1. Hak interpelasi adalah hak badan legislatif untuk 

meminta keterangan kepada badan eksekutif mengenai 

kebijakan yang berdampak bagi masyarakat. 
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2. Hak angket adalah hak badan legislatif untuk melakukan 

penyelidikan terhadap suatu kebijakan tertentu yang 

diambil badan eksekutif yang diduga bertentangan 

dengan peraturan perundang-undangan. 

3. Hak menyatakan pendapat adalah hak badan legislatif 

untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan badan 

eksekutif mengenai kejadian yang luar biasa yang 

terdapat di dalam negeri disertai dengan rekomendasi 

penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan 

hak interpelasi dan hak angket.  

Berdasarkan penjelasan tentang pemilu dan legislatif di atas maka dapat 

disimpulkan bahwa pemilu legislatif adalah suatu pemilihan umum 

yang dilaksanakan untuk memilih calon wakil rakyat untuk menduduki 

atau memiliki kekuasaan di lembaga legislatif baik tingkat pusat 

maupun daerah yang menampung semua aspirasi dan keinginan rakyat 

untuk kemajuan bangsa dan negara baik pusat maupun di daerah 

provinsi dan kabupaten atau kota. 

 

2.1.4 DPRD 

 

2.1.4.1 Pengertian DPRD 
 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah bentuk lembaga 

perwakilan rakyat (parlemen) di tingkat daerah provinsi, 

kabupaten/kota di Indonesia yang berkedudukan sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan daerah bersama dengan pemerintah 

http://id.wikipedia.org/wiki/Parlemen
http://id.wikipedia.org/wiki/Provinsi
http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten
http://id.wikipedia.org/wiki/Kota
http://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
http://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_daerah_di_Indonesia
http://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintah_daerah_di_Indonesia
http://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintah_daerah_di_Indonesia


32 

 

daerah. Adanya DPRD adalah bentuk dari desentralisasi 

pemerintah yang diwujudkan dengan pemberian otonomi kepada 

daerah, dimaksudkan untuk adanya pendemokrasian di daerah.  

Menurut Syafiie (2011: 57) “Desentralisasi adalah penyerahan 

urusan pemerintah dari pemerintah pusat kepada pemerintah 

daerah untuk mengurus urusan rumah tangga pemerintah daerah 

tersebut”.   

 

Selanjutnya, di dalam Undang-Undang Nomor 27 tahun 2009 

dijelaskan  

bahwa untuk mengembangkan kehidupan demokrasi 

dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, perlu 

mewujudkan lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai 

penyelenggara pemerintahan daerah bersama-sama dengan 

pemerintah daerah yang mampu mengatur dan mengurus 

urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat 

setempat berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem 

Negara Kesatuan Republik Indonesia . 

 

Berdasarkan uraian di atas, DPRD dapat dikatakan sebagai 

wakil rakyat di daerah yang lebih memperhatikan aspirasi rakyat 

untuk kemajuan daerah provinsi, dan kabupaten atau kota. 

Anggota DPRD merupakan anggota partai politik peserta 

pemilihan umum yang dipilih berdasarkan hasil pemilihan 

umum.  Jumlah anggota DPRD adalah sebagai berikut: 

a. Untuk DPRD provinsi, berjumlah antara 35-100 orang. 

b. Untuk DPRD kabupaten/kota, berjumlah antara 20-50 

orang. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Partai_politik
http://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_umum_di_Indonesia
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Keanggotaan DPRD provinsi diresmikan dengan keputusan 

menteri dalam negeri sedangkan untuk DPRD kabupaten/kota 

diresmikan dengan keputusan gubernur. Masa jabatan anggota 

DPRD adalah 5 tahun dan berakhir bersamaan pada saat anggota 

DPRD yang baru mengucapkan sumpah/janji. 

 

2.1.4.2 Tugas dan Wewenang DPRD 

 

Tugas dan wewenang DPRD adalah : 

 

1) Membentuk peraturan daerah bersama kepala daerah. 

2) Membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan 

daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah 

(APBD) yang diajukan oleh kepala daerah. 

3) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan 

daerah dan APBD. 

4) Mengusulkan:  

 

a) Untuk DPRD provinsi, pengangkatan/pemberhentian 

gubernur/wakil gubernur kepada Presiden melalui 

Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan pengesahan 

pengangkatan/pemberhentian. 

b) Untuk DPRD kabupaten, pengangkatan/pemberhentian 

bupati/wakil bupati kepada Gubernur melalui Menteri 

Dalam Negeri. 

c) Untuk DPRD kota, pengangkatan/pemberhentian wali 

kota/wakil wali kota kepada Gubernur melalui Menteri 

Dalam Negeri. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Peraturan_daerah
http://id.wikipedia.org/wiki/Anggaran_pendapatan_dan_belanja_daerah
http://id.wikipedia.org/wiki/Presiden_Indonesia
http://id.wikipedia.org/wiki/Menteri_Dalam_Negeri_Indonesia
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5) Memilih wakil kepala daerah (wakil gubernur/wakil 

bupati/wakil wali kota) dalam hal terjadi kekosongan 

jabatan wakil kepala daerah. 

6)   Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah 

daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah. 

7) Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama 

internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah. 

8) Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban kepala 

daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. 

9) Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama  

dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang 

membebani masyarakat dan daerah. 

10) Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai   

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

11) Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

2.1.5 DPRD Kabupaten Pringsewu 

 

DPRD Kabupaten Pringsewu adalah badan legislatif di tingkat 

kabupaten yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara  

pemerintahan daerah bersama dengan pemerintah daerah.  DPRD 

Kabupaten Pringsewu sebagai unsur pemerintahan daerah memiliki 

tanggung jawab yang sama dengan pemerintah daerah dalam 

membentuk peraturan daerah untuk kesejahteraan mayarakat 

Pringsewu.  DPRD Kabupaten Pringsewu memiliki fungsi: 

http://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_daerah_di_Indonesia
http://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintah_daerah_di_Indonesia
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a. Legislasi yaitu wewenang untuk menentukan kebijakan dan 

membuat peraturan daerah bersama kepala daerah. 

b. Anggaran yaitu membahas dan memberikan persetujuan 

rancangan peraturan daerah mengenai APBD yang diajukan 

oleh kepala daerah. 

c. Pengawasan yaitu melaksanakan pengawasan terhadap 

pelaksanaan peraturan daerah mengenai APBD yang diajukan  

oleh kepala daerah. 

DPRD dalam menjalankan fungsinya juga didukung dengan hak: 

a. Interpelasi  adalah hak DPRD untuk meminta keterangan 

kepada pemerintah daerah mengenai kebijakan yang berdampak 

bagi masyarakat. 

b. Hak angket adalah hak DPRD untuk melakukan penyelidikan 

terhadap suatu kebijakan tertentu yang diambil pemerintah 

daerah yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-

undangan. 

c. Hak menyatakan pendapat adalah hak DPRD untuk menyatakan 

pendapat terhadap kebijakan pemerintah daerah mengenai 

kejadian yang luar biasa yang terjadi di daerah. 

Selain hak-hak di atas, DPRD Kabupaten Pringsewu juga mempunyai 

hak : 

a. Mengajukan rancangan peraturan daerah yaitu setiap anggota 

DPRD berhak mengajukan rancangan peraturan daerah . 
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b. Mengajukan pertanyaan yaitu setiap anggota DPRD berhak 

mengajukan pertanyaan kepada kepala daerah berkaitan dengan 

fungsi, tugas, dan wewenang DPRD baik secara lisan maupun 

tertulis. 

c. Menyampaikan usul dan pendapat yaitu setiap anggota DPRD 

dalam rapat DPRD berhak mengajukan usul dan  pendapat 

kepada pemerintah daerah maupun pimpinan DPRD. 

d. Memilih dan dipilih yaitu setiap anggota DPRD berhak memilih 

dan dipilih menjadi anggota atau pimpinan dari alat kelengkapan 

DPRD sesuai ketentuan perundang-undangan. 

e. Membela diri yaitu setiap anggota DPRD berhak membela diri 

terhadap dugaan pelanggaran terhadap ketentuan perundang-

undangan, kode etik, dan peraturan tata tertib DPRD. 

f. Imunitas yaitu setiap anggota DPRD tidak dapat dituntut 

dimuka pengadilan karena pernyataan, pertanyaan dan/atau 

pendapat yang dikemukakan secara lisan maupun tulisan dalam 

rapat DPRD maupun diluar rapat DPRD yang berkaitan dengan 

fungsi, tugas, dan wewenang DPRD. 

g. Mengikuti orientasi dan pendalaman tugas yaitu setiap anggota 

DPRD berhak untuk mengikuti orientasi pelaksanaan tugas 

sebagai anggota DPRD pada permulaan masa jabatannya dan 

mengikuti pendalaman tugas pada masa jabatannya. 

h. Protokoler yaitu pimpinan dan anggota DPRD memperoleh 

kedudukan protokoler meliputi: 
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1) Acara resmi pemerintah yang diselenggarakan di daerah 

2) Acara resmi pemerintah yang menghadirkan pejabat 

pemerintah. 

3) Acara resmi pemerintah yang dihadiri oleh pejabat 

pemerintah daerah. 

i. Keuangan dan administratif yaitu mendukung kelancaran tugas, 

fungsi, dan wewenang DPRD, DPRD dapat mengajukan dan 

menyusun  anggaran belanja DPRD dan memberikan saran 

terhadap anggaran belanja sekretariat DPRD. 

Alat kelengkapan DPRD Kabuaten Pringsewu meliputi: 

a. Pimpinan. 

b. Badan Musyawarah. 

c. Komisi, yang meliputi: 

1. Komisi A bidang pemerintahan, kesehatan, capil, 

pemberdayaan perempuan. 

2. Komisi B bidang perekonomian, pendidikan, kebudayaan 

dan olahraga, dan keuangan. 

3. Komisi C bidang pembangunan, ilmu dan teknologi, 

ketenagakerjaan dan transmigrasi. 

d. Badan legislasi daerah. 

e. Badan kehormatan. 

f. Badan anggaran. 

g. Alat kelengkapan lainnya. 
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2.1.6 Program Calon Anggota DPRD Kabupaten Pringsewu 

 

Calon-calon anggota DPRD yang telah ditetapkan oleh KPU daerah 

tentunya mempunyai visi, misi, dan program kerja yang dijanjikan 

kepada masyarakat guna memperoleh dukungan.  Melalui kampanye 

mereka mengenalkan program kerja yang dicanangkan. Pengertian 

program sendiri menurut Charles O. Jones, adalah cara yang disahkan  

untuk mencapai tujuan, beberapa karakteristik tertentu yang dapat 

membantu seseorang untuk mengindentifikasi suatu aktivitas sebagai 

program atau tidak yaitu: 

a. Program cenderung membutuhkan staf, misalnya untuk 

melaksanakan atau sebagai pelaku program. 

b. Program biasanya memiliki anggaran tersendiri, program kadang 

biasanya juga diidentifikasikan melalui anggaran. 

c. Program memiliki identitas sendiri, yang bila berjalan secara 

efektif dapat diakui oleh publik. 

Selanjutnya Sumardi dalam Afriza (2010: 14) “Program didefinisikan 

sebagai usaha-usaha jangka panjang yang mempunyai tujuan 

meningkatkan kemampuan pembangunan pada suatu sektor tertentu 

untuk mencapai beberapa proyek”. 

 

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa program calon 

anggota DPRD adalah rancangan tentang satu pekerjaan untuk 

membangun atau mengembangkan sesuatu secara efektif guna diakui 

oleh publik.  Melalui kampanye, para calon anggota DPRD 
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mengenalkan program baru maupun program lama yang akan 

dilanjutkan di masa jabatannya jika terpilih sebagai anggota DPRD. 

 

Sebagai calon anggota DPRD Kabupaten tentunya masing-masing 

calon menjanjikan atau mencanangkan program-program yang penting 

dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat.  

Program-program para calon anggota DPRD Kabupaten Pringsewu 

secara garis besar hampir sama, yaitu seputar kesehatan, pendidikan, 

pertanian, dan pembangunan dikarenakan pada empat sektor tersebut 

yang dianggap dapat berdampak langsung terhadap masyarakat dan 

penting untuk dilaksanakan.  Pada sektor kesehatan lebih menekankan 

pada pemerataan kesehatan melalui jaminan kesehatan masyarakat 

miskin dan pelayanan kesehatan bagi masyarakat dengan tujuan 

pelayanan kesehatan yang bermutu akan menghasilkan derajat 

kesehatan optimal. 

Program kesehatan ini dilaksanakan dalam bentuk pemberian pelayanan 

kesehatan gratis bagi masyarakat miskin.  Kegiatan jaminan kesehatan 

ini meliputi: 

a. Pelayanan kesehatan dasar di puskesmas dan jaringannya. 

b. Pelayanan kesehatan rujukan di rumah sakit. 

c. Pelayanan kesehatan ditingkat rawat jalan/rawat inap pada 

Rumah Sakit Daerah. 

d. Penggalakkan posyandu.  

e. Penanggulangan gizi buruk. 
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f. Jaminan persalinan (Jampersal).  

Program kesehatan di atas kemudian ditunjang dengan dengan program 

profesional pelaksana pelayanan kesehatan yang meliputi tenaga medis, 

paramedis keperawatan, paramedis non keperawatan dan non medis 

(administrasi). Profesionalitas tenaga kesehatan yang memberi 

pelayanan kesehatan ditunjukkan dengan kompetensi dan taat prosedur, 

dikarenakan saat ini masyarakat banyak menerima pelayanan kesehatan 

di bawah standar.  Keterbatasan ketenagaan yang terjadi karena 

kurangnya tenaga yang sesuai kompetensi atau tidak terdistribusi secara 

merata melahirkan petugas kesehatan yang memberikan pelayanan 

tidak sesuai kompetensinya. Kurangnya pengetahuan dan motif 

ekonomi sering menjadikan standar pelayanan belum dikerjakan secara 

maksimal. Masyarakat cenderung menerima kondisi tersebut karena 

ketidaktahuan dan keterpaksaan.  

 

Program pada sektor pendidikan lebih menekankan pada pemerataan 

sekolah di desa-desa yang belum memiliki sekolah.  Pemerataan disini 

berarti membangun sekolah-sekolah baru guna menjamin wajib belajar 

9 tahun. Serta guna menunjang proses belajar mengajar dilakukan 

penambahan fasilitas di sekolah-sekolah. Kemudian pada sektor 

pertanian melalui penyuluhan pertanian dengan alasan bahwa 

pembangunan pertanian, perikanan, dan kehutanan yang berkelanjutan 

merupakan suatu keharusan untuk memenuhi kebutuhan pangan, papan, 

dan bahan baku industri, memperluas lapangan kerja dan lapangan 

berusaha, meningkatkan kesejahteraan rakyat khususnya petani, 
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pekebun, peternak, nelayan, pembudi daya ikan, pengolah ikan, dan 

masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan; mengentaskan 

masyarakat dari kemiskinan khususnya di perdesaan, meningkatkan 

pendapatan nasional, serta menjaga kelestarian lingkungan. 

Selanjutnya pada sektor pembangunan meliputi: 

a. Melanjutkan dan mengawal tahapan proses percepatan 

pemekaran Kabupaten Pringsewu. 

b. Memetakan tata ruang wilayah untuk persiapan pembentukan 

pemerintahan baru. 

c. Melakukan percepatan pembangunan jalur jalan pedesaan. 

d. Melakukan percepatan pembangunan jalur lintas koneksitas 

antarkecamatan sebagai akses transportasi, dan ekonomi 

masyarakat. 

 

2.1.7 Partai Politik 

 

2.1.7.1 Pengertian dan Tujuan Partai Politik 

 

UU No.2 Tahun 2008 tentang partai politik yang berbunyi,  

Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional 

dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia 

secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-

cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan 

politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta 

memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.  

 

Menurut Surbakti (1999: 114), “Partai politik ialah organisasi 

yang mempunyai kegiatan yang bersinambungan. Artinya, masa 

hidup suatu partai politik tidak ergantung pada masa jabatan 

atau masa hidup para pemimpinnya”. Sedangkan menurut R.H. 
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Salton dalam Busroh (2008: 155) merumuskan “Partai politik 

sebagai suatu golongan rakyat yang tersusun yang bertindak 

sebagai suatu kesatuan politik dan dengan penggunaan 

kekuasaan hak memberikan suara bertujuan untuk mengawasi 

pemerintah dan melaksanakan politik untuk mereka”.  

 

Selanjutnya diungkapkan Sigmund Neumann dalam Busroh 

(2008: 155) 

Partai politik sebagai organisasi artikulatif yang terdiri 

dari pelaku-pelaku politik yang aktif dalam masyarakat 

yaitu mereka yang memusatkan perhatiannya pada 

pengendalian pemerinah dan yang bersaing untuk 

memperoleh dukungan rakyat, dengan beberapa 

kelompok lain yang mempunyai pandangan yang 

berbeda. 

 

Berdasarkan pengertian di atas, dapat dirumuskan bahwa partai 

politik adalah kumpulan anggota masyarakat yang membentuk  

suatu kelompok terorganisir yang berdasarkan kesamaan 

kehendak dan cita-cita dengan tujuan untuk memperoleh 

dukungan rakyat guna merebut kekuasaan negara.  

Tujuan partai politik menurut UU No. 2 Tahun 2008, memiliki 7 

unsur yakni : 

1. Mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia 

sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 

2. Menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia 

3. Mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan 

Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan 

rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, 

dan 
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4. Mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat 

Indonesia 

5. Meningkatkan partisipasi politik anggota dan 

masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan 

politik dan pemerintahan 

6. Memperjuangkan cita-cita Partai Politik dalam 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, 

dan 

7. Membangun etika dan budaya politik dalam 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara 

 

 

2.1.7.2 Fungsi Partai Politik 

 

Menurut Surbakti (1999: 116) fungsi utama partai politik ialah 

mencari dan mempertahankan kekuasaan guna mewujudkan 

program-program yang disusun berdasarkan ideologi tertentu. 

Dalam sistem politik demokrasi, cara yang digunakan oleh suatu 

partai politik untuk mendapatkan dan mempertahankan 

kekuasaan ialah dengan ikut serta dalam pemilihan umum. 

Selanjutnya lebih umum fungsi umum partai politik adalah 

sebagai berikut : 

a. Partai politik sebagai sarana komunikasi politik 

Komunikasi politik adalah proses penyampaian 

informasi politik dari pemerintah kepada masayarakat 

dan sebaliknya dari masyarakat kepada pemerintah. 

Partai politik disini berfungsi untuk menyerap, 

menghimpun (mengolah, dan menyalurkan aspirasi 

politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapakan 

suatu kebijakan. 

b. Partai politik sebagai sarana sosialisasi politik 
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Sosialisasi politik adalah proses pembentukan sikap dan 

orientasi politik mengenai suatu fenomena politik yang 

sedang dialami suatu negara. Proses ini disampaikan 

melalui pendidikan politik. Sosialisai yang dilakukan 

oleh Partai politik kepada masyarakat berupa pengenalan 

program-program dari partai tersebut. Dengan 

demikian, diharapkan pada masyarakat dapat memilih 

Partai politik tersebut pada pemilihan umum.  

c. Partai politik sebagai sarana rekrutmen politik 

Rekrutmen politik adalah proses seleksi dan 

pengangkatan seseorang atau kelompok untuk 

melaksanakan sejumlah peran dalam istem politik 

ataupun pemerintahan. Atau dapat dikatakan proses 

seleksi dan pengangkatan seseorang atau kelompok 

untuk menduduki suatu  jabatan ataupun beberapa 

jabatan politik ataupun mewakili partai politik itu dalam 

suatu bidang.  Rekrutmen politik gunanya untuk mencari 

otang yang berbakat ataupun berkompeten untuk aktif 

dalam kegiatan politik 

d. Partai politik sebagai sarana pengatur konflik 

Pengatur konflik adalah mengendalikan suatu konflik 

(dalam hal ini adanya perbedaan pendapat atau pertikaian 

fisik) mengenai suatu kebijakan yang dilakukan 

pemerintah. Pengendalian konflik ini dilakukan dengan 
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cara dialog, menampung dan selanjutnya membawa 

permasalahan tersebut kepada badan perwakilan rakyat 

(DPR/DPRD/Camat) untuk mendapatkan keputusan 

politik mengenai permasalahan yang terjadi. 

 

2.2 Kerangka Pikir 

 

Pemilu legislatif yang akan dilaksanakan pada tanggal 9 April 2014 membuat 

para calon anggota DPRD Kabupaten Pringsewu kian gencar melakukan 

kampanye.  Melalui kampanye mereka mengenalkan program kerja yang 

dicanangkan yang di anggap realistis, sesuai dengan kebutuhan masyarakat, 

serta yang dianggap dapat terlaksana, di mana mayoritas caleg 

memprogramkan tentang peningkatan fasilitas pendidikan, kesehatan, 

pertanian, dan pembangunan dikarenakan Kabupaten Pringsewu merupakan 

kabupaten baru yang masih butuh dalam pengembangannya sebagai daerah 

otonom.  Namun, program-program yang ditawarkan ini akan mengalami 

kendala ketika masyarakat kurang ikut berpartisipasi atau kurang antusias.  

Hal ini kemungkinan terjadi karena sikap masyarakat dalam menanggapi 

setiap program-program yang ditawarkan cenderung negatif, meskipun 

banyak juga masyarakat yang memiliki sikap positif dalam menanggapi setiap 

program-program caleg.  Sikap masyarakat ini dapat diketahui dengan 

menganalisis kognitif, afektif, dan konatif sebagai respon dari program-

program calon anggota DPRD. 
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Berdasarkan uraian di atas, maka untuk memperjelas gambaran dalam penelitian 

ini, penulis menggambarkannya dalam diagram kerangka pikir sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1. Bagan Kerangka Pikir 

Variabel X 

 

Sikap Masyarakat 

a. Kognitif  

b. Afektif 

c. Konatif  

 

Variabel Y 

 

Program-program calon 

anggota DPRD 

Kabupaten Pringsewu 

dalam pemilu 2014 

1. Pendidikan 

2. Kesehatan 

3. Pertanian 

4. Pembangunan 

 


