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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu 

 

Di dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian terdahulu sebagai 

perbandingan dan tolak ukur serta mempermudah penulis dalam menyusun 

penelitian ini. Iksan (1996) menyatakan bahwa tinjauan pustaka harus 

mengemukakan hasil penelitian lain yang relevan dalam pendekatan permasalahan 

penelitian : teori, konsep-konsep, analisa, kesimpulan, kelemahan dan keunggulan 

pendekatan yang dilakukan orang lain. Peneliti harus belajar dari peneliti lain, 

untuk menghindari duplikasi dan pengulangan penelitian atau kesalahan yang 

sama seperti yang dibuat oleh peneliti sebelumnya. 

 

Ketiga hasil penelitian terdahulu terdapat kesamaan dengan penelitian yang akan 

dilakukan oleh penulis, yaitu meneliti tentang  sikap, akan  tetapi dari ketiga 

penelitian tersebut tidak ada yang benar-benar sama dengan masalah yang akan 

diteliti. Adapun titik perbedaan pada penelitian yang dilakukan yaitu sikap pada 

pemilih pemula yang dari ketiga penelitian tersebut memiliki perbedaan pada 

fokus penelitian. 

 

Berikut merupakan ringkasan tabel tinjauan penelitian terdahulu :
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Tabel  1. Kajian Penelitian Terdahulu 

No Tinjauan Setiajid/ Dosen Program Studi 

Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan/Universitas 

Negri Semarang 

 

Chandra Rossi / Universitas 

Lampung/ 2012 

 

Faria Arista/ Universitas 

Lampung/ 2009 

1 Judul Orientasi Politik Yang 

Mempengaruhi Pemilih Pemula 

Dalam Menggunakan Hak Pilihnya 

Pada Pemilihan Walikota Semarang 

Tahun 2010 

Sikap Masyarakat Kota Palembang 

Terhadap Pemindahan Pedagang 

Kaki Lima (PKL) Pasar 16 Ilir 

Palembang Ke Pasar Retail 

Jakabaring 

Pengaruh Faktor – Faktor 

Sosiodemografik Pada Sikap 

Remaja Terhadap Kampanye Anti 

Rokok 

 

2 Fokus Pemilih Pemula di Kota Semarang 

dalam menggunakan hak pilihnya 

pada pemilihan Walikota  

Mengetahui sikap masyarakat 

terhadap pemindahan pedagang 

kaki lima yang terjadi di pasar 

palembang 

Sikap remaja dengan adanya 

kampanye anti rokok. Apakah ada 

pengaruhnya ? 

3 Teori  Aspek Afektif, Aspek Kognitif, 

Aspek Konatif 

Aspek Afektif, Aspek Kognitif, 

Aspek Konatif 

4 Metode Pendekatan Kualitatif Pendekatan Kuantitatif Fotonevela dan eksperimen dengan 

desian eksperimen pre-test-past-test 

factorial 2x2. 

5 Simpulan Faktor-faktor yang mempengaruhi 

pemilih pemula dalam menggunakan 

hak pilihnya pada pemilihan 

Walikota Semarang 2010 adalah 

faktor pengaruh orang tua, faktor 

pilihan sendiri, faktor media massa, 

partai politik dan iklan politik, dan 

faktor teman sepergaulan. 

- Sikap masyarakat berdasarkan 

kognitif menunjukan 

berpengetahuan baik 

- Sikap masyarakat berdasarkan 

afektif menunjukan masyarakat 

setuju dengan pemindahan 

tersebut 

- Sikap masyarakat berdasarkan 

Penggunaan fotonovela sebagai 

media kampanye antirokok efektif 

sebagai media penyuluhan 

kampanye antirokok dalam upaya 

meningkatkan sikap remaja tentang 

bahaya merokok. Hal ini dibuktikan 

dengan nilai agregat yang nilainnya 

menunjukkan kearah positif. 



11 
 

 
 

No Tinjauan Setiajid/ Dosen Program Studi 

Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan/Universitas 

Negri Semarang 

 

Chandra Rossi / Universitas 

Lampung/ 2012 

 

Faria Arista/ Universitas 

Lampung/ 2009 

6 Perbandingan Penelitian ini merupakan penelitian 

seorang dosen, sehingga perbedaan 

penelitian terletak pada teori yang 

digunakan serta fokus penelitian 

yang dirasa cukup banyak dan luas. 

Fokus pada penelitian ini meliputi 

orientasi politik pada pemilih pemula 

dan untuk mengetahui pengaruhnya. 

Sedangkan fokus penelitian yang 

peneliti lakukan ini adalah 

menganalisisi sikap pemilih pemula 

pada pemilu legislatif di Kecamatan 

Sukarame. 

Pada penelitian ini memiliki 

persamaan pada sikap yang akan 

dicari tetapi memiliki fokus yang 

berbeda. Dimana penelitian yang 

peneliti lakukan adalah 

menganalisis sikap pemilih 

pemula. Selain itu metode 

penelitian yang dilakukan juga 

berbeda yakni pendekatan 

kualitatif.  

Penelitian ini membahas sikap 

remaja terhadap kampanye anti 

rokok sebagai fokus penelitian. 

Pada penelitian yang dilakukan 

peneliti memiliki persamaan pada 

sikap yang akan diteliti namun 

perbedaan yang ada yaitu pada 

terpaan media pada pemilu 

legislatif yang diteliti peneliti. 

7 Kontribusi 

Penelitian 

Penelitian ini memberikan kontribusi 

kepada peneliti mengenai pemilih 

pemula dan politik 

Penelitian ini memberikan 

kontribusi kepada peneliti 

mengenai sikap 

Penelitian ini memberikan 

kontribusi kepada peneliti 

mengenai sikap 
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2.2 Tinjauan Tentang Terpaan Informasi 

 

Wilbur Schramm dalam Rakhmad (1992) mendefinisikan informasi sebagai 

segala sesuatu yang mengurangi segala ketidakpastian atau mengurangi jumlah 

alternatif dalam situasi. Fungsi utama dan pertama dari informasi adalah 

menyampaikan pesan (informasi), atau menyebar luaskan informasi kepada orang 

lain. Artinya diharapkan dari penyebarluasan informasi itu, para penerima 

informasi akan mengetahui sesuatu yang ingin diketahui (Liliweri, 2007). 

 

Namun ada pula yang menekankan informasi sebagai transfer pengetahuan. Selain 

itu istilah informasi juga memiliki arti yang lain sebagaimana diartikan oleh RUU 

(Rancangan Undang-undang) teknologi informasi yang mengartikannya sebagai 

suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memanipulasi, 

mengumumkan, menganalisa, dan menyebarkan informasi dengan tujuan tertentu. 

Sedangkan informasi sendiri mencakup data, teks, gambar, suara, kode, program 

komputer, database. 

 

 

2.2.1 Sifat-Sifat Informasi 

 

Untuk dapat menyajikan informasi yang terpilih maka harus diketahui sifat-sifat 

informasi adalah sebagai berikut: 

1. Informasi relevan dan tidak relevan, yang dimaksud dengan informasi yang 

relevan adalah informasi yang ada hubungannya atau ada kepentingannya 

bagi si penerima, sedangkan informasi yang tidak ada atau sedikit sekali 

kepentingan bagi si penerima. 

2. Informasi dapat berguna dan kurang berharga. 
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3. Informasi dapat tepat waktunya dapat pula tidak tepat waktunya. Informasi 

dikatakan tepat waktunya apabila dapat mencapai si penerima sebelum ia 

melakukan pengambilan keputusan, tetapi apabila informasi tersebut 

terlambat datangnya setelah keputusan diambil, maka informasi tersebut 

tidak tepat waktunya. 

4. Informasi dapat valid dan dapat tidak valid. Apabila informasi yang 

diberikan kepada seseorang merupakan informasi keliru, maka informasi 

tersebut merupakan informasi yang tidak valid, sebaliknya bila informasi itu 

benar maka informasi itu valid 

 

 

2.2.2 Faedah Informasi 

 

Setiap orang dalam setiap saat akan mengambil keputusan untuk mengambil 

keputusan yang tepat memerlukan informasi yang relevan, berguna, tepat dan 

benar. Dengan demikian informasi merupakan bahan baku untuk mengambil 

keputusan. Pengambilan keputusan oleh seseorang tanpa informasi yang relevan, 

berguna, tepat dan benar berarti seseorang mempertaruhkan dana yang 

dipercayakan kepadanya, karena tindakannya secara tidak langsung bersifat 

untung-untungan, yang kemungkinan suksesnya kecil. 

 

 

2.2.3 Tingkat hubungan dalam penyampaian informasi 

 

Informasi dapat disebut pesan. Pesan terjadi karena ada penyampaian pesan dan 

penerima pesan. Terjadi informasi membuat terjalinnya hubungan antara 

penyampai pesan dan penerima pesan (Widjaja, 2008). 
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Shore dalam Rakhmad (1992) menjelaskan terpaan media tidak hanya 

menyangkut apakah seseorang secara fisik cukup dekat dengan kehadiran media 

massa, tetapi apakah seseorang itu cukup terbuka terhadap pesan-pesan media 

tersebut. Terpaan media merupakan kegiatan mendengarkan, melihat dan 

membaca pesan media massa ataupun mempunyai pengalaman dan perhatian 

terhadap pesan tersebut, yang dapat terjadi pada tingkat individu ataupun 

kelompok. Terpaan media dapat diukur memakai parameter-parameter baku 

seperti frekuensi, durasi dan atensi konsumen. 

 

 

2.2.4 Media dalam Informasi 

 

Penyampaian informasi dilakukan melalui suatu media, Fiske dalam Liliweri 

(2007) membagi media dalam tiga kelompok utama yang disebut sebagai berikut: 

 

1. Presentational media, adalah tampilan wajah, suara, atau alat komunikasi 

tubuh (anggota tubuh) atau dalam ketegori pesan maka media ini 

dimasukkan dalam pesan verbal dan non verbal dalam komunikasi tatap 

muka. 

 

2. Representational media, adalah media yang diciptakan oleh kreasi manusia, 

yang termasuk dalam kelompok ini adalah tulisan, gambar, fotografi, 

komposisi musik, arsitektur, dan lain-lain. Semua jenis media ini memiliki 

konvensi estetika baik secara teknis maupun praktis. 
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3. Mechanical media, adalah radio, televisi, video, film, surat kabar dan 

majalah, telepon yang digunakan untuk memperkuat dua media di atas. 

Misalnya surat kabar merekam tampilan wajah atau memuat foto seseorang, 

televisi merekam wajah dan suara, dan video merekam suatu komposisi 

musik. 

 

 

2.3 Tinjauan Tentang Sikap 

2.3.1    Pengertian Sikap 

 

Sikap dalam buku karangan Abu Ahmadi yang dalam bahasa inggris disebut 

attitude pertama kali digunakan oleh Hebert Spencer pada 1862 untuk 

menunjukan suatu status mental seseorang. Menurut L.L Thurstone dalam Abu 

Ahmadi (2002:163) mengatakan bahwa sikap sebagai tingkatan kecenderungan 

yang bersifat positif atau negatif yang berhubungan dengan objek psikologi. 

Objek psikologi tersebut meliputi simbol, kata-kata, slogan, orang, lembaga,ide 

dan sebagainya. Menurut Gerungan (2004:161) 

“Attitude dapat diterjemahkan dengan kata sikap terhadap objek tertentu 

yang dapat merupakan sikap, pandangan atau sikap perasaan, tetapi sikap 

mana disertai oleh kecenderungan untuk bertindak sesuai dengan sikap 

terhadap objek itu. Jadi Attitude itu lebih diterjemahkan sebagai sikap dan 

kesediaan beraksi terhadap suatu hal”. 

 

 

Beberapa ahli dalam Abu Ahmadi (2002:163) mengemukakan pendapat mengenai 

sikap antara lain : 
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a. Zimbardo dan Ebbesen 

Sikap adalah predisposisi (keadaan mudah terpengaruh) terhadap seseorang, 

ide atau objek yang berisi komponen-komponen kognitif,afektif dan 

behaviour 

 

b. David Krench dan RS Crutchfield 

Sikap adalah organisasi yang tetap dari proses motivasi, emosi, persepsi 

atau pengamatan atas suatu aspek dari kehidupan individu. 

 

c. John Harvey dan William P. Smith 

Sikap merupakan kesiapan secara konsistensi dalam bentuk positif atau 

negatif terhadap objek atau situasi. 

 

Dapat disimpulkan, sikap adalah Predisposisi terhadap suatu objek yang 

diwujudkan dalam bentuk rasa suka dan tidak suka, mendekati atau menghindari 

situasi, benda, orang, kelompok dan aspek lingkungan yang dapat dikenal lainnya 

termasuk gagasan abstrak atau kebijakan sosial (Atkinson, 1998:371). Sedangkan 

Josh R. Gerow (2000:64) mendefinisikan sikap sebagai Attitude as a relatively 

stable and general evaluative disposition toward some object, it consist beliefs, 

feelings and behaviors; Konsep evaluatif dalam evaluatif dalam definisi ini 

merujuk pada dimensi dari sikap seperti kecenderungan mendukung dan 

menentang, pro atau kontra, positif atau negatif. Disposition merujuk pada 

kecenderungan atau persiapan untuk merespon pada suatu objek. Toward merujuk 

pada suatu objek, yang menurut Atkinson bisa merupakan objek benda yang nyata 

maupun gagasan yang bersifat abstrak. Gerow mengatakan, berbeda yang 
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dimaksud dengan sikap dalam etika berperilaku, misalnya ungkapan “Ia punya 

sikap yang buruk” berarti merujuk pada perilaku atau tindakan. 

 

 

2.3.2 Ciri-Ciri Sikap 

 

Menurut Bimo Walgito (1983:54) ciri-ciri sikap antara lain : 

a. Sikap itu tidak dibawa sejak lahir. Ini berarti bahwa individu atau manusia 

pada waktu lahir belumlah membawa sesuatu sikap tertentu. Karena sikap 

tidak dibawa sejak individu itu dilahirkan, maka sikap itu terbentuk dalam 

perkembangan individu tersebut. 

 

b. Selalu adanya hubungan antara individu dengan objek. Oleh karena  itu 

sikap selalu terbentuk atau dipelajari dalam hubungannya dengan objek, 

melalui proses pengenalan atau persepsi terhadap objek tersebut. Hubungan 

yang bersifat positif atau negatif antara individu dengan objek tertentu, akan 

menimbulkan sikap tertentu pula dari individu terhadap objek yang 

bersangkutan. Jadi sifat hubungan ini akan menimbulkan sikap yang tertentu 

pula. 

 

c. Sikap dapat tertuju kepada satu objek saja, tetapi juga dapat kepada 

sekumpulan objek-objek. 

 

d. Sikap  dapat berlangsung lama atau singkat. Jika suatu sikap telah terbentuk 

dan merupakan salah satu nilai dalam kehidupan seseorang, maka secara 

relative sikap itu akan sulit mengalami perubahan dan jika berubah maka 

prosenya membutuhkan waktu yang cukup lama. 
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e. Sikap mengandung faktor perasaan dan faktor motif. Ini berarti sikap 

terhadap suatu objek akan selalu diikuti adanya perasaan yang tertentu pula, 

apakah perasaan yang bersifat positif (senang) atau negatif (tidak senang) 

terhadap objek tersebut. 

 

 

2.3.3 Fungsi Sikap 

 

Fungsi sikap menurut Abu Ahmadi (2002:179) antara lain : 

a. Sikap berfungsi sebagai alat untuk menyesuaikan diri. Bahwa sikap adalah 

sesuatu yang bersifat communicable, artinya sesuatu yang mudah menjalar, 

sehingga mudah pula menjadi milik bersama. Justru karena sesuatu 

golongan yang mendasarkan atas kepentingan dan pengalaman bersama 

biasanya ditandai adanya sikap anggota yang sama terhadap sesuatu objek. 

Sehingga dengan demikian sikap bisa menjadi rantai penghubung antar 

orang dengan kelompoknya atau dengan kelompok lainnya. Oleh karena itu 

anggota-anggota kelompok mengambil sikap sama terhadap objek tertentu 

dapat meramalkan tingkah laku terhadap anggota-anggota lainnya. 

 

b. Sikap berfungsi sebagai alat pengatur tingkah laku. Kita tahu bahwa tingkah 

anak kecil dan binatang pada umumnya merupakan aksi-aksi spontan 

terhadap sekitarnya. Antara perangsang dan reaksi tak ada pertimbangan, 

tetapi pada orang dewasa dan sudah lanjut usianya perangsang itu pada 

umumnya tidak diberi reaksi secara spontan akan tetapi terdapat adanya 

proses secara sadar untuk menilai perangsang-perangsang itu. Jadi antara 

perangsang dan reaksi terdapat sesuatu yang disisipkannya yaitu sesuatu 
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yang berwujud pertimbangan-pertimbangan/penilaian-penilaian terhadap 

perangsang itu sebenarnya bukan hal yang berdiri sendiri, tetapi merupakan 

sesuatu yang erat hubungannya dengan cita-cita orang, tujuan hidup orang, 

peraturan-peraturan kesusilaan yang ada dalam masyarakat, keinginan-

keinginan pada orang itu dan sebagainya. 

 

c. Sikap berfungsi sebagai alat pengatur pengalaman-pengalaman. Bahwa 

manusia di dalam menerima pengalaman-pengalaman dari dunia luar 

sikapnya tidak pasif, tetapi diterima secara aktif, artinya semua pengalaman 

yang berasal dari dunia luar itu tidak semuanya dilayani oleh manusia, tetapi 

manusia memilih mana yang perlu dan mana yang tidak perlu dilayani. Jadi 

semua pengalaman ini diberi penilaian, lalu dipilih. Tentu saja pemilihan itu 

ditentukan atas tinjauan apakah pengalaman-pengalaman itu mempunyai arti 

baginya atau tidak. Jadi manusia setiap saat mengadakan pemilihan-

pemilihan, dan semua perangsang tidak semuanya dapat dilayani. Sebab bila 

tidak demikian akan mengganggu manusia. Tanpa pengalaman tak ada 

keputusan dan tak dapat melakukan perbuatan. 

 

d. Sikap berfungsi sebagai pernyataan kepribadian. Sikap sering 

mencerminkan pribadi seseorang. Ini sebabnya karena sikap tidak pernah 

terpisah dari pribadi yang mendukungnya. Oleh karena itu dengan melihat 

sikap pada objek-objek tertentu, sedikit banyak orang bisa mengetahui 

pribadi orang tersebut. Jadi sikap sebagai pernyataan pribadi. Apabila kita 

akan mengubah sikap seseorang, kita harus mengetahui keadaan yang 

sesungguhnya dari pada sikap orang tersebut dan dengan mengetahui sikap 
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itu, dengan begitu kita akan mengetahui pula mungkin tidaknya sikap 

tersebut diubah dan bagaimana cara mengubah sikap-sikap tersebut. 

 

 

2.3.4 Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Perubahan dan Pengubahan  

 Sikap  

 

Pada dasarnya sikap terbentuk dari individu dari setiap orang dan berkembang 

dalam dirinya, faktor pengalaman sangatlah penting dalam proses pembentukan 

sikap. Namun demikian, faktor dari luar diakui dapat juga mempengaruhi sikap 

individu tersebut. Beberapa ahli mengemukakan pendapatnya mengenai pengaruh 

tersebut, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. 

a. Faktor Internal 

Menurut Abu Ahmadi (2002:171) faktor intern merupakan faktor yang 

terdapat dalam pribadi manusia itu sendiri. Faktor ini berupa selectivity atau 

daya pilih seseorang untuk menerima dan mengolah pengaruh-pengaruh 

yang datang dari luar. Hal yang sama diungkapkan oleh Gerungan 

(2004:168) yaitu selektivitas dalam pengamatan senantiasa berlangsung 

karena individu manusia tidak dapat memperhatikan semua rangsangan 

yang datang dari lingkungan dengan taraf perhatian yang sama. 

 

b. Faktor Eksternal 

Menurut Abu Ahmadi (2002:171) faktor eksternal merupakan faktor yang 

terdapat di luar pribadi manusia. Faktor ini berupa interaksi sosial diluar 

kelompok. 

 



21 
 

Menurut M.Sherif dalam Gerungan (2004:168) garis besar sikap mengenai faktor 

eksternal mencakup dua hal: 

1. Dalam interaksi kelompok, dimana terdapat hubungan timbal-balik yang 

langsung antara manusia  

2. Karena komunikasi, dimana terdapat pengruh-pengaruh (hubungan) 

langsung dari satu pihak saja. 

 

 

2.3.5 Komponen – Komponen  Sikap 

 

Menurut Abu Ahmadi (2002:162) tiap-tiap sikap mempunyai 3 Komponen yaitu : 

1. Komponen Kognitif 

Komponen kognitif yaitu komponen yang berhubungan dengan gejala 

mengenal pikiran. Ini berarti berwujud pengolahan, pengalaman dan 

keyakinan serta harapan-harapan individu tentang objek atau kelompok 

objek tertentu 

 

2. Komponen Afektif 

Komponen afektif yaitu komponen yang berwujud proses yang menyangkut 

perasaan-perasaan tertentu seperti ketakutan, dengki, simpati, antipati dan 

sebagainya yang ditunjukan kepada objek-objek tertentu. 

 

3. Komponen Konatif 

Komponen konatif yaitu komponen yang berwujud proses tendensi atau 

kecenderunga untuk berbuat suatu objek, misalnya kecenderungan memberi 

pertolongan, menjauhkan diri dan sebagainya. 
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Menurut Solomon (2000) komponen-komponen sikap ini bersifat hirarkis, yang 

disebutkan sebagai ABC model, yaitu komponen Afection, Behaviour dan 

Cognition. Komponen kognitif adalah dimensi kepercayaan dan pengetahuan 

seseorang, komponen afektif mewakili dimensi perasaan dan komponen behaviour 

yang mencerminkan dimensi perilaku, komponen behaviour dalam sikap sering 

juga disebut sebagai komponen konatif (Anwar, 2000:5) untuk membedakan 

dengan Behaviour, yaitu perilaku sebagai  tindakan organisme yang dapat diamat 

(Publicy Verifiable).  

 

 

2.3.6 Pembentukan Sikap 

 

Sikap terbentuk dari adanya interaksi-interaksi yang dialami oleh seseorang 

individu baik dengan individu lainnya maupun dengan lingkungan sekitar, dalam 

interaksi tersebut terjadi hubungan saling mempengaruhi, sama halnya dengan 

pembentukan sikap seseorang terhadap suatu objek yang terbentuk karena proses 

interaksi individu dengan objek. Berikut 5 komponen pembentuk sikap ; 

1. Pengalaman Pribadi 

Sikap dipengaruhi pengalaman pribadi seseorang yang berinteraksi langsung 

dengan objek sikap. Pengalaman pribadi akan membentuk penghayatan dan 

tanggapan. Apakah penghayatan dan tanggapan akan membentuk sikap 

positif atau negatif tergantung pada berbagai faktor lain. 

 

2. Pengaruh Orang lain  

Pentingnya Orang lain disekitar merupakan salah satu diantara komponen 

sosial yang ikut mempengaruhi sikap. Seseorang yang dianggap penting, 
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seseorang yang diharapkan persetujuannya bagi setiap gerak tingkah dan 

pendapat, seseorang yang tidak ingin dikecewakan, atau seseorang yang 

berarti khusus ( significant others). 

 

3. Pengaruh Kebudayaan  

Kebudayaan dimana seseorang hidup dan dibesarkan mempunyai pengaruh 

besar terhadap pembentukan sikap 

 

4. Media Massa 

Dalam penyampaian informasi media massa membawa pesan-pesan yang 

berisi sugesti yang dapat mengarahkan kepercayaan seseorang akan sesuatu. 

Adanya informasi baru mengenai sesuatu hal memberikan landasan kognitif 

baru bagi terbentuknya sikap terhadap hal tersebut. 

 

5. Lembaga Pendidikan dan Lembaga Agama 

Lembaga pendidikan dan lembaga agama sebagai suatu sistem mempunyai 

pengaruh dalam pembentukan sikap dikarenakan keduanya meletakkan 

dasar pengertian dan konsep moral dalam diri individu. 

 

6. Pengaruh Faktor Emosional 

Faktor emosional seseorang mempengaruhi sikap yang akan terbentuk akan 

suatu objek. Seseorang membentuk prasangka akan suatu objek yang 

berinteraksi dengannya dimana prasangka merupakan sikap yang didasari 

oleh faktor emosional. 
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2.4 Tinjauan Tentang Politik  

 

Menurut Bidarjo (2002) politik adalah kegiatan yang dilakukan dalam suatu 

negara menyangkut proses menentukan tujuan dan melaksanakan tujuan tersebut. 

Untuk melaksanakan tujuan diperlukan kebijakan umum (public policy) yang 

mengatur alokasi sumber daya yang dan untuk melakasanakan kebijakan itu 

diperlu ada kekuasaan (power) dan kewenangan (authority) yang akan dipakai, 

baik untuk membina kerjasama maupun menyelesaikan konflik yang bisa timbul 

setiap saat. 

 

Menurut Rod Hague et al, Politik adalah kegiatan yang menyangkut cara 

bagaimana kelompok-kelompok mencapai keputusan-keputusan yang bersifat 

kolektif dan mengikat melalui usaha untuk mendamaikan perbedaan-perbedaan di 

antara anggota-anggotanya. Sedangkan menurut Andrew Heywood, Politik adalah 

kegiatan suatu bangsa yang bertujuan untuk membuat, mempertahankan dan 

mengamandemen peraturan-peraturan umum yang mengatur kehidupannya, yang 

berarti tidak dapat terlepas dari gejala konflik dan kerja sama.   

 

 

2.5 Tinjauan Tentang Komunikasi Politik 

 

Menurut Dahlan (1999), Komunikasi Politik ialah suatu bidang atau disiplin yang 

menelaah perilaku dan kegiatan komunikasi yang bersifat politik, mempunyai 

akibat politik atau berpengaruh terhadap perilaku politik.  

 

Meadow dalam Nimmo (2004),”Political communcication refers to any exchange 

of symbols or messages that to a significant extant have been shaped by or have 



25 
 

consequences for political system”. Komunikasi politik mengacu pada pertukaran 

simbol-simbol atau pesan yang disampaikan secara signifikan dibentuk atau 

memiliki konsekuensi terhadap sistem politik. 

 

Dalam buku Intoduction to Political Communication Oleh McNair (2003) 

dinyatakan bahwa “Political communication as pure discussion about the 

allocation of public resources (revenue), offical authority (who is given the power 

to make legal, legislative and executive decision), and official sanctions (what the 

state reward or punishes)”. Komunikasi Politik menurut McNair adalah murni 

membicarakan tentang alokasi sumber daya publik yang memiliki nilai, apakah itu 

nilai kekuasaan atau nilai ekonomi, petugas yang memiliki  kewenangan untuk 

memberi kekuasaan dan keputusan dalam pembuatan undang-undang atau aturan, 

apakah itu legislatif atau eksekutif, serta sanksi-sanksi, apakah itu dalam bentuk 

hadiah atau denda. 

 

Doris Graber menyebutkan dalam tulisannya Political Languange (1981) bahwa 

komunikasi poltik itu tidak hanya retorika, tetapi juga mencangkup simbol-simbol 

bahasa, seperti bahasa tubuh serta tindakan-tindakan politik misalnya boikot, 

protes dan unjuk rasa.  

 

Komunikasi politik sebagai body of knowledge terdiri atas berbagai unsur, yakni 

sumber (komunikator), pesan, media atau saluran, penerima dan efek. Sasaran 

adalah anggota masyarakat yang diharapkan dapat memberi dukungan dalam 

bentuk pemberian suara (vote) kepada partai atau kandidat pemilihan umum. 

Sasaran atau targetnya biasanya adalah buruh, perempuan, ibu rumah tangga, 

pensiunan, veteran, pedagang, petani, mahasiswa, pengusaha, dll.  
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2.5.1 Fungsi Komunikasi Politik 

 

Komunikasi Politik menurut McNAir (2003:21) memiliki lima fungsi dasar, 

yakni: 

a. Memberikan informasi kepada masyarakat apa yang terjadi di sekitarnya. 

Untuk itu media komunikasi diharapkan memiliki fungsi pengamatan, dan 

juga fungsi monitoring apa yang terjadi dalam masyarakat. 

b. Mendidik masyarakat terhadap arti dan signifikamsi fakta yang ada. Para 

jurnalis diharapkan melihat fakta yang ada, sehingga berusaha membuat 

liputan yang objektif (objective reporting) yang bisa mendidik masyarakat 

atas realitas fakta tersebut. 

c. Menyediakan diri sebagai platform untuk menampung masalah-masalah 

politik sehingga bisa menjadi wacana dalam bentuk opini publik dan 

mengembalikan hasil opini itu kepada masyarakat. Dengan cara demikian 

bisa memberi arti dan nilai pada usaha penegakan demokrasi. 

d. Membuat publikasi yang ditujukan kepada pemerintah dan lembaga-

lembaga politik. Di sini media bisa berfungsi sebagai anjing penjaga 

(watchdog) sebagaimanapernah terjadi dalam kasus mundurnya Nixon 

sebagai presiden Amerika, karena terlibat dalam kasus Watergate. 

e. Dalam masyarakat yang demokratis, maka media politik berfungsi sebagai 

saluran advokasi yang bisa membantu agar kebijakan dan program-program 

lembaga politik dapat disalurkan kepada media massa. 
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2.6 Tinjauan Tentang Pemilih Pemula 

 

Pemilih pemula adalah mereka yang berstatus sebagai pelajar, mahasiswa atau 

pekerja muda yang berumur 17 tahun hingga 22 tahun dan belum pernah ikut 

memilih dalam pemilu. Pemahaman ini senada dengan UU No. 10 tahun 2008 

dalam Bab IV pasal 19 ayat 1 dan 2 serta pasal 20 menyebutkan bahwa yang 

dimaksud dengan pemilih pemula adalah Warga Indonesia yang hari pemilihan 

atau pemungutan suara adalah Warga Negara Indonesia yang sudah genap berusia 

17 tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin yang mempunyai hak pilih, dan 

sebelumnya belum termasuk pemilih karena ketentuan Undang-Undang Pemilu. 

 

Dalam Undang-Undang Pemilu No 42 Tahun 2008 dijelaskan juga tentang hak 

memilih dalam pasal 27 dan 28 yang berbunyi seperti berikutnya : 

Pasal 27 

(1) Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara telah 

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

kawin mempunyai hak memilih 

(2) Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) 

penyelenggara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dalam daftar 

pemilih. 

Pasal 28 

Untuk dapat menggunakan hak memilih, Warga Negara Indonesia 

sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 27 harus terdaftar sebagai 

pemilih. 

 

Berdasarkan pengertian tersebut, maka karakteristik yang dimiliki oleh pemilih 

pemula dilihat dari karakter yang berbeda dengan pemilih yang sudah terlibat 

pemilu periode sebelumya, yaitu: (1) belum pernah memilih atau melakukan 

penentuan suara di dalam TPS, (2) belum memiliki pengalaman memilih, (3) 
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memiliki antusias yang tinggi, (4) kurang rasional, (5) pemilih muda yang masih 

penuh gejolak dan semangat, yang apabila tidak dikendalikan akan memiliki efek 

terhadap konflik-konflik sosial di dalam pemilu, (6) menjadi sasaran peserta 

pemilu karena jumlahnya yang cukup besar, (7) memiliki rasa ingin tahu, 

mencoba, dan berpartisispasi dalam pemilu, meskipun kadang dengan bebagai 

latar belakang yang berbeda. 

 

Empat alasan mendasar yang menyebabkan pemilih pemula mempunyai 

kedudukan dan makna strategis dalam Pemilihan Umum adalah, (1) alasan 

kuantitatif yaitu bahwa pemilih pemula ini merupakan kelompok pemilih yang 

mempunyai jumlah secara kuantitatif relatif banyak dari setiap pemilihan umum, 

(2) pemilih pemula adalah merupakan satu segmen pemilih yang mempunyai pola 

perilaku sendiri dan sulit untuk diatur atau diprediksi, (3) kekhawatiran bahwa 

pemilih pemula akan lebih condong menjadi golput dikarenakan kebingungan 

karena banyaknya pilihan partai politik yang muncul yang akhirnya menjadikan 

mereka tidak memilih sama sekali, dan (4) masing-masing organisasi sosial 

politik mengklaim sebagai organisasi yang sangat cocok menjadi penyalur aspirasi 

bagi pemilih pemula yang akhirnya muncul strategi dari setiap partai politik untuk 

mempengaruhi pemilih pemula. 

 

 

2.7 Tinjauan Tentang Pemilu 

2.7.1 Pengertian Pemilu 

 

Pemilihan Umum atau disingkat Pemilu di Indonesia merupakan suatu sarana 

dalam mewujudkan kedaulatan rakyat. Pemilu diselenggarakan dengan asas 
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langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik 

Indonesia (NKRI). Pemilu berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun1945. 

 

Pemilu merupakan salah satu mekanisme demokrasi di NKRI. Pasal 1 ayat (2) 

UUD 1945 menyatakan bahwa rakyat memiliki kekuasaan (kedaulatan) yang 

tertinggi. Mekanisme penyerahan kedaulatan rakyat melalui wakilnya 

(representative democracy) adalah melalui Pemilu. 

 

 

2.7.2 Tujuan Pemilu 

 

Tujuan pemilihan umum di Indonesia menurut Moh. Kusnardi dan Harmaily 

Ibrahim (dikutip dalam Sukriono, 2009), yaitu pertama memungkinkan terjadinya 

pergantian pemerintah secara damai dan tertib, kedua: untuk melaksanakan 

kedaulatan rakyat, dan ketiga: untuk melaksanakan hak-hak asasi asasi warga 

negara. Sementara itu, Jimly Asshiddiqie (dikutip dalam Sukriono, 2009) 

merumuskan tujuan penyelenggaraan pemilu menjadi 4 (empat), yaitu: 

1) Untuk memungkinkan terjadinya peralihan kepemimpinan pemerintahan 

secara tertib dan damai: 

2) Untuk memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang akan mewakili 

kepentingan rakyat di lembaga perwakilan 

3) Untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat; dan 

4) Untuk melaksanakan prinsip hak-hak asasi warga negara. 
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2.7.3 Pelaksanaan Pemilu  

 

Pada awalnya Pemilu di Indonesia bertujuan untuk memilih anggota lembaga 

legislatif, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah (DPRD) Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Pemilihan presiden dan 

wakil presiden (pilpres) semula dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat 

(MPR) sebagai lembaga tertinggi negara. Kemudian berdasarkan amandemen 

keempat UUD 1945 pada 2002 pilpres dilakukan secara langsung oleh rakyat 

sehingga pilpres dimasukkan dalam agenda Pemilu. 

 

Pilpres sebagai salah satu dari Pemilu di Indonesia diadakan pertama kali pada 

tahun 2004. Selanjutnya pada tahun 2007, berdasarkan Undang-Undang Nomor 

22 Tahun 2007, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (pilkada) juga 

dimasukkan sebagai bagian dari agenda pemilu di Indonesia. Istilah Pemilu di 

Indonesia lebih sering merujuk kepada pemilu legislatif, pemilu presiden dan 

wakil presiden yang diadakan setiap 5 tahun sekali. 

 

Pemilu yang berlangsung di Bandarlampung diikuti oleh 11 Partai politik peserta 

pemilu 2014 yang terdiri ԁаrі beberapa partai politik уаnɡ telah mengikuti 

pemilihan umum tahun ѕеbеlumnуа. Beberapa diantaranya аԁаƖаh partai baru уаnɡ 

ikut meramaikan pesta demokrasi 5 tahunan іnі dаn juga аԁа gabungan beberapa 

partai. Pengertian pemilu 2014 іnі аԁаƖаh sarana pesta demokrasi ԁаn pelaksanaan 

kedaulatan rakyat, dimana ԁаƖаm pemilihan umum tеrѕеbυt rakyat аkаn memilih 

pemimpin politik secara langsung. Pemimpin politik ԁіsini maksudnya аԁаƖаh 

pemimpin negara Presiden, Gubernur, Bupati dan wakil-wakil rakyat bаіk ԁі 

tingkat pusat atau pun daerah.  
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2.8 Landasan Teori 

 

Keikutserataan masyarakat secara aktif dalam kehidupan politik dengan 

memberikan suaranya merupakan salah satu bentuk partisipasi politik yang 

menunjukan adanya kepedulian dan tingkat kesadaran masyarakat dalam berperan 

menyukseskan kegiatan politik. Pemilu atau Pemilihan Umum  merupakan sarana 

yang tepat digunakan oleh masyarakat saat ini, guna menyeleksi calon-calon 

pemimpin. Partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan pemilu dapat menjadi 

kunci penentu keberhasilan pencapaian tujuan.  

 

Salah satunya pemilih pemula yang turut serta dalam berpartisipasi. Pemilih 

pemula yang memiliki karakeristik cukup berbeda dengan orang tua. Pemilih 

pemula cenderung kritis, mandiri, independen, anti status quo atau tidak puas 

dengan kemapanan, pro-perubahan dan sebagainya. Karakteristrik itu cukup 

kondusif untuk membangun partisipasi pemilih dalam pemilu yakni pemilih yang 

memiliki pertimbangan rasional dalam menentukan pilihannya.  

 

 

2.8.1 Teori Partisipasi Politik 

 

Menurut Herbert McClosky dalam International Encyclopedia of the Social 

Sciences, Partisipasi politik adalah kegiatan sukarela dari warga masyarakat 

dimana mereka mengambil bagian dari proses pemilihan penguasa secara 

langsung ataupun tidak langsung, dalam proses penentuan kebijakan umum. 

 

Dalam teori partisipsi politik, pemilihan umum merupakan salah satu bentuk 

partisipasi konvensional (Surbakti, 1999: 142) 
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”The term political participation will refer to those voluntary activities by 

which members of society share in the se3lection of rulers and directly or 

indirectly, in the formation of public policy”. 

 

Kebijakan politik itu mencakup tindakan memberikan suara dalam pemilihan 

umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok 

kepentingan, melakukan hubungan dengan pejabat pemerintah atau anggota 

parlemen dan sebagainya. 

 

Anggota masyarakat yang berpartisipasi dalam proses politik melalui pemberian 

suara atau kegiatan lain, terdorong oleh keyakinan bahwa melalui kegiatan 

bersama itu kepentingan mereka akan tersalur atau sekurang-kurangnya 

diperhatikan, dan bahwa mereka sedikit banyak dapat mempengaruhi tindakan 

mereka yang berwenang untuk membuat keputusan yang mengikat. Dengan kata 

lain, mereka percaya bahwa kegiatan mereka mempunyai efek politik. 

 

Partisipasi politik erat sekali kaitannya dengan kesadaran politik, karena semakin 

sadar bahwa dirinya diperintah, orang kemudian menuntut diberikan hak bersuara 

dalam penyelenggaraan pemerintah. Perasaan kesadaran seperti ini dimulai dari  

orang yang berpendidikan, yang kehidupannya lebih baik, dan orang-orang 

terkemuka. Tingginya tingkat partisipasi menunjukan bahwa warga mengikuti dan 

memahami masalah politik dan ingin melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan itu. 

Sebaliknya tingkat partisipasi yang rendah pada umumnya dianggap sebagai tanda 

yang kurang baik, karena dapat ditafsirkan bahwa banyak warga tidak menaruh 

perhatian terhadap masalah kenegaraan.  
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2.8.2 Teori Pemrosesan-Informasi 

 

Teori pemrosesan-informasi McGuire menyebutkan bahwa perubahan sikap 

terdiri dari enam tahap, yang masing-masing tahap merupakan kejadian penting 

yang menjadi patokan untuk tahap selanjutnya. Tahap-tahap tersebut adalah  

1. Pesan persuasif harus dikomunikasikan. 

2. Penerima akan memperhatikan pesan. 

3. Penerima akan memahami pesan. 

4. Penerima terpengaruh dan yakin dengan argumen-argumen yang disajikan. 

5. Tercapai posisi adopsi baru. 

6. Terjadi perilaku yang diinginkan. 

 

McGuire  mengatakan bahwa berbagai variabel independen dalam situasi 

komunikasi dapat memiliki efek pada salah satu atau lebih dari satu di antara 

tahap di atas. Variabel seperti kecerdasan, misalnya, mungkin mengakibatkan 

kecilnya pengaruh, karena semakin cerdas seseorang akan semakin mampu 

mendeteksi cacat dalam sebuah argumen dan lebih suka memegang opini yang 

berbeda dengan yang lainnya. Tetapi mungkin lebih menarik perhatian karena 

semakin cerdas seseorang semakin besar ketertarikannya pada dunia luar. 

Pada sebuah artikel, McGuire (1976) mempresentasikan delapan tahap teori 

pemrosesan-informasi: (1) paparan, (2) persepsi, (3) pemahaman, (4) kesepakatan, 

(5) penyimpanan/memori, (6) pemunculan kembali, (7) pengambilan keputusan, 

dan (8) tindakan. Jelas sekali bahwa daftar tahap – tahap ini disusun berdasarkan 

urutan enam tahap sebelumnya, tetapi dengan beberapa tahap sebelumnya yang 

diolah kembali dan ditambahkan beberapa tahap baru. 
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Teori pemrosesan informasi McGuire memberikan sebuah pandangan yang bagus 

tentang proses perubahan sikap, mengingatkan bahwa ia melibatkan sejumlah 

komponen. Sikap pada dasarnya adalah cara pandang kita terhadap sesuatu. Sikap 

memiliki tiga komponen, yakni komponen afektif, komponen kognitif dan 

komponen perilaku. Komponen afektif berisi perasaan-perasaan tertentu terhadap 

objek sikap. Komponen kognitif berisi keyakinan terhadap objek sikap. 

Sedangkan komponen perilaku berisi perilaku yang disengaja terhadap objek 

sikap. 

 

M. De Mey mengatakan bahwa kognisi seseorang merupakan faktor yang sangat 

penting dalam menerima dann mengelola informasi. Setiap pemrosesan informasi 

diperantarai oleh pengkategorian dan pengenaan konsep. Kategori dan konsep ini 

adalah sebuah tiruan/model tentang dunia sekeliling. Proses informasi 

menentukan pembentukan makna pada seseorang dan  merupakan konstruksi dari 

sebuah perubahan sikap.  

 

Pengetahuan yang diproses dan dimaknai dalam memori kerja disimpan dalam 

memori jangka panjang dalam bentuk skema-skema teratur secara hirarkis. Tahap 

pemahaman dalam pemrosesan informasi dalam memori kerja berfokus pada 

bagaimana pengetahuan baru dimodifikasi. Pemahaman berkenaan dan 

dipengaruhi oleh interpretasi terhadap stimulus. Setiap penerima informasi 

memiliki kapasitas pemrosesan informasi yang terbatas, maka alokasi sumber 

kognitif yang tepat penting bagi penyampaian informasi yang efisien, khususnya 

bagi penerima yang relative baru alam suatu bidang. Dalam situasi-situasi di mana 

suatu pembagian sumber daya mental dengan dan pada aktivitas-aktivitas yang 



35 
 

tidak terkait dengan perolehan skema secara langsung, maka mungkin terjadi 

hambatan pemahaman. 

  

 

2.8.2.1 Model Kemungkinan Elaborasi 

 

Sebagian besar orang yang hidup dalam masyarakat kontemporer dibombardir 

oleh pesan-pesan media massa, sebagaian besar berusaha membujuk mereka atas 

sesuatu. Jelas sekali tidak mungkin bagi penerima pesan untuk terus berkutat 

dengan semua pesan tersebut dalam jangka waktu lama. Secara khusus, beberapa 

pesan dipilih untuk diamati dan melihat sekilas beberapa pesan lain. Sebuah 

model persuasi yang mengakui kedua cara pemrosesan pesan adalah model 

kemungkinan elaborasi dari Petty dan Cacioppo (1968) dalam buku Werner J. 

Severin dan James W. Tankard (2001) 

 

Model kemungkinan elaborasi menyebutkan bahwa terdapat dua rute menuju 

perubahan sikap - rute sentral dan rute eksternal. Rute sentral dipakai ketika 

penerima secara aktif memproses informasi dan terbujuk oleh rasionalitas 

argumen. Rute eksternal dipakai ketika penerima mencurahkan energi kognitif 

untuk mengevaluasi argumen dan memproses informasi di dalam pesan dan lebih 

dibimbing oleh isyarat-isyarat eksternal, diantaranya kredibilitas sumber, gaya, 

dan format pesan, suasana hati penerima dan sebagainya. 

 

Ketika rute sentral menuju persuasi adalah aktif, maka penerima dikatakan terlibat 

dalam elaborasi tinggi. Apabila yang aktif adalah rute eksternal, berarti penerima 

terlibat dalam elaborasi rendah. Elaborasi merujuk pada kerja kognitif yang terjadi 

dalam pemrosesan sebuah pesan persuasif. Petty dan Cacioppo, mengatakan 
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bahwa elaborasi merujuk pada “keberadaan yang dipikirkan oleh seseorang secara 

cermat mengenai informasi yang relevan dengan masalah yang ada.” Elaborasi 

meliputi perhatian secara hati-hati terhadap paparan, usaha mengakses informasi 

yang relevan (dari memori atau sumber-sumber eksternal), pengamatan dan 

pengambilan keputusan argumen, penarikan kesimpulan tentang argumen-

argumen yang baik dan pencapaian evaluasi menyeluruh terhadap posisi yang 

direkomendasikan.  

 

Dalam proses perubahan sikap, tampak bahwa sikap dapat berubah, hanya jika 

stimulus yang menerpa benar-benar melebihi semula. Dalam menelaah sikap yang 

baru ada tiga variabel yang  penting yaitu, perhatian, pengertian, dan penerimaan.  

 

 

2.9 Kerangka Pikir  

 

Menurut Widayat dan Amirullah dalam Masyhuri dan Zainuddin, kerangka 

berpikir atau juga disebut kerangka konseptual merupakan model konseptual 

tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah 

diidentifikasi sebagai masalah penting.  

 

Terpaan informasi dalam perkembangan yang semakin cepat di bidang teknologi 

komunikasi menyebabkan pengaruh yang besar terhadap kegiatan penyebarluasan 

informasi atau gagasan. Ini berarti pula berpengaruh besar terhadap kegiatan 

hubungan masyarakat. Media massa (pers, radio, televisi dan film) sangat 

membantu kegiatan hubungan masyarakat. Dengan menggunakan media massa 

penyebarluasan informasi bukan saja sangat luas tetapi juga cepat dan serentak. 
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Selain media massa informasi berasal dari keluarga, teman sepergaulan, 

lingkungan turut mempengaruhi penyebaran informasi yang ada. 

 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan Teori Pemrosesan Informasi dari Mc 

Guire dan Teori Partisipasi Politik. Teori Pemrosesan Informasi ini menjelaskan 

tentang bagaimana perubahan sikap mempengaruhi komponen Afektif, Kognitif 

dan Konatif yang dalam penelitian ini berkaitan dengan sikap pemilih pemula 

dalam mengambil keputusan yang dimana selalu diterpa oleh berbagai macam 

informasi media politik. Lalu dilanjutkan dengan Teori Partisipasi Politik yang 

menjelaskan warga masyarakat turut serta mengikuti kegiatan pengambilan 

keputusan dalam menentukan pemimpin dan penentuan kebijakan umum.   

Berdasarkan pemaparan tersebut, maka kerangka pikir penelitian ini dapat 

digambarkan dalam bagan penelitian sebagai berikut: 
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BAGAN 1 KERANGKA PIKIR 
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Pemilu Legislatif DPRD 
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Lingkungan 
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 Teori  Pemrosesan –
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