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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Menurut M. Rosit.” Melirik Potensi Pemilih Pemula pada Pemilu 2014 “ 

[online] (http://news.liputan6.com/read/558286/melirik-potensi-pemilih-pemula-

pada-pemilu-2014) berdasarkan data BPS 2010 : Terdapat 32 jutaan potensi suara 

pemilih pemula pada pemilu 2014, oleh karena itu tidak mengherankan  partai 

politik berlomba-lomba untuk menarik perhatian pemilih pemula karena suara 

pemilih pemula sangat signifikan guna memenangkan pemilihan umum 

mendatang. Oleh sebab itu perlu adanya pemahaman tentang politik, jangan 

sampai pemilih pemula menjatuhkan pilihannya karena faktor popularitas belaka, 

kesamaan etnis atau faktor emosional akan tetapi diharapkan pemilih pemula 

menentukan pilihannya berdasarkan rekam jejak, visi dan misi, kredibilitas dan 

pengalaman birokrasi. 

Berdasarkan hasil wawancara kepada siswa dan guru Pkn di SMAN 2 

Cimahi. Siswa sebenarnya kurang begitu percaya akan iklan politik tapi mereka 

lebih melihat track record pada sosok calon kandidat, tetapi untuk saat ini sangat 

sulit menentukan pilihan untuk pemilu yang akan datang karena maraknya isu 

korupsi yang menimpa partai politik.  

Maka kita bisa ambil kesimpulan dari hasil wawancara tersebut berdasarkan 

Nursal (2004, hlm.243)  partisipasi siswa baru sampai tingkat awareness 

(kesadaran) dan knowledge (pengetahuan) tetapi belum pada tahap selanjutnya 

yaitu liking (kesukaan), preference (preferensi) apalagi conviction (keyakinan) 

untuk menentukan pilihan, hal demikian dikarenakan maraknya isu korupsi 

sehingga sulit untuk menentukan pilihan. 

Berdasarkan hasil wawancara pada prapenelitian pula siswa kurang begitu 

paham mengenai politik yang sebenarnya, yang mereka tahu politik itu hanya 

sebuah taktik untuk memperoleh kekuasaan dan mereka juga kurang mengerti hal- 

hal yang tidak diperbolehkan dalam berpolitik. Begitu pula mengenai pemilu 
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mereka hanya mengetahui kewajiban mereka hanya ikut serta dalam pemilu tanpa 

tahu esensi dari pemilu itu apa, dan seberapa besar pengaruh suara mereka serta 

peran mereka dalam menentukan kehidupan bangsa ini kedepannya. 

Begitu pula menurut guru Pkn SMAN 2 Cimahi setidaknya faktor keluarga 

cukup memberikan pengaruh dalam membentuk prilaku pemilih dan orieantasi 

politiknya karena keluarga merupakan tempat pendidikan politik pertama dan 

tempat belajar berdemokrasi untuk pertamakali. Seorang siswa pasti mempunyai 

pandangan yang berbeda tentang politik dan pemerintahan sesuai dengan didikan 

dari keluarganya. 

Bebagai warna, kata- kata, dan efek suara yang dikemas dalam adegan yang 

menarik bahkan dibuat bak cerita pendek, hal itu itulah yang membuat iklan 

begitu menarik perhatian. Hal itu senada dengan yang dikatakan Pahmi Sy (2010, 

hlm.3) sebagai politik pencitraan: 

Politik pencitraan sangat terkait erat dengan simbol-simbol yang dibangun 

oleh sang figur dan mesin politik yang menyertainya. Simbol yang dibangun 

secara terus menerus dan disosialisasikan akan menjadikan simbol tersebut 

menjadi milik bersama sehingga betul- betul diyakini kebenarannya. 

Contohnya simbol kedermawanan dan sosok yang merakyat (populis) 

dicerminkan dengan seorang figur dihadapan khalayak ramai memberikan 

sumbangan berupa uang atau barang. Begitu juga dengan peran populis 

yang dimainkan oleh sang figur dengan rajin berkunjung dan tatap muka 

agar membentuk pendapat umum sebagai sosok yang merakyat.  

 

Berbagai cara dilakukan seorang figur untuk mempopulerkan dirinya 

dengan sosok yang dapat menarik perhatian khalayak sebagai contohnya  

Purworini[online] (http://publikasiilmiah.ums.ac.id/Bitstream/handle/1234567890 

5/Dian%2) 

Prabowo Subianto yang hampir setiap hari menayangkan iklan politiknya di 

televisi, berdasarkan hasil survei terakhir yang dilakukan Lembaga Survei 

Indonesia, mampu menaikkan popularitasnya dengan sangat signifikan.   

Dari hampir tidak ada yang memilih pada bulan September 2007, rating 

Prabowo naik menjadi 5% pada September 2008,  menyodok ke peringkat 

empat di bawah SBY, Megawati dan Wiranto. 

 

Bahkan Firmanzah ( 2008, hlm.340) mengatakan bahwa: 

Jika masing-masing pihak lebih memfokuskan pada pesaingan bukannya 

menjadikan cara membangun iklim demokrasi yang sehat maka tidak jarang 

http://publikasiilmiah.ums.ac.id/Bitstream/handle/1234567890
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hal tersebut hanya berorientasi pada pencapaian jangka pendek saja yaitu 

terpilih memenangkan pemilu dan dengan kondisi demikian akan 

menjauhkan subtansi komunikasi politik itu sendiri. 

 

Ada kebanggaan tersendiri jika kandidat mampu menampilkan iklannya di 

televisi. Bagaimana tidak untuk menapilkan iklan di televisi membutuhkan biaya 

yang mahal. Sebagaimana daftar dana awal kampanye  dan dana iklan politik 

sebagian parpol pada tahun 2009 sebagai berikut :  

Sumber: (http://nusantaranews.wordpress.com/2009/03/10/daftardanakampanye-

parpol/),(http://politik.kompasiana.com/2013/05/24/korelasi-dana-iklan). 

 

NO Partai Politik 
Dana Awal 

Kampanye 

Dana Iklan 

Politik 

1. Hanura 5,0 miliyar 41 miliyar 

2. Gerindra 15,6 miliyar 92 miliyar 

3. Demokrat 7,0 miliyar 162 miliyar 

4. Golkar 165 juta 303 miliyar 

5. PDI P 1 miliyar 90 miliyar 

6. PKS 26 juta 67 miliyar 

 

Begitu besarnya dana yang dikeluarkan sehingga butuh banyak 

pertimbangan agar iklan yang ditayangkan efektif dan efisien bahkan sering kali 

yang digunakan adalah cara instan untuk menarik perhatian audiens, seperti 

pencitraan dan iklan yang menggunakan pendekatan emosional. Hal tersebut 

senada dengan Danial (2009, hlm.92) yang memberikan definisi  iklan pendekatan 

emosional yaitu: 

Iklan politik yang mendasarkan diri pada pendekatan emosional adalah iklan 

dengan membangkitkan perasaan atau emosional- emosional tertentu atau 

emosi- emosi tertentu, seperti kegembiraan, patriotisme, bahkan kemarahan 

atau kebanggaan. 

 

Berdasarkan pengertian iklan yang mendasarkan pada pendekatan 

emosional tersebut, dengan membangkitkan perasaan atau emosional-emosional 

tertu partai politik terkadang melakukan sindiran-sindiran tertentu terhadap parpol 

lain, sebagai contohnya (iklan politik di televisi  pada pemilu Pilpres tahun 2009) 

iklan pasangan JK dan Wiranto  pada pemilu tahun 2009 yang dalam iklannya 

http://nusantaranews.wordpress.com/2009/03/10/daftardanakampanye-parpol/),(http:/politik.kompasiana.com/2013/05/24/korelasi-dana-iklan)
http://nusantaranews.wordpress.com/2009/03/10/daftardanakampanye-parpol/),(http:/politik.kompasiana.com/2013/05/24/korelasi-dana-iklan)
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memuat pesan “Pemimpin itu cepat, sigap dan ga jaim” digambarkan dengan 

seorang bapak yang mendayung perahu yang nyaris tenggelam dengan sangat 

santai, sedangkan penumpangnya anak-anak sedang ketakutan meminta tolong 

takut tenggelam. Padahal sindiran tersebut hal itu belum tentu benar adanya 

bahkan menurut Pahmi Sy (2010, hlm.7) menjelaskan bahwa:  

Jika ketertutupan subtansi tersebut terjadi secara terus menerus akan 

membawa implikasi yang kurang baik bagi perkembangan politik kedepan, 

karena popularitas seorang tokoh atau juga institusi politik misalnya tidak 

berpijak pada kualitas politik yang sesungguhnya, tetapi populer karena 

dibuat-buat. Akhirnya partisipasi politik masyarakat juga terkondisi oleh 

citra bukan nurani yang berpijak pada realitas. 

 

Dari hal tersebut penulis menilai bahwa dalam iklan politik penuh dengan 

kamuflase karena terkesan dibuat – buat apalagi sampai mengeluarkan biaya yang 

mahal dengan pesan yang jika diselidiki ada maksud tertentu bukan 

mengambarkan permasalahan yang diangkat lalu ditawarkan solusinya. Bahkan 

Pahmi Sy (2010, hlm.7) juga mengatakan bahwa “politik pencitraan sebaiknya 

mulai diminimalisir dengan pendidikan politik yang mencerahkan sehingga 

partisipasi rakyat berada pada realitas yang sebenarnya”. 

Maka perlu adanya kecermatan dalam menilai sebuah iklan parpol apakah 

hanya mengagungkan citra, atau mengangkat isu-isu penting juga dan cenderung   

menggunakan   nuansa   emosional  atau berdasarkan   rasionalitas. Sifat kritis 

itulah yang perlu dimiliki seorang pemilih. Terlebih lagi menurut M. Rosit ” 

Melirik Potensi Pemilih Pemula pada Pemilu 2014 [online] 

(http://news.liputan6.com/read/558286/melirik-potensi-pemilih-pemula-pada-

pemilu-2014) : 

Menurut George Gerbner, Dekan emiritus di Universitas Pensylvania, 

bahwa televisi telah menjadi anggota keluarga yang penting, anggota yang 

bercerita paling banyak dan paling sering. Kalau mereka menghabiskan 

waktu dalam menonton televisi lebih dari 4 jam perhari, menurut Gerbner, 

mereka sudah termasuk heavy viewers yaitu penonton kelas berat yang 

mempunyai persepsi bahwa apa yang terjadi di televisi merupakan realitas 

di sekitarnya. Maka, partai politik atau kandidat yang sering menampilkan 

dirinya di televisi, sangat berpotensi akan memperoleh perhatian dari 

pemilih pemula. 

 

http://news.liputan6.com/read/558286/melirik-potensi-pemilih-pemula-pada-pemilu-2014
http://news.liputan6.com/read/558286/melirik-potensi-pemilih-pemula-pada-pemilu-2014
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 Bahkan pada penelitian yang terdahulu skripsi yang berjudul Pengaruh 

Televisi Lokal Dalam Membentuk Persepsi Masyarakat Kota Bandung Terhadap 

Isu-Isu Politik Daerah oleh Rimbawan (2011, hlm.165) mengemukakan bahwa : 

Terdapat korelasi yang positif antara televisi lokal dengan presepsi 

masyarakat Kota Bandung terhadap isu-isu politik daerah adalah 0,762. Jika 

di lihat pada pedoman koefisien korelasi menurut Sugiyono (2007), berarti 

korelasinya tergolong kuat. Ini berarti bahwa televisi lokal menunjukan 

pengaruh kuat dalam membentuk persepsi masyarakat kota Bandung 

terhadap isu-isu politik daerah. 

 

Maka dari itu tujuan dari pendidikan politik yang dimasukan dalam 

kurikulum tersembunyi di mata pelajaran Pkn. Pendidikan politik menurut 

Kartono (2009, hlm.64) “ merupakan upaya edukatif yang intensional, disengaja 

dan sistematis untuk membentuk individu sadar politik, dan mampu menjadi 

pelaku politik yang bertanggung jawab secara etis atau moril dalam mencapai 

tujuan- tujuan politik ”.  

Selain dari pada itu pengertian pendidikan politik menurut R. Hayer 

(Kartono, 2009, hlm.64) “ Pendidikan politik ialah usaha membentuk manusia 

menjadi partisipan yang bertanggung jawab dalam politik ”. Maka kita bisa tarik 

garis besarnya bahwa tujuan dari pendidikan politik sebagai upaya sadar yang 

dilakukan secara sistematis untuk membentuk individu (warganegara) yang 

cerdas, partisipatif, bertanggung jawab secara etis dalam mencapai tujuan politik. 

Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut di atas, maka penulis tertarik 

untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi, dengan judul 

“Pengaruh Tayangan Iklan Politik Di Televisi Terhadap Partisipasi Siswa 

Sebagai Pemilih Pemula” 
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B. Rumusan Masalah  

 Berdasarkan latar belakang diatas, dikemukakan dengan pembatasan 

masalah sebagai berikut: Bagaimana pengaruh tayangan iklan politik di televisi 

terhadap partisipasi siswa sebagai pemilih pemula. 

1. Apakah ada hubungan antara tayangan iklan politik di televisi terhadap 

partisipasi siswa? 

2. Seberapa besar pengaruh iklan partai politik itu berpengaruh pada partisipasi 

siswa kelas kontrol? 

3. Seberapa besar pengaruh iklan partai politik itu berpengaruh pada partisipasi 

siswa kelas eksperimen? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian  

a. Tujuan Umum 

 Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh tayangan 

iklan politik di televisi terhadap partisipasi siswa sebagai pemilih pemula. 

b. Tujuan Khusus 

Tujuan khusus dari penelitian ini sebagai berikut : 

1) Untuk memperoleh gambaran tentang  ada atau tidaknya hubungan antara 

tayangan iklan politik di televisi terhadap partisipasi siswa sebagai pemilih 

pemula. 

2) Untuk mengetahui seberapa besar iklan politik itu berpengaruh pada  

partisipasi siswa kelas kontrol. 

3) Untuk mengetahui seberapa besar iklan politik itu berpengaruh pada 

partisipasi siswa kelas eksperimen. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini mempunyai kegunaan atau manfaat, sebagai berikut : 

1. Manfaat secara teoretis 

     Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan teoritis 

mengenai kesadaran politik pemilih pemula, diantaranya dengan menyadari 
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penentuan tempatnya kewajiban dan hak-hak politik selaku warganegara, 

sehingga dapat membantu dalam pengembangan pendidikan 

kewarganegaraan di persekolahan. 

2. Manfaat dari segi kebijakan 

     Dilihat dari segi kebijakan penelitian ini bermanfaat memberikan masukan 

dalam mengambil kebijakan atau keputusan dalam menentukan strategi 

marketing politik. Agar kampanye yang dilakukan berhasil guna, dan etis 

secara politis. Apalagi bila dilihat dari jumlah rupiah yang dikeluarkan untuk 

beriklan.  

3. Manfaat dari segi praktis  

       Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

diantaranya kepada: 

a. Siswa 

       Meningkatkan pengetahuan politik dan partisipasi politik, sehingga akan 

tercipta orientasi politiknya dalam  berpartisipasi dalam pemilihan umum. 

b. Guru 

Meningkatkan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan dipersekolahan,  

terutama mengenai kesadaran kewajiban hak-hak politik warganegara. 

c. Pemerintah  

 Memberikan masukan dalam mengambil kebijakan kampanye bakal calon. 

4. Manfaat dari segi isu serta aksi sosial 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bahan kajian untuk 

memperbaiki kualitas periklanan politik di Indonesia, serta memberikan 

gambaran mengenai kualitas, karakteristik dan political interest dari pemilih 

pemula sehingga dapat menjadi bahan masukan untuk peningkatan pendidikan 

kewarganegaraan dipersekolahan. 

 

E. Organisasi Penulisan Skripsi 

Sistematika dari penelitian yang berjudul pengaruh tayangan iklan politik 

ditelevisi terhadap partisipasi siswa sebagai pemilih pemula (studi eksperimen 

terhadap siswa kelas XI SMAN 2 Cimahi) sebagai berikut: 
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1. BAB I pendahuluan yang berisikan mengenai latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, organisasi penulisan skripsi. 

2. BAB II kajian pustaka mengenai iklan politik yang meliputi definisi iklan 

politik, iklan politik dan sistem penyiaran, jenis-jenis iklan politik, tujuan iklan 

politik, sejarah lahirnya iklan politik ditelevisi dan mengenai partisipasi yang 

meliputi definisi partisipasi politik, tipologi partisipasi politik, model 

partisipasi politik, perilaku memilih, faktor penentu pilihan politik serta 

mengenai pemilih pemula yang meliputi definisi pemilih pemula, pemilih 

pemula, pendidikan politik. Selain dari pada itu dilengkapi oleh penghampiran 

teoritis antara iklan politik dan partisipasi siswa, penelitian terdahulu serta 

hipotesis penelitian. 

3. BAB III lokasi dan subjek populasi/sampel penelitian, desain penelitian dan 

justifikasi dari pemilihan desain, metode penelitian dan justifikasi penggunaan 

metode penelitian, definisi operasional, instrumen penelitian, proses 

pengembangan instrumen, teknik pengumpulan data dan alasan rasionalnya, 

analisis data. 

4. BAB IV yaitu hasil penelitian dan pembahasan yang berisi seperti  temuan-

temuan hasil penelitian yang membahas mengenai deksripsi umum lokasi 

penelitian, deskripsi hasil penelitian yang terdiri dari pengolahan data hasil 

angket, deskripsi hasil wawancara, dan hasil penelitian yang terdiri dari 

hubungan antara iklan politik di televisi terhadap partisipasi siswa, pengaruh 

tayangan iklan politik di televisi terhadap partisipasi siswa kelas kontrol dan 

pengaruh tayangan iklan politik di televisi terhadap partisipasi siswa kelas 

eksperimen. 

5. BAB V adalah kesimpulan dan rekomendasi. Hal ini sangat penting dilakukan 

guna adanya follow up dari penelitian yang sudah dilakukan. 

 

 


