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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Dalam demokrasi, literasi politik penting untuk dimiliki masyarakat. 

Menurut Bernard Crick (2006) dalam (Heryanto, 2019, hlm.34) literasi politik 

merupakan senyawa antara pengetahuan yang memadai, keterampilan dalam 

pencarian dan komparasi informasi, serta sikap terkait isu-isu politik. Literasi 

politik juga memengaruhi keyakinan masyarakat pada tokoh-tokoh politik serta 

kecenderungan masyarakat dalam menilai atau memahami politik. Kemampuan 

literasi politik harus dimiliki oleh masyarakat, terlebih ketika memasuki masa 

pemilihan umum, agar  masyarakat dapat menjadi pemilih yang rasional, analitis, 

dan kritis dalam menyikapi berbagai isu dan sajian politik. 

Literasi politik penting untuk dimiliki semua kalangan, tak terkecuali 

kalangan pemilih pemula yang pada umumnya berusia 17-21 tahun. Berdasarkan 

data Komisi Pemilihan Umum (KPU), jumlah pemilih pemula pada pemilu 2014 

adalah 18.334.458 jiwa. Pada pemilu 2019, jumlah pemilih pemula Daftar Pemilih 

Tetap (DPT) rentang usia 17-20 tahun sebanyak 17.501.278 jiwa, sedangkan 

pemilih pemula yang berusia 21 tahun masuk kedalam DPT dengan kelompok usia 

21-30 tahun yang berjumlah 42.843.792 jiwa. Literasi politik perlu digalakkan 

pada kalangan pemilih pemula, dimana pengetahuan para pemilih pemula 

mengenai politik akan menentukan pilihan atau orientasi politik mereka (Sari & 

Prasetiyo, 2018, hlm.268). 

Kebiasaan atau perilaku masyarakat menjadi pemilih ketika dewasa 

bermula dari kebiasaan memilih di awal (pemilu pertama). Perilaku seseorang 

dalam memberikan suara sejak dini dalam pemilu pertamanya secara signifikan 

memengaruhi perilaku pemilihan berikutnya. Sebuah penelitian  menunjukkan,
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apabila seseorang terbiasa memberikan suara maka ia akan selalu menggunakan 

hak memilihnya, sedangkan apabila khalayak terbiasa abstain maka mereka 

cenderung abstain dalam pemilihan-pemilihan berikutnya. Begitupun dengan 

Jerman, dari sejumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam pemilihan umum 

parlemen Eropa Juni 2009, sekitar 93% diantaranya mengikuti pemilihan umum 

selanjutnya. Maka dari itu, literasi politik pada kalangan pemilih pemula penting 

untuk diperhatikan. 

Kondisi saat ini, literasi politik pemilih pemula di Indonesia terbilang 

masih rendah. Pengetahuan pemilih pemula terkait pemilu masih minim. 

Kemudian pilihan kelompok usia pemilih pemula masih mengambang, berubah-

ubah, atau disebut sebagai swing voters. Menjelang masa pemilihan umum, 

kalangan pemilih pemula kerap dijadikan objek atau angka yang diakumulasikan 

untuk kepentingan partai atau kandidat. Kalangan pemilih pemula masih lemah 

dalam mengidentifikasi kepartaian. Keputusan menentukan pilihan pada kalangan 

pemilih pemula dipengaruhi beberapa faktor, seperti tingkat kesukaan, 

penerimaan, popularitas, dan tingkat keterpilihan partai di kalangan pemilih 

pemula. Tanggapan atau respon pemilih pemula terhadap partai juga terus 

melemah, perilaku korup para politisi membentuk opini negatif pada kalangan 

pemilih pemula (Heryanto, 2019, hlm.303). Secara psikologis juga dapat 

dijelaskan, kalangan pemilih pemula termasuk kategori remaja yang cenderung 

masih labil. Mereka memiliki  nilai atau pilihan tersendiri yang dijadikan pondasi, 

namun masih menerima dan memproses informasi-informasi baru yang bersifat 

netral (Rohim & Wardana, 2019, hlm.1) 

Dalam praktiknya saat ini masih banyak masyarakat yang tidak 

mendasarkan keputusan memilih mereka berdasarkan pengetahuan politiknya. 

Alih-alih menggunakan pengetahuan politiknya, khalayak menggunakan suaranya 

berdasarkan pengaruh lingkaran keluarga, teman, ataupun orang-orang terdekat 

yang tidak dapat dipastikan validitasnya. Khalayak yang seperti ini, dalam konteks 

politik terlebih partisipasi politik rentan dimobilisasi atau mobilized participation 

(Heryanto, 2019, hlm.123). Bentuk partisipasi politik yang dimobilisasi tentunya 
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tidak berkualitas. Idealnya khalayak memiliki kemampuan literasi politik yang 

baik dan mampu menentukan pilihannya sendiri berdasarkan hasil pemikiran yang 

rasional, analitis, dan kritis. Literasi politik penting untuk dimiliki oleh kalangan 

pemilih pemula, agar bentuk partisipasi politiknya tidak mudah dimobilisasi. 

Angka golput atau abstain pada warga negara Indonesia cenderung 

meningkat dari tahun ke tahun. Kondisi golput atau menurunnya tingkat partisipasi 

politik masyarakat di Indonesia dapat ditunjukkan dengan angka partisipasi 

pemilih dalam pemilihan anggota legislatif (Pileg) dari tahun 1999 hingga 2014. 

Pada tahun 1999, partisipasi warga dalam memilih mencapai angka 92,99%, pada 

tahun 2004 turun menjadi 84,07%, tahun 2009 sebesar 70,99%, dan kemudian 

meningkat pada tahun 2014 yakni 75,11% (Heryanto, 2019, hlm.39-40) 

Berdasarkan publikasi Pusat Penelitian Kependudukan LIPI tahun 2019, 

merujuk pada data KPU pada pemilu 2004 angka golput mencapai 23,30%, pemilu 

2009 mencapai 27,45%, dan pemilu 2014 sebesar 30,42%. Berdasarkan hasil 

survei lembaga Jeune & Raccord Communication, potensi golput pada kalangan 

milenial dengan rentang usia 17-49 tahun pada pemilihan umum 2019 mencapai 

44,7%. Hal ini turut menggambarkan kondisi partisipasi kalangan pemilihan 

pemula, dimana rentang usia pemilih pemula yakni 17-21 tahun termasuk kedalam 

kalangan milenial. Sikap golput tersebut diperjelas dengan hasil survei yang 

menunjukkan sebesar 65,4% khalayak tidak mengikuti berita tentang politik dan 

51,8% tidak hadir untuk memberikan suara dalam pemilihan umum 2019 atau 

memutuskan untuk golput.  

Pengetahuan kalangan pemilih pemula akan informasi politik perlu untuk 

ditingkatkan. Informasi politik merupakan aspek penting dalam demokrasi. Untuk 

menjalankan proses demokrasi, masyarakat harus memiliki pengetahuan atau 

informasi yang memadai. Informasi politik dapat diperoleh dari berbagai hal 

seperti pendidikan formal, dan diskusi interpersonal, serta konsumsi berita dari 

media yang juga berhubungan kuat dalam membentuk pengetahuan khalayak 

(Corrigall-Brown & Wilkes, 2014, hlm.5). Media massa merupakan saluran media 

politik yang paling luas menjangkau masyarakat. Media massa berfungsi sebagai 
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sumber informasi dan alat sosialisasi politik yang dapat memengaruhi norma, 

kognisi, dan perilaku masyarakat dalam berdemokrasi (Moeller dkk., 2018, hlm. 

445).  

Saat ini, media massa terlebih media online atau internet menjadi alat 

sosialiasi politik utama bagi masyarakat, terlebih kalangan pemilih pemula. 

Generasi muda (rata-rata usia dibawah 30 tahun) menjadikan media online sebagai 

media utama dan mereka mencari informasi terkait politik didalamnya (Effendi, 

dkk, 2020, hlm.74). Media online seperti Yahoo News, Google News, dan 

Huffington Post menjadi sumber utama informasi berita bagi masyarakat Amerika 

Serikat (Lee, 2012, hlm.1). Di Indonesia sendiri menurut Hootsiute We Are Social, 

jumlah pengguna intermet pada tahun 2019 mencapai 150 juta jiwa dengan 

mayoritas berusia 19-34 tahun. Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia 

(APJII) menyatakan jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai 171 juta 

dengan mayoritas pengguna berusia 15-19 tahun yang kemudian diikuti oleh 

kelompok usia 20-24 tahun. 

Pendidikan politik bagi masyarakat dapat ditingkatkan melalui jaringan 

internet. Dalam rangka meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia, sejak 

Pemilihan Presiden tahun 2014 telah bermunculan platform, website, dan mobile 

apps yang dibuat untuk meningkatkan demokrasi di Indonesia. Terdapat empat 

lembaga yang melakukan pemantauan terhadap media sosial, 10 lembaga 

melakukan pelacakan latar belakang kandidat politik, sembilan lembaga berfokus 

pada public assesment, sembilan lembaga lainnya melakukan e-counting dan 16 

lembaga berfokus pada voter education. Voter education itu sendiri dapat 

dijelaskan sebagai upaya atau metode yang digunakan untuk mensosialisasikan 

tahapan pemilu dan cara memilih untuk mendorong partisipasi politik masyarakat. 

Kegiatan tersebut juga secara bersamaan memberikan pendidikan politik bagi 

masyarakat secara luas (Heryanto, 2019, hlm.401) 

Kalangan pemilih pemula merupakan salah satu kelompok masyarakat 

mayoritas pengguna internet. Pemilih pemula cenderung menggunakan media 
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online dalam pencarian informasi. Pemberitaan online lebih kuat memengaruhi 

pemilih pemula karena media online memberikan ruang bagi para pemilih pemula 

untuk mengikuti perkembangan berita dalam proses penerimaan informasi. 

Melalui media online, pemilih pemula dapat mengakses informasi secara cepat dan 

fleksibel, dimana mereka dapat menentukan pilihan berita yang sesuai dengan 

kebutuhan, dan dapat menyebarluaskan atau membagikan informasi tersebut lebih 

luas lagi melalui media sosial. Selain itu, khalayak juga dapat mengkomparasikan 

informasi online dengan informasi dari media offline. Hal ini sesuai dengan 

karakteristik pemilih pemula yang sebagian besar bersikap selektif, dimana 

mereka mengabaikan informasi-informasi yang tidak seseuai dengannya, dan 

hanya tertarik pada informasi yang mereka butuhkan (Moeller dkk,, 2018, 

hlm.445-447). 

Pada dasarnya media online saat ini berlomba memberikan dan menyajikan 

informasi aktual secara unik dan menarik untuk mendapatkan perhatian khalayak.  

Namun, tidak sedikit juga media online yang hanya memperhatikan banyaknya 

cclickers dan viewers dimana pemberitaan disampaikan secara ringkas, 

berkelanjutan, hingga sensasional (Ciptadi & Armando, 2018, hlm.62). Memasuki 

masa pemilihan umum, keberagaman media online banyak menimbulkan berita-

berita palsu. Dalam masa kampanye pemilihan umum 2019 antara bulan 

September 2018 hingga April 2019, Kemenkominfo mengidentifikasi 1.731 berita 

palsu dimana 630 diantaranya merupakan informasi politik terkait pemilihan 

umum yang berlangsung pada bulan April 2019. 

Literasi politik erat kaitannya dengan literasi media. Dalam memperoleh 

informasi politik dari media, terlebih media online yang beragam dan rawan berita 

palsu, khalayak harus memiliki kemampuan dalam mengkritisi setiap informasi 

yang disampaikan oleh media (Heryanto, 2019, hlm.121). Pada dasarnya, 

kehadiran media online memberikan dampak positif juga negatif. Media online 

secara positif menyediakan keragaman informasi dimana dalam demokrasi 

keragaman berperan penting untuk merefleksikan perbedaan opini, perbedaan 
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kebutuhan, menyediakan pilihan, untuk menghadapi khalayak dengan keyakinan 

yang berbeda, membangkitkan inovasi, menstimulus sikap toleransi, serta 

berkontribusi terhadap perkembangan sosial (van der Wurff, 2011, hlm.328). 

Sedangkan dampak negatif dari keberagaman media online ini timbul banyak 

perbedaan yang dapat menghambat pembangunan konsensus, atau dalam kata lain 

dapat memperburuk keadaaan dengan perbedaan persepsi di masyarakat (Chan & 

Lee, 2014, hlm.303) 

Dalam menentukan pilihan politik, pengetahuan pemilih pemula di 

Indonesia dipengaruhi oleh nilai identifikasi diri, relevansi nilai, dan penggunaan 

media (Nugroho, 2018, hlm.5). Penggunaan media menjadi salah satu aspek 

penting bagi pemilih pemula untuk meningkatkan pengetahuan mereka akan isu-

isu politik yang sedang berkembang. Pada pemilihan umum tahun 2016 di 

Amerika Serikat, sekitar 17% pemilih yang tidak terdaftar dan 39% pemilih yang 

terdaftar tidak menggunakan hak suara mereka karena merasa tidak memiliki 

pengetahuan yang cukup mengenai kandidat dan isu politik (Hebert & Lambert, 

2019, hlm.2). Pengetahuan politik pada khalayak cenderung menentukan tingkat 

partisipasi politik, orang dengan pengetahuan politik yang rendah biasanya 

memiliki partisipasi politik yang rendah pula. Selain itu, framing negatif 

pemberitaan media mengenai isu dan kandidat politik mengakibatkan rendahnya 

partisipasi politik. Hal ini dibuktikan dengan rendahnya partisipasi politik pada 

pemilihan parlementer Eropa akibat maraknya pemberitaan dengan framing 

negatif menjelang masa pemilihan. Sebuah penelitian dari (Van Sapnje & De 

Vreesr, 2014) menunjukkan paparan suatu framing pemberitaan dapat 

memengaruhi keputusan memilih para pemilih (Moeller dkk., 2018, hlm.446) 

Berdasarkan teori sosial kognitif, media dapat menghasilkan perubahan 

pada khalayak dengan memberikan informasi, memengaruhi, mengarahkan 

kognisi yang kemudian memengaruhi pengambilan keputusan pada khalayak 

(Chang dkk., 2016, hlm.2). Teori sosial kognitif menjelaskan bahwa khalayak 

mengalami observational learning (pembelajaran melalui pengamatan), 
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pemodelan, dan penguatan. Dalam konteks penerimaan informasi politik, 

pemodelan merupakan tahapan dimana khalayak mencoba menyesuaikan  sudut 

pandang  politiknya terhadap isu-isu relevan yang disampaikan media massa. 

Penguatan adalah tahap dimana khalayak memberikan nilai posisif atau negatif 

terhadap informasi yang mereka terima (Muralidharan & Sung, 2016, hlm.103). 

Proses pemodelan dan penguatan ini merupakan dampak terpaan informasi media 

massa yang kemudian memengaruhi pengetahuan, sikap, dan perilaku khalayak. 

Penerimaan khalayak terhadap informasi yang disampaikan media massa 

kemudian menjadi dampak media massa. Terpaan informasi media massa secara 

signifikan memengaruhi koginisi dan perilaku khalayak. Frekuensi dalam 

mengakses informasi memengaruhi dampak terpaan dimana semakin sering 

khalayak terpapar konten media, semakin familiar khalayak terhadap isu tersebut. 

Fekuensi terpaan informasi politik yang tinggi membuat khalayak lebih percaya 

diri atas pengetahuan politik yang kemudian memengaruhi secara positif perilaku 

atau partisipasi politik khalayak (Muralidharan & Sung, 2016, hlm.103). Selain itu 

durasi menjadi tolak ukur kedua untuk mengukur terpaan informasi media. Durasi 

atau lamanya waktu yang digunakan khalayak dalam mengakses suatu media dapat 

menunjukkan tingkat keterlibatan khalayak terhadap media atau informasi 

tersebut. Atensi kemudian menjadi alat ukur lainnya, dimana khalayak memiliki 

tingkat perhatian yang berbeda terhadap beragam informasi yang disajikan media 

(Annenberg Media Exposure Research G, 2008, hlm.27). Terpaan informasi pada 

dasarnya dapat memengaruhi kesadaran khalayak dan membentuk opini publik 

yang kemudian membentuk realitas sosial (Heryanto, 2019, hlm.27). Informasi-

informasi yang disampaikan media massa secara perlahan memengaruhi kesadaran 

individu kemudian secara kolektif hingga membentuk opini publik. 

Khalayak menggunakan media massa sebagai salah satu sumber informasi 

politik, informasi tersebut menjadi dasar pengetahuan dan pertimbangan bagi 

khalayak dalam mengarahkan bentuk partisipasi politiknya. Media massa berperan 

dalam menyampaikan serta diseminasi informasi, membangun opini publik, 
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fasilitator masyarakat dan politikus dalam debat publik, menuangkan aspirasi 

hingga partisipasi politik  (Arifuddin, 2016, hlm.16). Bentuk-bentuk gagasan 

ataupun kebijakan yang berkaitan dengan politik  dalam suatu negara disampaikan 

melalui media massa dan diterima masyarakat secara luas. .  

Terpaan media internet mempermudah khalayak dalam memperoleh 

informasi politik. Internet memberikan keleluasaan atau peluang yang lebih besar 

untuk khalayak berdiskusi secara konstruktif mengenai suatu isu dimana 

informasi-informasi yang digunakan rasional dan beralasan (Molaei, 

2017,hlm.219). Penyebaran informasi dapat berlangsung sangat cepat, media 

online memberikan keragaman informasi mengenai banyak topik atau isu yang 

dihadirkan melalui berbagai sudut pandang. Sebuah penelitian menunjukan bahwa 

peningkatan penggunaan internet berpengaruh terhadap peningkatan partisipasi 

masyarakat dalam demokrasi.  

Dengan kondisi literasi politik pemilih pemula di Indonesia masih rendah, 

tentunya perlu dilakukan berbagai upaya untuk meningkatkannya. Salah satu 

upaya meningkatkan literasi politik kalangan pemilih pemula adalah dengan 

menggunakan media online, mengingat media online merupakan sumber informasi 

utama bagi mereka. Media online itu sendiri juga bagian dari media massa yang 

merupakan salah satu saluran komunikasi politik atau pendidikan politik bagi 

masyarakat.  

Penelitian dari Brown & Wilkes (2014, hlm.5) menunjukkan, terpaan 

media berpengaruh dan berhubungan secara kausal terhadap keputusan khalayak 

dalam melakukan pemilihan atau menggunakan hak suaranya dalam pemilihan 

umum. Sementara Moeller, dkk (2018, hlm.447) menunjukkan bahwa terpaan 

media online lebih berpengaruh pada pemilih pemula dibandingkan dengan media 

offline. Informasi harus tersedia untuk kalangan muda, informasi dapat dipahami, 

dan relevan dengan kalangan muda 

Peneitian dari Velasquez & Quenette (2018) menunjukkan ekspresi politik 

dalam penggunaan sosial media memengaruhi efikasi politik sosial media, 

ekspresi penggunaan sosial media, dan keterlibatan politik khalayak. Kemudian 
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penelitian dari Ohme, dkk (2016) menyatakan durasi dan frekuensi penggunaan 

mobile apps pada berita online mempengaruhi partisipasi politik khalayak. 

Penelitian dari Karakaya & A Glazier (2019) menyatakan partisipasi 

politik khalayak yang memperoleh informasi dari sumber online cenderung tinggi. 

Sosial media dan media online memegang peranan kunci dalam menyampaikan 

informasi tanpa batasan atau saringan dari pemerintah yang kemudian berpengaruh 

terhadap partisipasi politik khalayak. Gaya penyampaian informasi juga menjadi 

salah satu indikator bagi pemilih pemula untuk menerima informasi. Makna yang 

tercipta kemudian memengaruhi preferensi khalayak dalam menentukan sikap 

politik mereka. 

Berdasarkan latar belakang penelitian juga pembahasan dari penelitian-

penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa penelitian-penelitian terdahulu 

membahas dampak penggunaan media sosial atau media online secara umum 

(tidak spesifik meneliti satu media) terhadap partisipasi politik khalayak. 

Berangkat dari hal tersebut, terdapat celah penelitian dimana jenis atau objek 

media yang diteliti dalam penelitian ini dibuat secara spesifik yaitu portal berita 

atau media online Tempo.co dan pengukuran dampak terpaannya tidak hanya pada 

partisipasi politik, melainkan juga pengetahuan dan sikap yang terangkum dalam 

bentuk literasi politik.  

Media online Tempo.co adalah salah satu media yang menarik untuk 

diteliti. Media online Tempo.co merupakan salah satu media atau portal berita 

online yang terverifikasi dan banyak mengangkat informasi politik. Terdapat 

beberapa faktor yang menjadikan media online Tempo.co ini menarik untuk 

diteliti. Pertama, Tempo.co merupakan salah satu pionir media atau portal berita 

online yang telah beroprasi sejak tahun 1995 dengan nama Tempointeraktif.com. 

Portal berita online Tempo.co juga merupakan bagian dari Tempo Media Grup 

yang telah berdiri sejak tahun 1971 (Ciptadi & Armando, 2018, hlm.62). 

 Kedua, Tempo secara umum dikenal sebagai media yang berani dan kritis 

atas pemerintahan serta kental dengan isu politik. Dalam menyampaikan berita 

politik, Tempo mengusung ideologi politik media yang fokus pada straight news 
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(Novianti, 2010, hlm.176). Namun, Tempo.co juga menyampaikan informasi 

melalui tayangan audio visual, infografis, hingga kolom cek fakta dan data yang 

bertujuan untuk memudahkan khalayak dalam mencerna informasi dan 

mengidentifikasi kebenaran suatu informasi. 

Ketiga, Tempo.co telah lolos verifikasi International Fact-Checking 

Network (IFCN) sebagai media yang independen atau tidak dipengaruhi oleh 

kepentingan kelompok manapun, tidak menutupi sumber informasi yang 

digunakan dalam pemberitaan, terbuka dalam menyampaikan pendanaan media 

kepada publik, bertanggung jawab atas segala konten yang dimuat, dan menerima 

saran serta kritik atas konten-konten yang telah di publikasikan. Keempat, 

Tempo.co merupakan salah satu media online yang populer di kalangan publik. 

Berdasarkan analisis Alexa.com, Tempo.co merupakan salah satu media online 

yang sering dikases dengan rata-rata 35 juta pengunjung setiap bulan, 115 juta 

halaman diakses setiap bulan, dan rata-rata pengunjung menghabiskan 7 menit 29 

detik setiap kali mengakses Tempo.co dalam perhitungan kurun waktu satu bulan. 

Tempo.co juga termasuk kedalam 20 besar jajaran portal berita teratas di 

Indonesia.  

Berdasarkan pemaparan latar belakang tersebut, penelitian ini kemudian 

berjudul Pengaruh Terpaan Informasi Politik Media Online Tempo.co 

terhadap Literasi Politik Pemilih Pemula (Studi Deskriptif Kuantitatif pada 

Pemilih Pemula Pengakses Tempo.co). Penelitian ini dilakukan melalui metode 

kuantitatif deskriptif dan studi korelasional untuk menganalisis hubungan antara 

dimensi terpaan media (durasi, frekuensi, dan atensi) terhadap literasi politik 

(pengetahuan, kemampuan, dan sikap politik) pemilih pemula. 

1.2 Rumusan Masalah Penelitian 

Untuk melaksanakan penelitian, terdapat beberapa permasalahan umum 

yang dirumuskan berdasar pada latar belakang penelitian. Adapun rumusan 

masalah dalam penelitian ini diuraikan sebagai berikut: 
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1. Apakah terdapat hubungan siginifikan antara durasi terpaan  

informasi politik pada media online Tempo.co terhadap literasi 

politik pemilih pemula pengakses Tempo.co? 

2. Apakah terdapat hubungan signifikan antara frekuensi terpaan 

informasi politik pada media online Tempo.co terhadap literasi 

politik pemilih pemula pengakses Tempo.co? 

3. Apakah terdapat hubungan siginifikan antara atensi khalayak pada 

terpaan informasi politik pada media online Tempo.co terhadap 

literasi politik pemilih pemula pengakses Tempo.co? 

4. Apakah terdapat hubungan signifikan antara terpaan informasi 

politik media online Tempo.co terhadap literasi politik pemilih 

pemula pengakses Tempo.co? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan beberapa tujuan yang berdasar pada 

uraian rumusan masalah penelitian yang telah disebutkan sebelumnya. Adapun 

tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk menganalisis hubungan siginifikan antara durasi terpaan 

informasi politik pada media online Tempo.co terhadap literasi 

politik pemilih pemula pengakses Tempo.co 

2. Untuk menganalisis hubungan siginifikan antara frekuensi terpaan 

informasi politik pada media online Tempo.co terhadap literasi 

politik pemilih pemula pengakses Tempo.co 

3. Untuk menganalisis hubungan siginifikan antara atensi terpaan 

informasi politik pada media online Tempo.co terhadap literasi 

politik pemilih pemula pengakses Tempo.co 

4. Untuk menganalisis hubungan signifikan antara terpaan informasi 

politik media online Tempo.co terhadap literasi politik pemilih 

pemula pengakses Tempo.co 
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1.4 Manfaat Penelitian  

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini dapat menjadi tambahan bahan kajian pada Ilmu 

Komunikasi tekhusus mengenai pengaruh media online dalam edukasi 

literasi politik pada pemilih pemula. Memberikan pemahaman kepada 

masyarakat luas bahwa media online merupakan sumber informasi dan 

alat sosialisasi politik yang dapat digunakan. 

2. Manfaat Praktis  

Pemilih pemula dapat menjadikan penelitian ini sebagai referensi agar 

menggunakan atau mengakses media online dengan baik guna 

mempelajari realitas dunia politik atau meningkatkan literasi politik.  

3. Manfaat Kebijakan 

Memberikan pengetahuan dan penilitian bagi pemerintah, partai politik, 

dan pihak-pihak lainnya  bahwa media online memiliki peran dalam 

meningkatkan literasi politik kalangan pemilih pemula dan 

memanfaatkan media online sebagai media sosialisasi politik dengan 

sebaik-baiknya. 

4. Manfaat Isu 

Memberikan atau meningkatkan kesadaran bagi berbagai pihak untuk 

menggalakkan literasi politik di kalangan pemilih pemula melalui 

media online, mengingat literasi politik di kalangan pemilih pemula 

sangat penting untuk keberlangsungan demokrasi di masa yang akan 

datang. 

1.5 Struktur Organisasi Skripsi 

Dalam penulisan skripsi, hasil penelitian akan dituangkan kedalam lima bab 

yang tersusun dan rinci seusi dengan aturan penulisan karya ilmiah. Uraian susunan 

penelitian dijelaskan sebagai berikut: 
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Bab I : Pendahuluan 

Bab pendahuluan memuat uraian pendahuluan yang terdiri dari lima sub 

bab latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, dan struktur organisasi skripsi. 

Bab II : Kajian Pustaka 

Pada dua dituliskan mengenai berbagai kajian pustaka yang terdiri dari 

landasan konseptual dan teori-teori yang digunakan dan relevan dengan 

penelitian ini. Kemudian juga terdapat pembahasan mengenai penelitian 

terdahulu yang menjadi rujukan penelitian ini dilaksanakan, kerangka 

pemikiran, serta hipotesis penelitian. 

Bab III : Metode Penelitian 

Bab metode penelitian yang terdiri dari desain penelitian, partisipan 

penelitian, populasi penelitian, sampel penelitian, instrumen penelitian, 

operasionalisasi variabel penelitian, pengujian instrumen, prosedur penelitiaan 

hinggi teknik analisis data. 

Bab IV : Temuan dan Pembahasan 

Bab temuan dan pembahasan penelitian memuat secara rinci dari hasil atau 

temuan penelitian. Temuan penelitian merupakan pengolahan dan analisis data 

dari hasil penelitian mengenai pengaruh terpaan informasi media online 

Tempo.co terhadap pemilih pemula pembaca Tempo.co. pembahasan temuan 

penelitian kemudian dilakukan untuk menjawab rumusan malasah penelitian. 

Bab V : Simpulan, Implikasi, dan Saran 

Bab akhir atau penutup penelitian berisikan simpulan dari hasil penelitian 

yang telah dilakukan. Kesimpulan penelitian merupakan hass il analisidan 

pemaknaan peneliti atas hasil penelitian. Dari simpulan penelitian kemudian 

terdapat rekomendasi atau saran terkait dengan hasil peneliti 


