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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

 Sistem politik yang dianut oleh Indonesia ialah demokrasi. Demokrasi 

adalah suatu bentuk politik pemerintahan yang kekuasaannya berasal dari rakyat, 

baik secara langsung (demokrasi langsung) atau melalui perwakilan (demokrasi 

perwakilan) (Lansford, 2007). Istilah demokrasi diperkenalkan pertama kali oleh 

Aristoteles sebagai suatu bentuk pemerintahan, yaitu pemerintahan yang 

menggariskan bahwa kekuasaan berada di tangan  rakyat. Abraham Lincoln dalam 

pidato Gettysburg-nya mendefinisikan demokrasi sebagai "pemerintahan dari 

rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat" (Lansford, 2007). Hal ini berarti kekuasaan 

tertinggi dalam sistem demokrasi ada di tangan rakyat dan rakyat mempunyai hak, 

kesempatan dan suara yang sama di dalam mengatur kebijakan pemerintahan. 

Melalui demokrasi, keputusan yang diambil berdasarkan suara terbanyak 

(Lansford, 2007). 

Prinsip demokrasi dan  prasyarat dari berdirinya negara demokrasi telah 

terakomodasi dalam konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia 

(Nurdiaman,1997). Salah satu prinsip demokrasi ialah Pemilihan umum 

(PEMILU). Pemilihan umum merupakan proses pemilihan orang-orang untuk 

mengisi jabatan-jabatan politik tertentu seperti anggota legislatif dan perangkat 

eksekutifnya (pemiluindonesia.com,2009). UU No. 15 tahun 2011 mengatur 

tentang penyelenggaraan pemilu. Dalam undang – undang tersebut sangat jelas 

disebutkan peran rakyat dalam PEMILU. Peran tersebut mulai dari rakyat sebagai 

calon yang akan dipilih, panitia pelaksanaan PEMILU, sekaligus rakyat sebagai 
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pengawas PEMILU. Rakyat juga merupakan pemilih dalam PEMILU. Hal ini 

sudah diatur dalam UU PEMILU No. 8 tahun 2012. 

Karena calon legislatif dan eksekutif berasal dari rakyat maka latar 

belakang calon anggotanya pun bervariatif. Mulai dari kalangan militer, sipil, 

budayawan, agamawan ,pengusaha , dan artis. Dari kalangan artis sebut saja sosok 

Rano Karno yang kini menjabat sebagai Wakil Gubernur Banten. Lalu dari 

kalangan agamis muncul beberapa nama seperti K.H Zaenudin M.Z. Dari 

kalangan pengusaha muncul nama Anas Urbaningrum, Jokowi, Aburiezal Bakri, 

Surya Paloh, Harry Tanoe. Dari kalangan militer sebut saja Letnan Jenderal 

(Purn) Prabowo Subianto Djojohadikusumo dan presiden Indonesia sekarang 

Susilo Bambang Yudhoyono. 

Bila dikaji lebih lanjut banyaknya calon dalam daftar peserta ternyata 

cukup membingungkan para pemilih. Karena kebanyakan calon tidak dikenal oleh 

pemilih. Hal itu pula yang dirasakan penulis ketika hendak memberikan hak pilih 

pada pemilu 2009 kemarin. Terlebih Mahkamah Konstitusi (MK) telah 

memutuskan suara terbanyak sebagai standar atau indikator dari calon tersebut 

menang dalam pemilu.  Karena idealnya rakyat disini memilih para kandidat yang 

mewakili pandangan mereka tentang konsep yang seharusnya dan mampu 

menjaga konsep demokrasi (Lau, Redlawsk. 2006.). Sedangkan pada 

kenyataannya banyaknya calon kandidat tidak diiringi dengan pola kampanye 

yang efektif. Sehingga rakyat sebagai pemilih tidak dapat mengetahui dengan baik 

siapa saja yang ada di kertas suara. Dengan demikian pemilih kurang mampu 

menimbang serta memilah dan memilih calon mana yang sesuai serta dapat 

mewakili visinya tentang pemerintahan yang sesuai. Sehingga terdapat 

kemungkinan bahwa pemilih akan memilih calon berdasarkan kepercayaan 

terhadap partai semata (LSI, 2009) atau memilih berdasarkan popularitas calon 

atau bahkan untuk tidak memilih sama sekali. 

 Munculnya artis atau publik figur pada bursa pencalonan dirasa semakin 

menarik karena disatu sisi mereka unggul dari segi popularitas di masyarakat 
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namun disisi lain mereka masih diragukan kemampuannya dalam segi 

pemerintahan baik knowledge, ability dan soft skill terutama oleh kalangan 

pendidikan. Fenomena yang menarik ini ditunjang oleh keberhasilan dari 

Angelina Sondakh dan Adjie Massaid terpilih 2 periode sebagai anggota DPR RI, 

lalu Dicky Chandra yang terpilih jadi Wabup Garut, serta Dede Yusuf yang juga 

terpilih sebagai Anggota DPR 2004 dan Wagub Jabar periode 2008-2013. 

 Rahmad M Arsyad, S.Sos.,M.Ikom., salah satu dosen STISIP Petta 

Baringeng Soppeng pun dalam salah satu tulisan dalam blog pribadinya 

menganggap bahwa fenomena artis dan pengusaha merupakan salah satu bentuk 

aji mumpung. Rahmad pun kurang setuju jika pemimpin negara hanya 

berlandaskan kepentingan pribadi bukan masyarakat.  Namun hal tersebut 

menarik dikarenakan ternyata masih ada kalangan pendidikan yang memilih artis 

pada pemilu Gubernur Jawa Barat lalu. 

 Jawa Barat telah melaksanakan pesta rakyat untuk memilih pemimpin 

daerahnya. Pemimpin terpilih lalu Ahmad Heryawan I.Lc dan Dede Yusuf ada 

kemungkinan besar untuk saling bersaing pada pemilu daerah periode 2013. Hal 

yang menarik ialah selama ini yang selalu dielukan atas suksesi periode kemarin 

ialah peran dari Ahmad Heryawan yang notabene merupakan Gubernur Jawa 

Barat saat ini, dan tentu saja berbanding terbalik dengan Dede Yusuf yang 

dianggap penulis kurang melakukan branding. Hal ini terbukti dimana semua 

iklan layanan masyarakat dipenuhi oleh foto Ahmad Heryawan.   Namun, apakah 

pengalaman satu periode Dede Yusuf dalam pemerintahan Provinsi Jawa Barat, 

ditambah latar belakangnya sebagai artis mampu membuat masyarakat 

memberikan suaranya. Karena sampai saat ini, fenomena yang muncul ialah 

semua pasangan calon memiliki satu artis, baik itu sebagai kandidat Gubernur 

atau Wakil Gubernur. Artinya Dede Yusuf  tidak lagi menjadi satu – satunya artis 

yang mencalonkan diri pada ajang pesta rakyat ini.  

 Pemilih datang dari berbagai kalangan. Mulai dari pedagang, karyawan, 

pengusaha, nelayan, pegawai negeri sipil, dan kalangan terdidik. Kalangan 
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terdidik sangat menarik untuk diteliti karena dari segi intelektualitas 

perkembangan kognitif dan daya pandangnya terhadap pengambilan keputusan 

lebih luas. Salah satu kalangan terdidik ialah mahasiswa. Secara teori individu 

yang  memiliki tingkat pendidikan yang tinggi akan lebih mudah melakukan 

kegiatan pengambilan keputusan, karena menghasilkan pertimbangan yang 

rasional, memiliki kepercayaan pada diri sendiri, sehingga diharapkan mampu 

menganalisa permasalahan dan mampu menyelesaikan masalah secara kritis dan 

logis (Mansyur dan Lukman,2005). Dari segi perkembangan menurut Hurlock 

(2002) orang dewasa dalam menyelesaikan masalahnya juga memikirkannya 

terlebih dahulu secara teoritis. Ia menganalisis masalahnya dengan penyelesaian 

berbagai hipotesis yang mungkin ada. Atas dasar analisisnya ini, orang dewasa 

lalu membuat suatu strategi penyelesaian secara verbal. Yang kemudian 

mengajukan pendapat-pendapat tertentu yang sering disebut sebagai proporsi, 

kemudian mencari sintesis dan relasi antara proporsi yang berbeda-beda tadi. Itu 

berarti proses pengambilan keputusan dari seseorang yang berasal dari dunia 

pendidikan universitas cukup kompleks, selain dari segi umur yang menuntut 

untuk berpikir secara analisis, dunia akademis juga menuntut pola pikir yang 

lebih analitis lagi lalu mensitesiskan dalam bentuk yang mudah.  

Dari teori diatas, peneliti mencoba membuat penelitian awal. Dari penelitian 

awal ditemukan bahwa terdapat 17 orang yang memilih gubernur berlatar 

belakang artis pada tahun 2013 dengan pertimbangan yang tidak kompleks pada 

mahasiswa jurusan psikologi UPI yang sebagian besar angkatan 2012. Mereka 

hanya mempertimbangkan satu atau dua informasi bahkan ada juga sebagian 

yang mendengarkan kata hati atau bisa dikatakan menggunakan pola intuitif 

ketika memilih. Informasi yang didapat pun mayoritas diakui subjek datang 

secara tidak sengaja. Padahal pada dasarnya menurut Behavior Decision Theory 

(BDT) Redlawsk (2009) perilaku memilih sangat bergantung pada informasi, 

bagaimana informasi di dapatkan dan diolah untuk menentukan pilihan.  

Dari fenomena tersebut peneliti tertarik mengenai pemilih artis terutama pada 
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mahasiswa jurusan psikologi. Hal tersebut menjadi menarik ketika Redlawsk 

(2009) mengemukakan bahwa mahasiswa merupakan miniatur negara. Dari 

fenomena ini penulis berharap bisa sedikitnya menjelaskan fenomena memilih 

artis.   

 

 

 

B. Fokus Penelitian 

 Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, penelitian 

ini berfokus pada gambaran karakteristik pemilih di jurusan psikologi UPI yang 

memilih artis pada PEMILU Gubernur Jawa Barat 2013. 

 Subjek penelitian ini secara kuantitatif difokuskan kepada seluruh 

mahasiswa jurusan psikologi UPI yang memberikan suara pada pemilu kepala 

daerah Jawa Barat 2012. Dari  populasi tersebut peneliti memfokuskan untuk 

meneliti secara kualitatif kepada empat mahasiswa jurusan psikologi yang 

memilih artis dengan tipe memilih yang berbeda. Hal tersebut dilakukan sebagai 

keterangan untuk memperjelas data yang diambil secara kuantitatif. Sehingga 

terdapat pemahaman yang lebih baik tentang dinamika keputusan memilih serta 

pengaruh artis dalam mempengaruhi pilihan mahasiswa jurusan psikologi UPI. 

C. Rumusan Masalah  

 Menurut survey LSI semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka 

akan lebih cenderung mempertimbangkan sosok calon dibandingkan partai 

pendukung ketika memberikan hak suaranya (LSI, 2009). Begitu pula dengan 

mahasiswa, berdasarkan hasil penelitian tersebut diharapkan mahasiswa mampu 

mengevaluasi calon lebih baik dibanding tingkat pendidikan dibawahnya. 

Memilih pada dasarnya merupakan proses pengolahan informasi (Redlawsk & 

Lau,2009). Semakin banyak informasi yang didapatkan mengenai alternatif calon 
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akan menjadikan pemilih dapat memilih dengan benar. Pemilih menurut 

Redlawsk & Lau (2009) dapat dikategorikan menjadi empat tipe, yaitu tipe 

rasional, tradisional, efisien, dan intuitif. Fenomena pengambilan keputusan 

memilih dalam PEMILU yang terjadi pada mahasiswa ialah adanya mahasiswa 

yang memilih kandidat berlatar belakang artis yang apabila dikaitkan dengan 

model pengambilan keputusan maka diduga akan menyebabkan alasan memilih 

yang berbeda pula. 

 

 

D. Pertanyaan Penelitian  

Di dalam penelitian ini, pertanyaan utama yang ditanyakan adalah 

“Bagaimana dinamika memilih pemimpin daerah berlatar belakang artis pada 

mahasiswa Jurusan Psikologi UPI?”. Berikut merupakan rincian dari pertanyaan-

pertanyaan dalam penelitian ini: 

1. Bagaimana dinamika pengambilan keputusan memilih mahasiswa jurusan 

psikologi UPI? 

2. Bagaimana perbedaan metode pengambilan keputusan dari masing- 

masing model pengambilan keputusan ? 

3. Bagaimana perbedaan pengaruh calon berlatar belakang artis bagi 

mahasiswa jurusan psikologi yang memilih artis? 

4. Apakah alasan utama yang mempengaruhi subjek memilih artis? 

E. Tujuan Penelitian  

1. Untuk mengetahui gambaran dan perbedaan dinamika pengambilan 

keputusan memilih menurut tipologi memilih Redlawsk & Lau pada 

mahasiswa jurusan psikologi UPI. 
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2. Untuk mengetahui seberapa berpengaruh seorang artis dalam 

mempengaruhi pilihan mahasiswa jurusan psikologi UPI. 

3. Untuk mengetahui alasan utama mahasiswa jurusan Psikologi UPI dalam 

memilih pemimpin daerah berlatar belakang artis. 

F. Manfaat Penelitian 

1.  Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan 

pengetahuan dalam bidang ilmu psikologi sosial beserta ilmu-ilmu 

pengetahuan lainnya, khususnya yang berkaitan dengan kecenderungan 

memilih dan bagaimana pengaruh faktor latar belakang artis terhadap 

keputusan untuk memilih dalam PEMILU. 

2. Manfaat Praktis 

Beberapa manfaat secara praktis dari penelitian ini, yaitu sebagai 

berikut: 

1. Bagi peneliti, penelitian ini dapat menambah  pengetahuan dan wawasan 

terkait penelitian dalam bentuk skripsi. 

2. Bagi pembaca, penelitian  ini dapat memberikan informasi secara tertulis 

maupun sebagai referensi mengenai pengambilan keputusan tepatnya 

mengenai  pengambilan keputusan memilih pada pemilu dalam memilih 

artis. 

G. Struktur Organisasi Skripsi 

Bab I merupakan pendahuluan yang berisikan latar belakang 

penelitian kecenderungan memilih artis pada mahasiswa jurusan psikologi 

UPI, fokus, identifikasi dan perumusan  masalah, tujuan  penelitian, manfaat 

penelitian, dan struktur organisasi penelitian skripsi. 
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Bab II  merupakan kajian pustaka, dan kerangka pemikiran tentang 

teori pengambilan keputusan Redlawsk & Lau yang berisikan konsep-

konsep pengambilan keputusan memilih pada pemilu. 

Bab III  menyajikan motode penelitian yang berisi penjabaran secara 

rinci mengenai lokasi dan subjek peneliti, jenis dan disain penelitian, 

instrumen penelitian, teknik keabsahan data dan analisis data. 

Bab IV menguraikan  hasil dari penelitian dan pembahasan yang 

terdiri dari masalah penelitian, pertanyaan  penelititan, dan tujuan penelitian 

serta mengurai pembahasan atau analisis temuan. 

Bab Vmerupakan  kesimpulan dan saran atau  rekomendasi penelitian. 


