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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pesta akbar demokrasi sudah terlaksana dalam beberapa bulan 

yang lalu, yaitu: agenda pemilu legislatif (PILEG), sedangkan untuk 

pemilu presiden (PILPRES) akan dilakukan pada awal bulan juli. 

Pemilihan legislatif adalah pemilihan umum yang dilakukan untuk 

memilih anggota dewan yang akan duduk di tingkat Kabupaten/Kota, 

Propinsi, dan juga Pusat, setelah dilaksanakan PILEG selanjutnya akan 

dilaksanakan PILPRES yaitu pemilihan umum untuk memilih Presiden 

Republik Indonesia untuk 1 (satu) Periode dengan lama jabatan sekitar 5 

(lima) tahun. 

Persiapan - persiapan sudah dilakukan, mulai dari pembentukan 

Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan juga pembentukan Badan Pengawas 

Pemilu (BAWASLU) berserta perangkatnya yang tersebar di 33 propinsi 

yang ada di Indonesia, kemudian KPU melakukan tugasnya dengan 

mensosialisasikan kepada pemilih, kemudian membuka pendaftaran calon 

legislatif, lalu melakukan tahap verifikasi, hingga akan ditentukannomer 

urut calon legislatif, serta proses pencoblosan yang kemudian akan 

memilih wakil-wakil rakyat untuk duduk di parlemen.  

Hasil pemilihan legislatif pada beberapa bulan yang lalu, 

menempatkan beberapa partai dengan perolehan suara yang tidak terpaut 

jauh, seperti: PDI-P, Golkar, Gerindra, Demokrat, PAN, PKB, PKS, PPP, 
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Nasdem, Hanura, serta dua partai yang tidak memenuhi Parlementary 

Treshold (batas minimal perolehan suara diparlemen) yaitu: PBB dan PKPI, 

hal ini kemudian membentuk berbagai macam wacana koalisi, mengingat 

perolehan suara partai politik yang tidak dapat mencapai 30% +1 sebagai 

sarat mengusung calon presiden untuk pemilu 2014 yang akan dihelat pada 9 

juli 2014 mendatang, maka koalisi wajib dilakukan oleh partai-partai tersebut, 

berbagai macam strategi serta manuver politik pun telah dilakukan, sehingga 

menghasilkan pemetaan, sebagai berikut: Partai Demokrasi Indonesia 

Perjuangan (PDI-P) sebagai partai pemenang pemilu legislatif mengusung ir. 

Joko Widodo dan ir. Jusuf Kalla sebagai pasang calon presiden dan wakil 

presiden, dengan menggandeng partai-partai koalisi yaitu: PKB, Nasdem, 

Hanura, dan berbagai elemen masyarakat di Indonesia. Sedangkan pengusung 

calon presiden yang kedua adalah partai Gerindra dengan menduetkan H. 

Prabowo Subianto dengan H. Hata rajasa sebagai presiden dan wakil presiden 

dengan dukungan partai koalisi seperti, PAN, PKS, PPP, serta Golkar. 

Sedangkan partai Demokrat memilih strategi netral. 

Persiapan - persiapan yang telah dilakukan oleh KPU, hingga saat 

ini telah mencapai proses pendaftaran calon presiden, tes kesehatan calon 

presiden, hingga penentuan nomor urut calon, yang kemudian akan 

berkompetisi dalam pemilihan umum presiden yang akan dilaksanakan 

pada 9 juli 2014. Tidak hanya KPU yang sibuk melakukan berbagai 

bentuk persiapan menjelang penyelenggaraan pemilu, akan tetapi partai 

politik juga melakukan berbagai macam strategi, cara, serta metode untuk 

dapat mempersiapkan kompetisi menuju Ri 1. 
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 Strategi politik yang dilakukan bisa dengan menggunakan metode 

kampanye secara terbuka melalui pengerahan massa sebanyak-banyaknya 

ataupun melalui berbagai macam media komunikasi, untuk menyampaikan 

pesan-pesan politik, seperti: media televisi, radio, cetak, papan iklan, dan 

juga iklan elektronik serta media online. Penggunaan media-media 

tersebut bertujuan untuk melakukan pencitraan terhadap pasangan calon 

presiden yang akan diusung, sehingga dapat mengarahkan masyarakat 

untuk melihat sosok atau figur calon presiden sesuai dengan yang 

dikehendaki, seperti sosok ramah, sederhana, jujur dan tegas. 

Pemanfaatan media komunikasi untuk tujuan promosi ataupun 

publikasi dengan menyisipkan berbagai macam pesan politik telah banyak 

dilakukan oleh partai politik, maupun para kandidat presiden akhir-akhir 

ini akan tetapi media-media tersebut terkadang dirasa tidak efektif karena 

berbagai macam pertimbangan, seperti: akses informasi terhadap bentuk-

bentuk iklan politik yang tidak tepat dikarenakan jangkauan yang kurang 

luas, durasi iklan politik yang terlalu pendek sehingga pesan tidak 

tersampaikan, atau mahalnya biaya iklan yang menjadikan efek dari 

terpaan iklan politik menjadi tidak maksimal, karena membutuhkan biaya 

yang besar.  Oleh karena itu efektifitas dari pemanfaatan media 

komunikasi dituntut untuk dapat menyelesaikan berbagai macam 

hambatan tersebut yang disebutkan diatas, sehingga media - media visual, 

cetak maupun elektronik serta online dapat dimanfaatkan, salah satunya 

media televisi yang dianggap paling efektif untuk melakukan bentuk-
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bentuk publikasi mengenai figur seorang tokoh, karena dapat secara 

langsung mempengaruhi keputusan serta minat masyarakat untuk memilih 

atau melakukan penilaian terhadap kandidat calon presiden tertentu.   

Bentuk-bentuk iklan politik melalui media televisi banyak 

memberikan keuntungan karena bisa diakses secara mudah, cepat, dan 

reaktif sehingga dapat memberikan efek yang maksimal terhadap bentuk 

penilaian masyarakat kepada para calon kandidat presiden. Selain itu 

televisi juga dapat menjangkau semua lapisan masyarakat sehingga 

sasaran dari pengiklan tersebut bisa langsung ditujukan kepada masyarakat 

umum, dengan berbagai macam latar belakang, seperti: petani, PNS, 

masyarakat pinggiran kota, ataupun komunitas-komunitas tertentu, yang 

berbasis agama, suku, ras serta etnis. Tidak hanya media televise berbagai 

bentuk media seperti internet juga dapat digunakan sebagai saran publikasi 

atau promosi kepada masyarakat untuk membangun citra serta 

mengenalkan kandidat yang akan berkompetisi. 

Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh partai politik maupun para 

kandidat calon presiden, harus benar-benar mampu mengatasi 

permasalahan apatisme masyarakat yang tidak peduli terhadap pesta 

demokrasi di Indonesia, bentuk apatisme tersebut dapat dilihat dari 

tingginya angka golput yang ada di Indonesia, selain pemasalahan golput, 

terdapat pula permasalahan mengenai kesadaran berpolitik dan juga 

rendahnya pendidikan politik bagi masyarakat, hal-hal tersebut merupakan 

problematika yang seringkali dihadapi oleh Negara ini dalam 
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menyelenggarakan ajang demokrasi tahunan, oleh karena itu partai politik 

maupun kandidat calon presiden harus dapat memberikan penyadaran serta 

pencerahan terhadap masyarakat yang tidak peduli atau apatis serta 

masyarakat yang rendah pendidikan politiknya, agar dapat meningkatkan 

semangat demokrasi yang banyak kehilangan arah. 

Pemahaman terhadap politik yang kurang banyak sekali menimpa 

para pemilih pemula, sehingga partai politik dan para kandidat calon 

presiden mencoba untuk menjadikan pemilih pemula agar tidak Golput 

atau salah pilih terhadap keputusanya. Alasan golput tersebut yang coba 

dibaca oleh para calon kandidat presiden maupun partai politik, dengan 

cara memberikan berbagai pilihan agar bersedia datang ke TPS supaya 

dapat memberikan hak pilihnya. Itu terlihat dari berbagai prolog yang 

ditawarkan melalui program-program kerja ataupun kebijakan, sehingga 

dapat menarik perhatian para pemilih tersebut, yang menggunakan 

berbagai media salah satunya televisi. 

Cara yang digunakan oleh para kandidat calon presiden untuk 

menarik perhatian dan juga simpati pemilih pemula yaitu dengan cara 

menyajikan berbagai bentuk iklan politik, yang menarik serta memberikan 

berbagai penawaran berupa harapan dan juga janji-janji politik, untuk 

kebaikan serta kesejahteraan bersama kepada para pemilih khususnya 

pemilih pemula, sehingga dapat direspon oleh para pemilih agar mau 

berpartisipasi dalam pemilihan umum tahun 2014 sehingga tidak lagi 

golput, dalam iklan tersebut para kandidat mengharapkan para pemilih 
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untuk menggunakan hak pilihnya dan memilih mereka, iklan politik 

tersebut biasanya juga menampilkan berbagai macam bentuk pencitraan 

untuk memikat para pemilih pemula, sehingga para kandidat dapat 

mengambil hati para pemilih, dan memperoleh suara sebanyak-banyaknya. 

Karakteristik pemilih pemula sendiri biasanya identik dengan 

pemuda dan pemudi yang berumur 17 tahun keatas, dan baru pertama kali 

menggunakan hak pilihnya, para pemilih pemula mayoritas masih muda 

sehingga memiliki akses dan jaringan yang sangat luas, sehingga tidak 

menutup kemungkinan upaya yang telah dilakukan oleh para kandidat 

melalui media-media komunikasi, seperti: televisi, atau radio, maupun 

koran, dapat dengan mudah diakses oleh para pemilih pemula tersebut, 

sehingga dapat menekan angka golput serta memberikan berbagai macam 

bentuk pendidikan politih pada pemilu tahun 2014 yang akan dihelat 

sebentar lagi. 

Karakteristik pemilih pemula, biasanya bisa dijumpai di kalangan 

pelajar atau mahasiswa, salah satu contohnya adalah Mahasiswa Ilmu 

Komunikasi Universitas Muhammadiyah Malang angkatan 2013. Dari 

hasil wawancara dengan beberapa orang mahasiswa komunikasi angkatan 

2013, menjelaskan bahwa mereka kurang memiliki pemahaman yang 

lengkap, detail serta jelas mengenai apa yang harus dilakukan menjelang 

pemilu 2014, sehingga mereka lebih cenderung menunggu instruksi atau 

penyuluhan yang dilakukan oleh anggota Komisi Pemilihan Umum 

daerah, atau dengan kata lain mereka lebih pasif. Padahal intensitas partai 
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politik atau calon anggota dewan dalam melakukan penyuluhan ataupun 

kampanye sangat tinggi, melalui kampanye langsung ataupun melalui 

media-media telekomunikasi dan informatika, seperti televisi.  

Dari ilustrasi diatas peneliti ingin memperoleh gambaran mengenai 

pengaruh terpaan iklan politik terhadap keputusan memiilih dari para 

pemilih pemula, sehingga peneliti tertarik untuk mengambil judul tentang 

“Pengaruh Terpaan Iklan Politik di Televisi  Terhadap Keputusan Memilih 

Para Pemilih Pemula” (Studi Pada Mahasiswa Ilmu Komunikasi 

Universitas Muhammadiyah Malang angkatan 2013). 

 
B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian di latar belakang maka didapat rumusan 

masalah, sebagai berikut, “Adakah  pengaruh terpaan iklan politik pada 

media televisi terhadap keputusan memilih Mahasiswa Ilmu Komunikasi 

Universitas Muhammadiyah Malang angkatan 2013”. 

 

C. Tujuan Penelitian 

 Dari rumusan masalah yang dikemukakan oleh peneliti, maka bisa 

dirumuskan tujuan penelitian ini, yaitu: “Untuk mengetahui adakah 

pengaruh terpaan iklan politik pada media televisi terhadap keputusan 

memilih Mahasiswa Ilmu Komunikasi angkatan 2013 Univeristas 

Muhammadiyah Malang”. 
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D. Kegunaan Penelitian 

1) Kegunaan Akademis 

Pada penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat untuk pengembangan 

keilmuan, terutama keilmuan komunikasi berkaitan dengan aktifitas 

periklanan (Advertising), mengenai pengaruh terpaan iklan politik 

dengan media televisi terhadap audience.  

2) Kegunaan Praktis 

Kegunaan praktis dalam penelitian ini, diharapkan dapat memberikan 

gambaran mengenai seberapa besar pengaruh iklan politik dengan 

media televisi yang dilakukan partai politik atau para calon anggota 

legislatif dan juga calon presiden terhadap keputusan memilih para 

pemilih pemula, khususnya bagi para Mahasiswa Ilmu Komunikasi 

Universitas Muhammadiyah Malang angkatan 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


