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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 LATAR BELAKANG 

Tepat 5 tahun setelah pemilihan umum pada tahun 2009, tahun 

2014 bisa di katakan sebagai tahun politik. Pemilihan calon presiden dan 

wakil presiden menjadi satu ajang pesta demokrasi di Indonesia. Pemilihan 

umum atau yang biasa kita sebut Pemilu menjadi awal dari penentuan 

pemimpin, kebijakan dan kemana arah masa depan bangsa. Kita ketahui 

bersama dalam Pemilu kali ini terdapat dua pasangan yang diusung oleh 

partai masing-masing dan kualisinya. Pasangan nomer satu Prabowo 

Subianto-Hatta Rajasa dan pasangan nomer 2 Joko Widodo - Jusuf Kalla 

menjadi dua kubu yang siap ‘bertarung’ untuk menjadi orang nomer 1 di 

negeri ini. 

Dalam ajang pesta demokrasi di negeri ini, banyak media yang ikut 

andil dalam proses pemilihan umum ini. Media-media seperti surat kabar, 

majalah, radio, telivisi dan internet ramai menginformasikan profil serta 

visi misi setiap pasangan kepada publik. Disiarkan secara langsung di 

televisi nasional Komisi Pemilihan Umum atau yang biasa kita sebut KPU 

sebagai lembaga penyelenggara Pemilu, mengagendakan debat calon 

presiden dan calon wakil presiden dengan tema-tema yang di telah mereka 

tentukan. Terdapat 5 kali debat, debat Capres dan Cawapres pada sesi 

pertama dengan tema pembangunan demokrasi, pemerintahan yang bersih 
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dan kepastian, debat Capres kedua dengan tema pembangunan ekonomi 

dan kesejahteraan sosial, debat Capres ketiga dengan tema politik 

international dan ketahanan nasional, kemudian debat Cawapres pada sesi 

keempat dengan tema pengembangan sumber daya manusia dan Iptek dan 

diakhiri dengan debat Capres dan Cawapres kembali pada debat yang 

terakhir dengan tema pangan, energi dan lingkungan. 

Tanpa mengecilkan sosok calon wakil presiden masing-masing 

kubu.Sebagai calon presiden, Prabowo Subianto dan Joko Widodo 

merupakan tokoh politik yang paling menjadi sorotan publik. Persaingan 2 

tokoh politik ini juga kian seru. Selain elektabilitas yang kian tinggi, 

sampai-sampai jika ada kata “SATU” atau foto dengan mengacungkan ibu 

jari mesti di identikkan dengan Prabowo, begitu sebaliknya jika dengar 

kata “DUA” atau mengacungkan jari telunjuk dan jari tengah selalu di 

identikkan dengan Jokowi. 

Selain hal tersebut dipilihnya debat Capres sesi ketiga dengan tema 

Politik International dan Ketahanan Nasional dalam penelitian ini 

dikarenakan latar belakang keduanya sosok ini yang bertolak belakang dan 

langsung bersinggungan dengan tema debat. Sosok Prabowo Subianto 

yang memiliki latar belakang militer dan tegas pasti akanmemaparkan hal 

yang bisa berbeda dengan Joko Widodo yang memiliki latar belakang 

pengusaha dan cenderung kalem. Persaingan keduanya dalammemaparkan 

visi dan misi demi mendapatkan hati masyarakat ini menjadi suatu hal 
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yang menarik untuk dilihat dan tentunya di komentari oleh para akun 

twitter di dunia maya. 

Dengan disiarkan secara langsung, debat calon presiden  tersebut, 

tak khayal menjadi topik yang ramai diperbincangkan oleh semua 

masyarakat Indonesia. Setiap uraian yang di sampaikan oleh Prabowo dan 

Jokowi langsung di tanggapi oleh publik di media sosial. Twitter sebagai 

media sosial terpopuler di Indonesia tak luput menjadi media yang 

dijadikan dari ajang perbincangan politik. Twitter yang tidak mengenal 

ruang dan waktu membuat seseorang dapat dengan mudah dan bebas 

menyuarakan aspirasi dan pendapatnya mengenai suatu hal.  

Penggunaaan media sosial memudahkan seseorang tidak hanya 

dalam berkomunikasi seperti menelpon dan mengirim pesan singkat, tapi 

juga mencari informasi atau terhubung di jejaring sosial. Tidak di pungkiri 

saat ini jejaring sosial seperti twitter, sedang mencapai kepopulerannya di 

Indonesia setelah Facebook. Pada tahun 2012, menurut data dari 

Semiocast, sebuah lembaga riset media sosial yang berbasis di Perancis, 

Indonesia adalah negara pengguna twitter terbesar ke 5 di dunia dengan 

Jakarta sebagai kota yang paling aktif mem-posting twitter di dunia 

(Semiocast, 2012). 
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Gambar 1.1 

Jumlah pengguna twitter di dunia 

 

 

 

 

 

Gambar 1.2 

Jumlah tweet yang di-posting 

 

 

 

 

Sumber: semiocast.com, 2012 

Sejak diluncurkan pada tahun 2006, Twitter memiliki peran 

sebagai jejaring sosial online dan microblogging bagi penggunanya.Ellyn 
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Angeloti dalam Briggs (2010:94) menjelaskan bahwa microblog 

merupakan media dalam bentuk blog.Namun berbeda dari blog pada 

umumnya, microblog memperkenankan penggunanya untuk menuliskan 

atau mem-publish pesan dalam bentuk teks yang tidak lebih dari 140 

karakter. 

Dengan kemudahan tersebut, disetiap debat calon presiden yang di 

adakan oleh KPU pada tanggal 22 Juni 2014 tersebut mucul hashtag 

seperti #debatCapres3 menjadi Indonesia’s Tranding Topicatau topik yang 

paling ramai ditweet oleh masyarakat Indonesia di Twitter. Dengan 

menggunakan hashtag tersebut publik banyak berkicau mengomentari 

pernyataan setiap calon yang memaparkan visi misinya untuk Indonesia. 

Gabungan dari setiap kicauan akun twitter dalam menanggapi debat 

CAPRES ini akhirya juga akan membentuk sebuah opini tersendiri. Hal ini 

lah yang menjadi salah satu daya tarik dari penelitian ini. Selain melihat 

frekwensi tema yang paling dominan, dalam hasilnya nanti akan bisa 

dilihat publik akan codong kemana dalam setiap bahasan yang di 

sampaikan.  

Berkaitan dengan judul di atas menarik kita perbincangkan karena 

secara langsung bersinggungan dengan kehidupan sosial kita dalam turut 

serta pada pesta demokrasi yang sedang berlangsung di negara kitaini. 

Maka dari itu peneliti bermaksut mencari tahu apatema perbincangan 
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politik yang paling dominan di Twitter pasca debat Capres 2014 dengan 

menggunakan metode analisis isi kuantitatif. 

Analisis isi sendiri di tujukan untuk mengidentifikasi sistematis  isi 

komunikasi yang tampak (manifest), yang di lakukan secara objektif, 

valid, reliable, dan dapat di replikasi. Untuk itu dengan analisis isi 

kuantitatif peneliti bermaksut menggambarkan dan mencari tahu berapa 

kemunculan tema perbincangan politik yang paling dominan di Twitter 

pasca debat Capres3? 

1.2 RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang yang disebutkan di atas, maka rumusan 

permasalahannya adalah:  

1. Apa saja kecenderungan tema perbincangan politik yang paling 

dominanpada media sosial pasca debat Capres 3? 

2. Berapa besar kecenderungan tema perbincangan politik yang paling 

dominan pada media sosial pasca debat Capres 3? 

 1.3 TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui kecenderungan tema perbincangan politik yang paling 

dominan pada media sosial pasca debat Capres 3. 

2. Mengetahui seberapa besar kecenderungan tema perbincangan politik 

yang paling dominan pada media sosial pasca debat Capres 3. 
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 1.4 KEGUNAAN PENELITIAN 

1.4.1 Secara Praktis 

Kegunaan penelitian ini bagi peneliti khususnya, untuh 

menambah pengetahuan dan wawasan berkenaan dengan tema 

perbincangan dalam  perkembangan media sosial yang ada . 

1.4.2 Bagi Akademik 

 Penelitian ini dilakukan agar dapat memberikan manfaat bagi 

para mahasiswa jurusan ilmu komunikasi dan dapat dijadikan 

sebagai referensi khususnya bagi mahasiswa atau peneliti yang 

akan melakukan penelitian sejenis kedepannya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


