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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG 

Pilkada serentak Nasional ini pertama kali diadakan di Indonesia. Tujuan 

dari diadakannya pilkada serentak 2015 ini menurut Komisioner Komisi 

Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman adalah agar terciptanya efektivitas dan 

efisiensi dan  untuk menghemat anggaran dana pemerintah. Pilkada kali ini 

berlangsung dengan tahapan pemilihan dan hari pencoblosan yang bersamaan 

untuk 269 pemilihan kepala daerah yang terdiri dari 9 tingkat provinsi pemilihan 

gubernur 30 kota pemilihan wali kota, 224 kabupaten pemilihan bupati. Hanya 

dua provinsi yang tak ikut serta yaitu Jakarta dan Aceh. Pilkada serentak Nasional 

ini banyak menimbulkan perhatian masyarakat. Pasalnya di Indonesia pilkada 

yang dilaksanakan serentak di hampir seluruhh provinsi di Indonesia ini baru 

pertama kali diadakan di Indonesia. Karena baru pertama kali diadakan dan masih 

terdapat beberapa hal yang belum dipersiapkan dengan baik. Bahkan dalam 

pilkada kali ini ada beberapa aturan yang diubah dalam pelaksanaannya dari 

pilkada pilkada sebelumnya.  Hal itulah yang membuat masyarakat menyuarakan 

pendapatnya mengenai pilkada serentak 2015 ini. Dengan kecanggihan teknologi 

saat ini, seseorang ingin didengar dan di anggap pendapat dan suaranya. Melalui 

media sosial seseorang memposting berbagai hal agar dapat disukai, di puji atau 

dikomentari oleh orang lain. Perubahan kultur yang didasari oleh keinginan untuk 
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dilihat didengar dan dianggap oleh orang lain inilah yang membuat setiap orang 

banyak menuliskan opini mereka terhadap suatu isu di berbagai media online. 

Salah satu media online paling fenomenal adalah kompasiana.com. Kompasiana 

menajdi media online terbesar di Indonessia sebagai tempat dimana masyarakat 

bebass mengutarakan opininya terhadap suatu fenomena atau peristiwa yang 

terjadi di lingkungan sekitarnya. Kompasiana sendiri merupakan blog keroyokan 

dari warga, oleh warga untuk warga. Di kompasiana masyarakat bebas berpendat 

dan menulis apa saja, tulisan yang dibuat seseorang di kompasiana langsung dapat 

di baca oleh orang lain saat itu juga bahkan tersebar di berbagai media lain. 

Kompasiana merupakan suatu kemudahan bagi seseorang yang mempunyai hobi 

menulis dan senang sekali memberikan opininya melalui tulisan-tulisannya. 

Penggunaannya yang sangat mudah dan dapat diakses dimana saja membuat 

kompasiana semakin banyak diminati.  

Menulis di media online saat ini bukan lagi menajdi sebuah kesulitan bagi 

masyarakat Indonesia. Berbekal smartphone dan paket data seseorang dapat 

dengan mudah membuat sebuah tulisan atas sebuah perisitiwa yang dilihatnya saat 

itu juga hanya dalam hitungan menit. Tulisan tersebut langsung dibaca dan 

disebarkan oelh khalayak bahkan orang yang membaca tulisan tersebut dapat 

memberikan kritik, saran maupun bertanya kepada si penulis. Tulisan tersebut 

juga mendapatkan penilaian dari pembacanya, karena media sosial saat ini tidak 

hanya memfasilitasi dengan komentar namun juga berupa penilaian. Di 

kompasiana sendiri penilaian diberikan berdasarkan tulisan ataun informasi yang 

disampaikan apakah menarik, aktual atau informatif. 



3 
 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas yang telah di paparkan, maka rumusan 

masalah yang dapat diambil adalah : 

1. Apa saja kecendrungan isu yang ditulis kompasianer terkait pilkada 

serentak 2015 di website kompasiana.com 

2. Berapa besar kecendrungan isu yang paling dominan ditulis oleh 

kompasianer di website kompasiana.com 

 

1.3 Tujuan penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui : 

1. Isu yang cendrung ditulis di website kompasiana.com 

2. Kecendrungan isu yang paling dominan yang ditulis di kompasiana.com 

 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Setelah mengetahui rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah 

diuraikan diatas, maka peneliti mengharapkan dari hasil penelitian dapat 

memberikan kontribusi positif, antara lain : 

a. Manfaat akademis : 

Secara hasil dari penelitian ini di harapkan dapat memberikan keilmuan 

serta memperkaya referensi bagi mahasiswa ilmu Komunikasi dalam 

melakukan penelitian sejenis. 
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b. Manfaat praktis : 

Hasil penelitian ini di harapkan mampu memberikan informasi kepada 

masyarakat maupun mahasiswa tentang artikel di media online dan 

dapat memberikan kritik dan saran terhadap perkembangan di masa 

yang akan datang. 

 

 

 


