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BAB II 

KERANGKA TEORI 

 

A. Teori 

Menurut West dan Turner teori adalah sebuah sistem konsep yang 

abstrak dan hubungan-hubungan konsep tersebut yang membantu kita untuk 

memahami sebuah fenomena. 

Menurut Jonathan H. Turner mendefinisikan teori sebagai sebuah 

proses mengembangkan ide-ide yang membantu menjelaskan bagaimana dan 

mengapa suatu peristiwa terjadi. Definisi ini berfokus pada sifat dasar dari 

pemikiran teoritis tanpa menjelaskan dengan terperinci apa hasil yang 

mungkin muncul dari pemikiran ini. William Doherty dan koleganya 

menambahkan definisi Turner dengan “proses dan produk”. Menurutnya 

berteori adalah proses mengorganisasi dan merumuskan ide secara sistematis 

untuk memahami fenomena tertentu. Teori adalah seperangkat ide yang saling 

berhubungan yang muncul dari proses tersebut. 

suatu cara umum yang bisa digunakan untuk mengklasifikasikan teori 

bermula dari tingkat generalitasnya.Teori seringkali dilihat dari arti luas 

(universal), menengah (umum), dan sempit (sangat spesifik). Teori dalam arti 

luas berusaha untuk menjelaskan semua fenomena seperti komunikasi. 

Kemudian, teori dalam arti menengah berusaha untuk menjelaskan suatu 

aspek tertentu dari sebuah fenomena seperti komunikasi. Teori dalam arti 

sempit berusaha menjelaskan suatu aspek terbatas dari suatu fenomena seperti 

komunikasi.
8
 

Dalam arti luas, tujuan dari teori dapat termasuk menjelaskan, 

memahami, melakukan prediksi, dan mendorong perubahan sosial kita mampu 

menjelaskan sesuatu karena adanya berbagai konsep dan hubungan konsep-

konsep tersebut yang dijelaskan dalam sebuah teori. Kita mampu memahami 

sesuatu karena berpikir secara teoritis. Selain itu, kita mampu melakukan 

prediksi mengenai sesuatu berdasarkan pola yang dipaparkan dalam sebuah 

                                                             
8
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teori. Akhirnya, kita juga mampu mendorong terjadinya perubahan sosial atau 

pemberdayaan melalui pertanyaan teoritis.
9
 

Penulis mengunakan Teori Lasswell“(cara yang baik untuk 

mengambarkan komunikasi adalah dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan 

berikut) who says what in which channel to whom with what effect?” atau 

siapa mengatakan apa dengan saluran apa kepada siapa dengan pengaruh 

bagaimana? 

Berdasarkan definisi Lasswell ini dapat diturunkan lima unsur 

komunikasi yang saling bergantung satu sama lain, yaitu: 

1. Sumber (source), sering disebut juga pengirim (sender), penyandi 

(encoder), komunikator (communicator), pembicara (speaker) atau 

originator, sumber adalah pihak yang berinisiatif atau mempunyai 

kebutuhan untuk berkomunikasi. 

2. Pesan yaitu apa yang dikomunikasikan oleh sumber kepada penerima. 

Pesan merupakan seperangkat simbol verbal atau nonverbal yang 

mewakili perasaan, nilai, gagasan atau maksud sumber tadi. 

3. Saluran atau media yaitu alat atau wahana yang digunakan sumber untuk 

menyamoaikan pesannya kepada penerima. Salurun boleh jadi merujuk 

pada bentuk pesan yang disamaikan kepada penerima, apakah saluran 

verbal atau saluran non verbal. 

4. Penerima (receiver), sering juga disebut sasaran atau tujuan (destination), 

komunikate (comunicatee), penyandi-balik (decorder) atau khalayak 

(audience), pendengar (listener), penafsir (interprete) yakni orang yang 

menerima pesan dari sumber. 

5. Efek yaitu apa yang terjadi pada penerima setelah ia menerima pesan 

tersebut, misalnya penambahan pengetahuan, perubahan sikap, perubahan 

keyakinan, perubahan prilaku dan sebagainya.
10
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B. Sosialisasi 

Sosiologi adalah bagian dari ilmu-ilmu sosial (social science) yang 

bersama-sama menghadapi masyarakat sebagai objeknya seperti di 

kemukakan oleh auguste comte (seorang ahli filsafat berkebangsaan prancis) 

bahwa sosiologi adalah filsafat tentang manusia dan dan filsafat pergaulan 

hidup. Konsep yang dikemukakan oleh comte tersebut mencerminkan 

pengertian bahwa sosiologi itu merupakan pengetahuan yang menyoroti secara 

tajam mengenai hubungan manusia, golongan, asal, ras dan kemajuanya, serta 

bentuk dan kewajibanya.
11

 

Sosialisasi itu sendiri sangat penting adanya, karena bila tidak ada 

sosialisasi maka bisa dipastikan apapun tujuan yang kita maksudkan untuk diri 

kita sendiri ataupun untuk orang lain tidak akan tercapai.Lingkungan sosial 

yang pling awal adalah keluarga. Ketika bayi dilahirkan, dia tidak tahu apa-

apa tentang diri dan lingkunganya. Tetapi, bayi tersebut memiliki potensi 

untuk mempelajari diri dan lingkunganya. Apa dan bagaimana dia belajar, 

banyak sekali dipengaruhi oleh lingkungan sosial di mana dia dilahirkan. Dan 

proses belajar itu bukan pertama-tama dari dirinya, tetapi karena hasil dari 

sosialisasi. Sosialisasi adalah satu konsep umum yang bisa dimaknakan 

sebagai sebuah proses di mana kita belajar melalui interaksi dengan orang 

lain, tentang cara berpikir, merasakan, dan bertindak, di mana kesemuanya itu 

merupakan hal-hal yang sangat penting dalam menghasilkan partisipasi sosial 

yang efektif. Sosialisasi merupakan proses yang terus terjadi selama hidup 

kita.
12

 

 Sebagai pegangan sementara dapat dilihat beberapa pendapat para ahli 

yang telah mencoba untuk memberikan definisi sosiologi sebagai berikut : 

a. Petirim A. Sorokin megatakan bahwa sosiologi adalah suatu ilmu yang 

mempelajari : 

i. hubungan dan pengaruh timbal balik antara anek macam gejala-

gejala sosial (mialnya antara gejala ekonomi dengan agama, 
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keluarga dan moral, hukum dengan ekonomi, gerak masyarakat 

dengan politik dan sebagainya); 

ii. hubungan dan pengaruh timbal balik antara gejala sosial dengan 

gejala non-sosial (misalnya gejala geografis, biologis dan 

sebagainya); 

iii. ciri-ciri umum dari pada semua jenis gejala-gejala sosial. 

b. Raucek and Warren mengemukakan bahwa sosiologi adalah ilmu yang 

mempelajari hubungan antara manusia dengan kelompok-kelompok. 

c. Wiliam F. Ogburn and meyer F. Nimkoff berpendapat bawa sosiologi 

adalah penelitian secara ilmiah terhadap interaksi sosial dan hasilnya, yaitu 

organisasi sosial 

d. J.A.A Van Doorn en C.J. Lammers mengemukakan bahwa sosiologi 

adalah ilmu pengetahuan tentang struktur-struktur dan proses-proses 

kemasyarakatan yang bersifat stabil. 

e. Selo Soemardjan dan Soelaeman Soemardi mengemukakan Sosiologi atau 

ilmu masyarakat adalah ilmu yang mempelajari struktur sosial dan proses-

proses sosial, termasuk perubahan-perubahan sosial. Selanjutnya di 

jelaskan bahwa struktur sosial adalah keseluruhan jalinan antara unsur-

unsur sosial yang pokok yaitu kaidah-kaidah sosial (norma-norma sosial), 

lembaga-lembaga sosial, kelompok-kelompok sosial serta lapisan-lapisan 

sosial. Sedangkan proses sosial adalah pengaruh timbal balik antara pelaku 

sebagai segi kehidupan bersama, umpamanya pengaruh timbal balik antara 

segi kehidupan ekonomi dengan segi kehidupan politik, antara segi 

kehidupan hukum dan dengan segi kehidupan agama, antara segi 

kehidupan agam dengan segi kehidupan ekonomi dan lain sebagainya. 

Dikatakan bahwa salah satu proses sosial yang bersifat tersendiri ialah 

dalam hal terjadinya perubahan-perubahan di dalam struktur sosial.
13
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C. Pengertian Hubungan Masyarakat (Humas) 

1. Humas secara umum  

Pengertian Hubungan Masyarakat (humas) menurut “The 

International Public Relations Associations (IPRA)”, Hubungan 

masyarakat adalah sosialisasi manajemen dari sikap budi yang 

berencana dan berkesinambungan, yang dengan itu organisasi-

organisasi dan lembaga-lembaga yang bersifat umum dan pribadi 

berupaya membina pengertian, simpati dan dukungan dari mereka 

yang ada kaitannya atau yang mungkin ada hubungannya dengan 

jalan menilai pendapat umum diantara mereka, untuk 

mengkorelasikan, sedapat mungkin kebijaksanaan dan tata cara 

mereka, yang dengan informasi yang berencana dan tersebar luas, 

mencapai kerjasama yang lebih produktif dan pemenuhan 

kepentingan bersama yanglebihefisien.
14

 

Beberapa pengertian dan definisi humas dari para ahli adalah 

sebagai berikut, yaitu: 

a. ScottM.Cutlip&AllenH.Center 

 “Public relations is the continuing process by with management 

endeavours to obtain goodwill and understanding of its customers. 

Its employees and the public large, in wardly throught self analysis 

and corrections. Out wardly throught all means of expression”. 

Bila diterjemahkan mengandung arti, Public Relations suatu proses 

yang kontinu dari  usaha-usaha  manajemen  untuk  memperoleh  

kerjasama  dan salingpengertian dari para langganan, pegawai, 

publik umumnya; kedalam mengadakan analisa dan perbaikan 

terhadap diri sendiri, keluar dengan mengadakan  pernyataan-

pernyataan.  

b. BertrandR.Canfield&FrazierMoore 

 “Public relations is a social philosophy of management expressed 

in policies, which throught two ways communications with its 
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public strives to secure mutual understanding and goodwill”. 

Terjemahannya adalah sebagai berikut, Public Relations 

merupakan falsafah sosial dari manajemen yang dinyatakan 

dengan kebijaksanaan dan mempraktekan melalui komunikasi 

timbal balik dengan publik, berusaha untuk menjamin adanya 

saling pengertian dan kerjasama. 

c. DennyGriswold 

 “Public Relations is the management function which evaluates 

public attitudes, identifies the policies and procedures of an 

individual or an organization with the public interest, and plans 

and executes a program of actions to earn public understandin 

gandacceptance”. Terjemahannya adalah sebagai berikut, Public 

Relations adalah suatu sosialisasi manajemen yang menilai sikap 

publik, menunjukan kebijaksanaan dan prosedur dari seorang 

individu atau sebuah lembaga atas dasar kepentingan publik, 

merencanakan dan menjalankan rencana kerja untuk memperoleh 

pengertian dan dapat diterimadenganbaikolehmasyarakat.
15

 

2. Humas pemerintah  

Hubungan masyarakat pemerintah atau humas pemerintah 

adalah lembaga humas dan/atau praktisi humas pemerintah yang 

melakukan sosialisasi manajemen dalam bidang informasi dan 

komunikasi yang persuasif, efektif, dan efisien untuk menciptakan 

hubungan yang harmonis dengan publiknya melalui berbagai sarana 

kehumasan dalam rangka menciptakan citra dan reputasi yang positif 

instansi pemerintah. Dalam sebuah organisasi pemerintahan (daerah), 

humas sering diposisikan sebagai corong atau suara dari pimpinan 

Pemerintah Daerah dalam hubungannya dengan publik, sehingga 

menjadi posisi yang terhormat, tinggi, strategis, dan sekali melekat 

kemampuan dan tanggung jawab.
16
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a. Jenis Hubungan Masyarakat Pemerintahan  

Hubungan masyarakat pemerintahan pusat dapat dijelaskan 

bahwa humas pada departemen-departemen mempunyai dua tugas: 

pertama, menyebarkan informasi secara teratur mengenai 

kebijaksanaan, perencanaan, dan hasil yang telah dicapai dan yang 

kedua menerangkan dan mendidik publik mengenai perundang-

undangan, peraturan-peraturan, dan hal-hal yang bersangkutan 

dengan kehidupan rakyat sehari-hari. Humas pemerintahan daerah 

pada hakikatnya sama saja dengan humas pemerintahan pusat 

dalam hal pengorganisasian, namun bedanya hanya pada ruang 

lingkup kerja saja. Di dunia pemerintahan, humas bertugas 

menjalankan kegiatan kebijakan publik dan pelayanan publik. Salah 

satu kegiatan humas pemerintah dalam bidang kebijakan publik 

adalah membrikan berbagai informasi tentang kebijakan 

pemerintahan yang mengikat rakyat atau masyarakat. Humas 

pemerintah juga harus memberikan pelayanan terbaik, dengan 

birokrasi yang tidak berbelit-belit untuk memberikan kepuasan 

kepada rakyat atau masyarakat sehingga dunia pemerintahan 

memperoleh citra positif dari rakyat atau publik 

b. Tugas Hubungan Masyarakat Pemerintah 

Hubungan masyarakat pemerintahan pusat dapat dijelaskan 

bahwa humas pada departemen-departemen mempunyai dua tugas: 

pertama, menyebarkan informasi secara teratur mengenai 

kebijaksanaan, perencanaan, dan hasil yang telah dicapai dan yang 

kedua menerangkan dan mendidik publik mengenai perundang-

undangan, peraturan-peraturan, dan hal-hal yang bersangkutan 

dengan kehidupan rakyat sehari-hari.Humas pemerintahan daerah 

pada hakikatnya sama saja dengan humas pemerintahan pusat 

dalam hal pengorganisasian, namun bedanya hanya pada ruang 

lingkup kerja saja.Di dunia pemerintahan, humas bertugas 

menjalankan kegiatan kebijakan publik dan pelayanan publik. Salah 
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satu kegiatan humas pemerintah dalam bidang kebijakan publik 

adalah membrikan berbagai informasi tentang kebijakan 

pemerintahan yang mengikat rakyat atau masyarakat.Humas 

pemerintah juga harus memberikan pelayanan terbaik, dengan 

birokrasi yang tidak berbelit-belit untuk memberikan kepuasan 

kepada rakyat atau masyarakat sehingga dunia pemerintahan 

memperoleh citra positif dari rakyat atau publik. 

c. Ruang Lingkup Humas Pemerintah 

Humas dalam pemerintahan dilakukan, baik ke dalam 

maupun keluar. Kegiatan humas pemerintah yang bersifat ke 

dalam, berupa mengadakan analisis terhadap kebijakan partai 

politik yang sudah dan sedang berjalan dan mengadakan perbaikan 

sebagai kelanjutan dari analisis yang dilakukan terhadap kebijakan 

publik, baik yang sedang berjalan maupun terhadap perencanaan 

kebijakan publik yang baru. Sedangkan kegiatan humas pemerintah 

yang bersifat ke luar berupa memberikan atau menyebarkan 

pernyataan-pernyataan secara jujur dan objektif kepada publik, 

dengan dasar mengutamakan kepentingan publik. 

d. Unsur perencanaan 

Unsur perencanaan humas di dunia pemerintahan, antara 

lain: situasi, tujuan, publik, strategi, taktik, jadwal kegiatan, 

anggaran, dan evaluasi. Pertama, situasi yang sering dilihat untuk 

melakukan program humas pemerintah terdiri dari tiga bentuk, 

yakni: organisasi harus melakukan remedial untuk mengatasi 

masalah atau situasi yang secara kurang baik memengaruhi 

organisasi, organisasi memerlukan suatu proyek kegiatan tertentu 

dalam suatu waktu, organisasi berkehendak memperkuat upaya 

yang sudah berjalan untuk mempertahankan reputasi dan dukungan 

publik. Kedua, tujuan. Sebagai langkah selanjutnya adalah 

menetapkaan tujuan program yang dinilai sesuai kenyataan, dapat 

dipahami dan dapat diukur. Ketiga adalah publik yang jelas dan 
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spesifik batasannya. Dengan kata lain publik daru humas dalam 

pemerintahan adalah publik jelas usia, penghasilan, strata sosial, 

pendidikan dan lain-lain. Keempat, sebuah strategi yang adapat 

menggambarkan bagaimana sebuah konsep tujuan yang ingin 

dicapai, memberikan panduan dan tema-tema untuk semua 

program. Kelima, taktik yaitu melibatkan penggunaaan instrumen 

atau alat komunikasi untuk mencapai khalayak utama dan sekunder 

dengan pesan-pesan kunci Keenam, jadwal kegiatan yang 

menyangkut tiga aspek waktu dalam perencanaan program yaitu 

keputusan kapan kampanye dilakukan, penentuan kepastian 

rangkaian kegiatan serta penyusunan langkah-langkah yang harus 

dilengkapi. Ketujuh, anggaran atau biaya yang diperlukan dalam 

pelaksanaan program. Kedelapan, evaluasi yaitu elemen 

perencanaan yang berkaitan langsung terhadap tujuan yang telah 

ditetapkan untuk sebuah program.Kriteria evaluasi harus realistis, 

dapat dipercaya, spesifik dan sejalan dengan harapan atasan.
17

 

 

D. Komisi Pemilihan Umum daerah (KPUD) 

Komisi Pemilihan Umum daerah adalah nama yang diberikan oleh 

Undang- Undang tentang Pemilu untuk lembaga penyelenggara pemilu. UUD 

1945 Amandemen pasal 22E, menerangkan bahwa  nama  lembaga 

penyelenggara pemilu tidak diharuskan bernama Komisi  Pemilihan Umum, 

melainkan perkataan umum untuk menyebutkan lembaga penyelenggara 

Pemilu, sehingga sebenarnya UU dapat saja memberikan nama lain untuk 

menyebut lembaga penyelenggara Pemilu. Keterangan mengenai KPUD pun 

dijelaskan dalam Undang-undang RI No. 22  TentangPenyelenggara Pemilihan 

Umum Pasal 1 Ayat 7 yang menyebutkan bahwa KPUDadalah: 

Komisi Pemilihan Umum daerahProvinsi dan Komisi Pemilihan 

Umum daerah Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut KPUDProvinsi dan KPUD 
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Kabupaten/Kota adalah, penyelenggara Pemilu di Provinsi dan 

kabupaten/kota. Komisi Pemilihan Umum daerah. 

KPUD merupakan suatu lembaga independen penyelenggara pemilihan 

umum di Indonesia yang bersifat nasional, tetap dan mandiri, seperti yang 

tercantum dalam Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang No. 22 Tahun 2007 tentang 

Penyelenggaraan Pemilu dinyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum daerah, 

selanjutnya disebut KPUD, adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang 

bersifat nasional, tetap, dan mandiri. 

Penyelenggaraan pemilu KPUD bertugas dalam melaksanakan 

Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD, Pemilu Presiden dan Wakil 

Presiden, serta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. 

Sebelum Pemilu 2004, anggota-anggotanya dapat diisi oleh unsur-unsur partai 

politik, namun setelah dikeluarkannya UU No. 4 tahun 2000 anggota KPUD 

diharuskan non-partisipan. 

KPUD mempunyai arti penting dalam jalannya Pemilu di Indonesia 

sebagai lembaga yang sangat berperan didalam mengatur pelaksanaan Pemilu 

sehingga diharapkan perannya dapat membawa Pemilu kepada demokrasi 

yang  jujur  dan  adil.  Implementasi  dalam  rangka  melaksanakan 

amanatUndang-Undang No 32 Tahun 2004 diantaranya tentang 

penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah langsung di daerah-daerah, maka 

setiap daerah memiliki KPUD Daerah yang disebut dengan KPUDProvinsi, 

KPUD Kabupaten atau Kota. Akibat dari amanat UU No 32 Tahun 2004 ini 

menimbulkan adanya peranaan yang dimiliki oleh KPUD Daerah. 

Menurut Pasal 6 Peraturan Pemerintah No 6 Tahun2005 KPUD Daerah 

sebagai penyelenggaran pemilihan memiliki kewajiban sebagai berikut: 

1. Memperlakukan pasangan calon secara adil dan setara. 

2. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan barang dan jasa yang berkaitan 

dengan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan peraturan perundang-

undangan. 

3. Menyampaikan laporan kepada DPRD untuk setiap tahap pelaksanaan 

pemilihan dan menyampaikan informasi kegiatannya pada masyarakat.  



 

 

17 

4. Memelihara arsip dan dokumen pemilih serta mengelola barang inventaris 

milik KPUDD berdasarkan peraturan perundang-undangan.  

5. Mempertkpuddanggungjawabkan penggunaaan anggaran. 

6. Melaksanakan semua tahapan pemilihan secara tepat waktu.
18

 

 

E. Golongan Putih(Golput) 

Menjelang pemilihan umum tahun 1977  timbul suatu gerakan di 

antara beberapa kelompok generasi muda,terutama mahasiswa,untuk 

memboikot pemilihan umum karena dianggap kurang memenuhi syarat yang 

diperlukan untuk melaksanakan pemilihan umum secara demokratis. yang 

disebut antara lain ialah kurang adanya kebebasan-kebebasan yang merupakan 

prasyarat bagi suatu pemilihan umum yang jujur dan adil. Untuk 

melaksanakan sikap ini mereka untuk tidak mengunjungi masing-masing 

tempat pemilihan umum (TPS).Mereka menamakan dirinya Golongan Putih 

atau Golput.
19

 

Golput adalah mereka yang dengan sengaja dan dengan suatu maksud 

dan tujuan yang jelas menolak memberikan suara dalam pemilu. Dengan 

demikian, orang-orang yang berhalangan hadir di Tempat Pemilihan Suara 

(TPS) hanya karena alasan teknis, seperti jauhnya TPS atau terluput dari 

pendaftaran, otomatis dikeluarkan dari kategori golput. Begitu pula 

persyaratan yang diperlukan untuk menjadi golput bukan lagi sekedar 

memiliki rasa enggan atau malas ke TPS tanpa maksud yang 

jelas.Pengecualian kedua golongan ini dari istilah golput tidak hanya 

memurnikan wawasan mengenai kelompok itu, melainkan juga sekaligus 

memperkecil kemungkinan terjadinya pengaburan makna, baik di sengaja 

maupun tidak. 

golongan putih (golput) dianggap sebagai bentuk perlawanan atas 

partai- partai politik dan calon presiden-wakil presiden yang tidak sesuai 

dengan aspirasi orang-orang yang kemudian golput. Dia membagi golput 
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menjadi 3 bagian yaitu: Pertama, golput ideologis, yakni segala jenis 

penolakan atas apa pun produk sistem ketatanegaraan hari ini. Golput jenis ini 

mirip dengan golput era 1970-an, yakni semacam gerakan anti-state, ketika 

state dianggap hanyalah bagian korporatis dari sejumlah elite terbatas yang 

tidak punya legitimasi kedaulatan rakyat. Bagi golput jenis ini,produkUU 

sekarang, termasuk UU pemilu, hanyalah bagian dari rekayasa segolongan 

orang yang selama ini mendapatkan keistimewaan dan hak- hak khusus. 

Sistem Pemilu 1999, sebagaimana diketahui, hanyalah memilih tanda gambar 

sehingga rakyat tidak bisa memilih orang. Demokrasi berlangsung dalam 

wilayah abu-abu dan semu. 

Kedua, golput pragmatis, yakni golput yang berdasarkan kalkulasi 

rasional betapa ada atau tidak ada pemilu, ikut atau tidak ikut memilih, tidak 

akan berdampak atas diri si pemilih. Sikap mereka setengah-setengah 

memandang proses pemilihan suara pada hari H, antara percaya dan 

tidakpercaya. 

Ketiga, golput politis, yakni golput yang dilakukan akibat pilihan- 

pilihan politik.Kelompok ini masih percaya kepada negara, juga percaya 

kepada pemilu, tetapi memilih golput akibat preferensi politiknya berubah 

atau akibat sistemnya secara sebagian merugikan mereka. 

Menurut Mufti Mubarak, “bagi masyarakat,sikap golput lebih 

dianggap sebagai bentuk perlawanan atas parpol dan para kandidat yang tidak 

sesuai dengan aspirasi. Sedangkan disisi kandidat,golput akan melemahkan 

legitimasi mereka kelak ketika berada di lembaga pemerintah”
20

 

Eep Saefulloh Fatahjuga telah merangkum sebab-sebab orang untuk 

golput, diantaranya adalah: 

1. Golput teknis, hal ini dikarenakan sifat teknis berhalangan hadir ke tempat 

pemungutan suara, atau salah mencoblos sehingga suaranya dinyatakan tak 

sah, atau tidak terdaftar sebagai pemilih karena kesalahan teknis pendataan 

penyelenggara pemilu. 

2. Golput politis, hal ini untuk masyarakat yang tak punya pilihan dari 
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kandidat yang tersedia atau pesimistis bahwa pemilu/pilkada akan 

membawa perubahan danperbaikan. 

3. Golput ideologis, yang tak percaya pada mekanisme demokrasi (liberal) 

dan tak mau terlibat didalamnya entah karena alasan nilai-nilai agama atau 

alasan politik-ideologilain. 

 

F. Kajian Terdahulu 

Jamaluddin Aziz tentang “Peranan KPUD dalam Mengatasi Angka 

Golput Serta Meningkatkan Partisipasi politik masyarakat”Dalam penelitian 

ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, berdasarkan analisis dan 

pembahasan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa upaya yang 

dilakukan pihak KPUD dalam mengatasi tingkat golput serta meningkatkan 

partisipasi masyarakat dirasa masih kurang terutama di masyarakat meski 

begitu masyarakat sendiri sudah mengapresiasi kinerja KPUD Kota Cimahi 

selama ini dengan baiknya pelaksanaan pemilu-pemilu yang sudah 

dilaksankan KPUD Kota Cimahi sendiri.
21

 

Rabbani tentang “Fenomena golongan putih di kota makassar pada 

Pemilihan Kepala daerah dan wakil kepala daerah Provinsi sulawesi selatan 

2013”Penelitian ini mengunakan pendekatan kualitatif deskriptif, Dapat di 

simpulkan Keberadaan golongan putih (Golput) di kota Makassar khususnya 

pada pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah Sulawesi selatan 2013 

sangat memprihatinkan. Di lokasi penelitian di kecamatan Tamalanrea 

ditemukan dua kategori golput berdasarkan alasan dan sebab mereka tidak 

menggunakan hak suaran, yang pertama yaitu kategori masyarakat golput 

pragmatis, karena mereka apatis akan system pemilu yang berjalan pada saat 

ini dengan asumsi yang terbangun suara yang dimiliki tidak terlalu 

berpengaruh terhadap hasil pemilu, Sedangkan ke dua yaitu sebagian 

masyarakat golput politis ,masyarakat yang tak punya pilihan dari kandidat 

yang tersedia atau 92 pesimistis bahwa pemilu/pilkada akan membawa 

perubahan dan perbaikan, mereka mengaku tidak ada satupun kandidatyang 
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sesuai dengan harapannya dan karena itu tak mau mencoblos.
22

 

Ryan yudi andila tentang “Strategi Komisi Pemilihan Umum dalam 

Mengurangi angka golput” (Studi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota 

Bandar Lampung Tahun 2015) Penelitian ini mengunakan pendekatan 

kualitatif deskriptif, berdasarkan analisis dan pembahasan hasil penelitian 

dapat ditarik kesimpulan Strategi dan Penerapan Strategi Komisi Pemilihan 

Umum Kota Bandar Lampung dalam mengurangi angka golput pada tahapan 

sosialisasi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 

2015 meliputi 4 (empat) strategi, yaitu ; yang pertama Strategi Penguatan, 

Pada strategi ini KPU Kota Bandar Lampung berhasil menciptakan budaya 

keterbukaan informasi publik. Hal tersebut dapat terlihat pada pertama 

optimalisasi laman web resmi KPU Kota Bandar Lampung yang dikelola oleh 

komisioner dan sekretariat KPU Kota Bandar Lampung. Kedua terbangunnya 

komunikasi yang efektif pada panitia penyelenggara pemilihan antara KPU 

Kota bandar Lampung dengan panitia ditingkat bawah yaitu PPK, PPS dan 

PPDP pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung. Oleh 

karena itu, penerapan strategi pada strategi ini dapat diperankan secara optimal 

olh KPU kota Bandar Lampung. Yang kedua Strategi Rasionalisasi, Pada 

strategi ini KPU Kota Bandar Lampung kurang maksimal dalam melakukan 

strategi rasionalisasi, KPU Kota Bandar Lampung melakukan kegiatan untuk 

membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya berpartisipasi aktif 

dalam pemilihan dengan melakukan pendidikan politik, penyuluhan dan 

membuka ruang diskusi kepada masyarakat. Oleh karena itu, penerapan 

strategi pada strategi ini terlaksana dengan baik. Yang ketiga Strategi 

Bujukan, Pada strategi ini KPU Kota Bandar Lampung melakukan kegiatan 

sosialisasi untuk menarik perhatian masyarakat, mengajak pemilih untuk tidak 

golput dan mengajak masyarakat berpartisipasi secara aktif dalam pemilihan. 

Hal tersebut dilakukan dengan kegiatan diantaranya jalan sehat, goes to 

campus, lomba budaya dan pagelaran musik dengan tema ajakan memilih dan 

tidak golput pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung 

tahun 2015. Oleh karena itu, penerapan strategi pada strategi ini diperankan 
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secara optimal oleh KPU Kota Bandar Lampung. Yang keempat Strategi 

Konfrontasi, Pada strategi ini KPU Kota Bandar Lampung dilakukan kurang 

maksimal, kegiatan tersebut hanya menekankan kepada masyarakat yang 

apatis dan cenderung tidak perduli terhadap proses pemilihan. Kegiatan yang 

dilakukan oleh KPU Kota Bandar Lampung dalam bentuk sosialisasi secara 

masif kepada masyarakat di tempat.
23

 

Penelitian  menggunakan  kajian  terdahulu  tersebut  sebagai  

perbandingan  antarapenelitian   terdahulu   dengan   penelitian   sekarang. 

Persamaan   antara   penelitian adalah kedua penelitian tersebut sama-sama 

membahas fenomena golput pada pilkada. Perbedaan antara penelitian adalah 

penelitian yang dilakukan penulis lebih mengacu kepada hubungan 

masyarakat dan sosialisasinya. 

 

G. Kerangka Pikir  

Untuk mengarahkan penelitian ini agar tepat pada sasarannya, maka 

diperlukan kerangka pikir yang digunakan untuk memberikan penjelasan 

terhadap  konsep  teori.  Sosialisasi  danperanan  humas  mempromosikan 

suatu produk sangat dibutuhkan apalagi berhubungan dengan khalayaknya 

yang berdampak baik dalam menjalin hubungan antara Humas 

KPUDProvinsiRiau dengan masyarakat. 

Humas sebagai fasilitator komunikasi bertindak sebagai komunikator 

atau mediator dalam hal untuk membantu pihak manajemen mendengar apa 

yang diinginkan dan diharapkan oleh publiknya. Menciptakan komunikasi dua 

arah dengan menyebarkan pesan, informasi dan publikasi lainnya dari 

organisasi atau lembaga yang diwakilinya kepada publik atausebaliknya.
20

 

Pada fokus kajian penulis bagaimanasosialisasi humas 

KPUDProvinsiRiau dalam mengurangi angka golput pada pilkada: 

1. Faktor-faktor penyebab golput: 

a. Faktor psikologi, Menjelasan golput dari faktor psikologis pada 

dasarnya dapat dikelompokan dalam 2 kategori. Pertama, berkaitan 
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dengan ciri-ciri kepribadian seseorang. Kedua, berkaitan dengan 

orientasi kepribadian. Penjelasan pertama melihat bahwa perilaku 

golput diesebabkan oleh kepribadian yang tidak toleran, otoriter, tak 

acuh, perasaan tidak aman, perasaan khawatir, kurang mempunyai 

tanggung jawab secara pribadi dan semacamnya. Hal itu dikarenakan 

apa yang diperjuangkan kandidat atau parpol tidak selalu sejalan 

dengan kepentingan perorangan secara langsung, betapapun hal itu 

menyangkut kepentingan yang lebih luas. 

b. Faktor sosial ekonomi,Setidaknya ada tiga indikator yang bisa 

digunakan untuk mengukur variabel status sosial-ekonomi, yaitu 

tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, dan pekerjaan. Tingginya 

tingkat kehadiran pemilih dari pemilih yang berpendidikan dan 

berpenghasilan tinggi. Hasil temuan Verba dan Nie menyimpulkan 

“the best knows about turnout is that citizens of higher social and 

economics status participate more in politics.”(yang utama tentang 

kehadiran bahwa warga negara yang status sosial dan ekonomi lebih 

berpartisipasi politik). Penjelasan di atas menunjukkan hubungan yang 

meyakinkan antara tingkat status sosial-ekonomi dengan kehadiran 

atau ketidakhadiran pemilih. 

c. Faktor kepercayaan politik, Pada literatur ilmu politik, konsep 

kepercayaan oleh para akhli banyak digunakan untuk menjelaskan 

ketidak aktifan (inactivity) seseoang dalam  dunia politik. Menurut 

Khoirudin fenomena meningkatnya golput harus dipandang dalam dua 

persfektif. Pertama, munculnya ketidakpercayaan terhadap saluran 

politik dalam bentuk partai dan kandidat, yang kemudian berakibat 

pada perspektif kedua, keinginan warga negara untuk melakukan 

delegitimasi terhadap kekuasaan. Padahal, tanpa legitimasi warga 

negara sesungguhnya sebuah kekuasaan dapat dianggap tidak ada. 

Faktor ini sebagai bentuk perilaku golput sebagai ekspresi atas 

kepercayaan yang rendah terhadap sistem politik.
24
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Gambar 2.1 

Kerangka Berpikir 

 

 

H. Konsep Operasional 

Setelah menetapkan kerangka pikir diatas, selanjutnya peneliti perlu 

membuat sebuah konsep operasional terhadap variabel yang akan diteliti. 

Dengan tujuan mengetahui sosialisasi humas KPUDRiau dalam mengurangi 

angka golput pada pilkada, penulis menjabarkan sebagai berikut: 

1. Sumber (source), sering disebut juga pengiriman (sender), penyandi 

(encoder), komunikator (communicator), pembicara (speaker) atau 

orginator, sumber adalah pihak yang berinisiatif atau mempunyai 

kebutuhan untuk berkomunikasi.dan skripsi ini penulis menjadikan 

humas KPUD Provinsi Riau sebagai sumbernya. 

2. Pesan yaitu apa yang dikomunikasikan oleh sumber kepada penerima. 

Dan pesan yang disampaikan adalah golput. 

3. Saluran atau media yang digunakan sosialisasi dan bekerjasama 

dengan media massa. 

4. Penerima (receiver) adalah masyarakat provinsi riau. 

5. Efek yang diharapkan adalah berkurangnya golput pada pilkada 

selanjutnya 
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