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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Voting Behavior

1. Definisi Voting Behavior

Perilaku pemilih (voting behavior) merupakan tingkah laku seseorang

dalam menentukan pilihannya yang dirasa paling disukai atau paling cocok.

Sedangkan menurut Haryanto (2000), Voting adalah: “Kegiatan warga negara

yang mempunyai hak untuk memilih dan di daftar sebagai seorang pemilih,

memberikan suaranya untuk memilih atau menentukan wakil-wakilnya”.

Perilaku memilih (voting behavior) menurut Jack C Plano adalah

dimaksudkan sebagai suatu studi yang memusatkan diri pada bidang yang

menggeluti kebiasaan atau kecenderungan pilihan rakyat dalam pemilihan

umum, serta latar belakang mengapa mereka melakukan pemilihan itu

(Plano,1985)

Budiarjo (2001) mendefinisikan voting behavior sebagai kegiatan

seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan

politik, antara lain dengan jalan memilih pemimpin negara dan secara

langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (public

policy). Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam

pemilihan umum, menghadiri rapat umum, mengadakan hubungan

(contacting) atau (lobbying) dengan pejabat pemerintah atau anggota
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parlemen, menjadi anggota partai atau salah satu gerakan sosial dengan direct

actionnya, dan sebagainya.

Ada dua macam teori voting behaviour yang dapat dikelompokkan

dalam dua mashab besar. Pertama, pendekatan voting dari mashab sosiologis

yang dipelopori oleh Columbia’s University Bureau of Applied Social

Science. Kedua, pendekatan voting dari mashab psikologis yang

dikembangkan oleh University of Michigans Survey Research Center

(Gaffar, 1992:4-9). Menurut Muluk (2012) kegiatan atau aktivitas yang

dilakukan oleh seorang warga negara yang mempunyai hak untuk memilih

dan terdaftar sebagai pemilih untuk melakukan pencoblosan melalui surat

suara.

Susanto (1992) mengartikan voting behavior adalah serangkaian

kegiatan membuat keputusan, yakni apakah memilih atau tidak memilih

dalam pilkada, seperti menunaikan kewajiban sebagai warga negara,

menegaskan identitas kelompok dan menunjukan loyalitas terhadap partai.

Hubungan perilaku memilih (voting behavior) dalam Pemilu, menurut Asvi

Warman (1999), dijelaskan bahwa paling sedikit ada dua model yang

menjelaskan mengapa orang memilih sebuah partai . Pertama pendekatan

sosiologis dan psikologis

2. Pendekatan-Pendekatan Voting Behavior

Menurut Asfar (2006) pendekatan perilaku memilih (Voting Behavior )

selama ini selain didasarkan dua model atau pendekatan, yaitu pendekatan
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sosiologi dan pendekatan psikologi, ada pula pendekatan rasional. Untuk

melihat kecenderungan perilaku pemilih pemula ada beberapa pendekatan

yang dilihat menurut Dennis Kavanagh melalui buku-nya yang berjudul

Political Science and Political Behavior ( Denis Kavanagh, Political Science

and Political Behaviour (1983)  menyatakan terdapat 3 model pendekatan di

dalam perilaku memilih (voting behavior), yakni, pendekatan sosiologis,

psikologis dan rasional

a. Pendekatan Sosiologis

Mazhab sosiologis pada awalnya berasal dari Eropa yang

kemudian berkembang di Amerika Serikat, yang pertama kali

dikembangkan oleh Biro Penerapan Ilmu Sosial Universitas Colombia

(Colombia`s University Bureau of Applied Social Science), sehingga lebih

di kenal dengan kelompok Colombia. Kelompok ini melakukan penelitian

mengenai The People’s Choice pada tahun 1948 dan Voting pada tahun

1952. Di dalam 2 karya tersebut terungkap perilaku memilih seseorang

dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungan seperti sosial ekonomi, afiliasi

etnis, tradisi keluarga, keanggotaan terhadap organisasi, usia, jenis

kelamin, pekerjaan, tempat tinggal, dan lain-lain.

Pendekatan sosiologis digambarkan peta kelompok masyarakat dan

setiap kelompok dilihat sebagai basis dukungan terhadap partai tertentu.

Pengelompokan ini bisa berdasarkan gender (perempuan dan laki-laki),

usia (muda dan lanjut usia). Dapat pula berdasarkan organisasi formal dan

informal. Pendekatan sosiologis mengasumsikan bahwa preferensi politik,
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sebagaimana juga preferensi voting, adalah produk karakteristik sosio

ekonomi, seperti pekerjan, kelas, agama dan ideologi. Menurut Hadi

(2006), pendekatan sosiologis pada dasarnya menjelaskan bahwa

karakteristik sosial dan pengelompokan sosial mempunyai pengaruh yang

cukup signifikan dalam menentukan perilaku pemilih.

b. Pendekatan Psikologis

Pendekatan psikologis di kembangkan oleh mahzab Michigan

Efriza (2012). The Survey Center di Ann Arbor yang memusatkan

perhatiannya pada individu. Pendekatan psikologis, yang sering disebut

dengan Mazhab Michigan (The Michigan Survey Research Center) lebih

menekankan pada Pengaruh faktor psikologis seseorang dalam

menentukan perilaku politik. Pendekatan psikologi ini mengembangkan

konsep psikologi, khususnya konsep sikap dan sosialisasi dalam

menjelaskan perilaku sesorang.

Mazhab ini pertama kali dipergunakan oleh Pusat Penelitian dan

Survey Universitas Michigan (University of Michigan`s Survey Research

Centre) sehingga kelompok ini dikenal dengan sebutan kelompok

Michigan. Hasil penelitian kelompok ini yang dikenal luas adalah The

Voter`s Decide dan The American Voter.

Menurut Richard Rose dan Lan MC. Alliser ( 1977) Pendekatan

mazhab psikologis ini menekankan kepada faktor variabel psikologis

sebagai telaah utamanya yakni, ikatan emosional pada suatu partai politik
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(identitas partai) , orientasi terhadap isu yang berkembang dan orientasi

terhadap kandidiat.

Pendekatan psikologis yang menggunakan identifikasi partai

sebagai konsep kunci. Identifikasi partai berarti “rasa keterikatan individu

terhadap partai”, sekalipun ia bukan anggota. Munculnya pendekatan

psikologis merupakan reaksi atas ketidak puasan terhadap beberapa

ilmuwan politik terhadap pendekatan sosiologis. Beberapa ilmuan

penganut pendekatan psikologis menganggap pendekatan sosiologis secara

metodologis sulit dilaksanakan, terutama dalam aspek pengukurannya.

Dalam pendekatan psikologis, perilaku pemilih ditentukan oleh kekuatan

psikologis yang berkembang dalam diri pemilih (voters) sebagai produk

dari proses sosialisasi. Sikap seseorang di sini sebagai refleksi dari

kepribadian seseorang yang merupakan variabel yang menentukan dalam

mempengaruhi perilaku politiknya (Hadi, 2006). Identifikasi seseorang

terhadap partai tertentu yang kemudian akan mempengaruhi sikap orang

tersebut terhadap para calon dan isu-isu politik yang berkembang.

Kekuatan dan arah identifikasi kepartaian adalah kunci dalam menjelaskan

sikap dan perilaku pemilih (Muluk, 2012).

Campbell (2000) menjelaskan proses terbentuknya perilaku

pemilih dengan istilah “Funnel of Causality”. Pengandaian itu

dimaksudkan untuk menjelaskan fenomena voting yang di dalam model

terletak paling atas dari “funnel”(Cerobong). Digambarkan bahwa di

dalam cerobong terdapat as (axis) yang mewakili dimensi waktu.
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Kejadian-kejadian yang saling berhubungan satu sama lain bergerak dalam

dimensi waktu tertentu mulai dari mulut sampai ujung cerobong. Mulut

cerobong adalah latar belakang sosial (ras, agama, etnik, daerah), status

sosial (pendidikan, pekerjaan, kelas) dan watak orang tua. Semua unsur

tadi mempengaruhi identifikasi kepartaian seseorang yang merupakan

bagian berikutnya dari proses tersebut. Pada tahap berikutnya, identifikasi

kepartaian akan mempengaruhi penilaian terhadap para kandidat dan isu-

isu politik.

Sedangkan proses yang paling dekat dengan perilaku pemilih

adalah kampanye sebelum pemilu maupun kejadian-kejadian yang

diberitakan oleh media massa. Masing-masing unsur dalam proses tersebut

akan mempengaruhi perilaku pemilih, meskipun titik berat studi

Kelompok Michigan adalah identifikasi kepartaian dan isu-isu politik yang

berkembang dan para calon, dan bukan latar belakang sosial atau

budayanya.

Menurut pendekatan psikologis (Efriza, 2012) ada beberapa faktor

psikologis yang mendorong pemilih menentukan pilihannya, yaitu:

identifikasi partai orientasi kandidat, dan orientasi isu/tema. Pertama,

identifikasi partai digunakan untuk mengukur sejumlah faktor predisposisi

pribadi maupun politik. Seperti pengalaman pribadi atau orientasi politik

yang relevan bagi individu. Pengalaman pribadi danorientasi politik sering

diwariskan oleh orang tua, namun dapat pula dipengaruhi oleh lingkungan,

ikatan perkawinan, dan situasi krisis.
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Pendekatan psikologis sama dengan penjelasan yang diberikan

dalam model perilaku politik, sebagaimana dijelaskan di atas. Salah satu

konsep psikologi sosial yang digunakan untuk menjelaskan voting

behavior pada pemilihan umum berupa identifikasi partai. Konsep ini

merujuk pada persepsi pemilih atas partai-partai yang ada atau keterikatan

emosional pemilih terhadap partai tertentu. Konkretnya, partai yang secara

emosional dirasakan sangat dekat dengannya merupakan partai yang selalu

dipilih tanpa terpengaruh oleh faktor-faktor lain.

Sementara itu, evaluasi terhadap kandidat sangat dipengaruhi oleh

sejarah dan pengalaman masa lalu kandidat baik dalam masa lalu kandidat

baik dalam kehidupan bernegara maupun bermasyarakat. Beberapa

indikator yang biasa dipakai oleh para pemilih untuk menilai seorang

kandidat, khususnya bagi para pejabat yang hendak mencalonkan kembali,

diantaranya kualitas, kompetensi, dan integrasi kandidat.

c. Pendekatan Rasional

Pendekatan ini lahir sebagai bentuk ketidakpuasan terhadap

pendekatan sosiologis dan psikologis. Pemikiran baru ini mempergunakan

pendekatan ekonomi yang sering pula disebut sebagai pendekatan rasional.

Tokoh dalam pendekatan ini antara lain Downs dengan karyanya “An

Economic Theory of Democracy” (1957) dan Riker & Ordeshook, yang

dituangkan dalam tulisan berjudul “A Theory of the Calculus Voting”,

(1962). Para penganut aliran ini mencoba memberikan penjelasan bahwa

perilaku pemilih terhadap partai politik tertentu berdasarkan perhitungan,
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tentang apa yang diperoleh bila seseorang menentukan pilihannya, baik

terhadap calon presiden maupun anggota parlemen.

3. Faktor-Faktor Psikologis Voting Behavior

Faktor Psikologis merupakan refleksi dari kepribadian seseorang,

merupakan variabel yang cukup menentukan dalam mempengaruhi

perilaku politik seseorang. Oleh karena itu faktor psikologis menekankan

pada tiga aspek psikologis sebagai kajian utama, yaitu ikatan emosional

pada suatu partai politik, orientasi terhadap isu-isu dan orientasi kandidat

(Asfar, 2006 ).

Faktor-faktor Psikologis Kondisi dinamika psikologis yang

dirasakan dan dialami oleh seorang yang menstimulus tindakannya untuk

memberikan suaranya atau mencoblos seorang kandidat Presiden yang

dapat mempengaruhi seseorang dalam menentukan pilihannya Muluk

(2012) diartikan sebagai faktor Partai (ikatan Emosional Terhadap Partai)

yang di dalamnya terdapat reaksi psikologis yang memiliki kesamaan

dalam visi misi /ideology untuk mendukung dan mensukseskan/ kebijakan

pemenangan kandidat pada pilpres. Faktor Isu-isu yang berkembang

merupakan tindakan pemilih untuk memilih kandidat tertentu yang

memiliki program-program yang relevan dan menawarkan solusi yang

tepat. Sedangkan Orientasi terhadap kandidat dukungan atau tindakan

pemilih untuk memilih figur calon presiden yang didasarkan atas
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kepribadian, kepopuleran, kepemimpinan, rekam jejak kinerja / selama

kiprahnya dimiliki oleh kandidat tersebut.

Newman dan Sheth (1985) mengembangkan model perilaku

memilih (Voting Behavior) sehingga perilaku memilih ditentukan oleh 3

model faktor yang mempengaruhinya yaitu :

1. Perasaan emotional terhadap partai merupakan dimensi

emotional yang ditunjukkan oleh kandidat dan partainya

dengan menggunakan penawaran-penawaran politik.

2. Isu-isu dan kebijakannya yang didalamnya terdapat program-

program yang diperjuangkandan dijanjikan kandidat.

3. Citra kandidat mengacu pada sifat-sifat pribadi yang dianggap

sebagai karakter kandidat.

B. Pemilih Pemula

1. Pengertian Pemilih Pemula

Menurut (UU No. 32 Tahun 2004 Pasal 68) bahwa Calon Pemilih

pemula adalah mereka yang berusia 17-21 tahun dan sudar terdaftar di DPT

yang untuk pertama kalinya akan berpartisipasi dalam pemilu. Status mereka

adalah pelajar, mahasiswa, atau pekerja muda. Pemilih pemula adalah mereka

yang telah berusia 17- 21 tahun. Telah memiliki hak suara dan tercantum

dalam daftar pemilih tetap DPT , serta pertama kali mengikuti pemilihan

umum, baik pemilihan legislatif maupun pemilihan presiden ( UU Pilpres

2008 ).
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Keberadaan pemilih pemula sering dikaitkan dengan keberhasilan

suatu partai karena jika suatu partai mendapatkan pemilih pemula dengan

jumlah yang besar maka akan mendapatkan suara yang unggul dalam pemilu.

Pemilih pemula Indonesia menurut NCSS (2003) masih memilih

berdasarkan besar namanya suatu partai dan bukan dari visi dan misi partai

tersebut. Sehingga disini diperlukan kecakapan bagi pemilih pemula agar

dapat berpartisipasi dalam pemilu dengan cerdas.

Pemilih pemula sebagai pemegang hak pilih yang untuk pertama

kalinya menggunakan hak pilih dalam pemilihan umum, pada umumnya

belum memiliki jangkauan politik yang luas untuk menentukan kandidat

mana yang harus mereka pilih. Pada situasi seperti ini, pemilih pemula selalu

menjadi bidikan dan sasaran setiap kandidat untuk meraih dukungannya.

C. Pemilu

1. Pengertian Pemilu

Berdasarkan UUD 1945 Bab I Pasal 1 ayat (2) kedaulatan berada

di tangan rakyat dan dilakukan menurut Undang-Undang Dasar. Dalam

demokrasi moderen yang menjalankan kedaulatan itu adalah wakil-wakil

rakyat yang ditentukan sendiri oleh rakyat. Untuk menentukan siapakah

yang berwenang mewakili rakyat maka dilaksanakanlah pemilihan umum.

Pemilihan umum adalah suatu cara memilih wakil-wakil rakyat

yang akan duduk dilembaga perwakilan rakyat serta salah satu pelayanan

hak-hak asasi warga negara dalam bidang politik (Syarbaini, 2002).
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Pemilihan Umum (Pemilu) adalah proses pemilihan orang-orang untuk

mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Jabatan-jabatan tersebut beraneka-

ragam, mulai dari presiden, wakil rakyat di berbagai tingkat pemerintahan,

sampai kepala desa.

Dalam Undang-Undang Repubilik Indonesia Nomor 22 tahun 2007

tentang penyelenggara pemilihan umum dinyatakan bahwa pemilihan

umum, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan

secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara

Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemilihan umum (pemilu) merupakan salah satu hak asasi warga

negara yang sangat prinsipil. Karenanya dalam rangka pelaksanaan hak-

hak asasi adalah suatu keharusan bagi pemerintah untuk melaksanakan

pemilu. Asas bahwa rakyatlah yang berdaulat maka semuanya itu harus

dikembalikan kepada rakyat untuk menentukannya. Adalah suatu

pelanggaran suatu hak asasi apabila pemerintah tidak mengadakan pemilu

atau memperlambat pemilu tanpa persetujuan dari wakil-wakil rakyat

(Kusnardi, 2000).

Dari pengertian diatas bahwa pemilu adalah sarana mewujudkan

pola kedaulatan rakyat yang demokratis dengan cara memilih wakil-wakil

rakyat, Presiden dan Wakil Presiden secara langsung, umum, bebas,

rahasia, jujur, dan adil. Karena pemilu merupakan hak asasi manusia maka

pemilu 2014 warga negara yang terdaftar pada daftar calon pemilih berhak
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memilih langsung wakil-wakilnya dan juga memilih langsung Presiden

dan Wakil Presidennya.

2. Tujuan Pemilu

Tujuan pemilu adalah menghasilkan wakil-wakil rakyat yang

representatif dan selanjutnya menentukan pemerintahan. Dalam UUD

1945 Bab VII B pasal 22 E ayat (2) pemilihan umum diselenggrakan untuk

memilih Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah

(DPD), Persiden dan Wakil Presiden serta Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah (DPRD), kemudian dijabarkan dalam UU RI Nomor 22 tahun

2007 bahwa pemilihan umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat

sesuai dengan amanat konstitusional yang diselenggarakan secara

langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam kerangka Negara

Kesatuan Republik Indonesia. Melalui pemilu dan hasilnya, masyarakat

mengharapkan perubahan yang berarti untuk memperbaiki kehidupan

mereka sehari-hari.

D. Kerangka Berfikir

Penelitian ini berusaha melihat Faktor-faktor Psikologis Voting Behavior

Pemilih Pemula. Pendekatan dalam Voting Behavior yang menekankan pada

faktor-faktor psikologis pemilih menjelaskan bahwa penentuan pemilihan

masyarakat banyak dipengaruhi oleh kekuatan psikologis yang berkembang dalam

dirinya yang merupakan akibat dari proses sosialisasi politik.
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Seseorang dalam hal ini sebagai pemilih pemula mencoblos suatu kandidat

ataupun Parpol dipengaruhi oleh voting behavior, dikarenakan Faktor-faktor

psikologis pemilih pemula inilah yang berpengaruh terhadap perilaku politik.

Sehingga dengan adanya faktor-faktor Psikologis yang menekankan kepada 3

faktor psikologis sebagai telaah utamanya yakni, ikatan emosional pada suatu

partai politik ( identitas partai), orientasi terhadap isu yang berkembang dan

orientasi terhadap kandidiat, maka dapat dikatakan bahwa dari masing-masing

aspek psikologis ini akan dilihat faktor psikologis mana yang lebih dominan yang

akan mempengaruhi seseorang dalam melakukan pemilihan.

Inti dari faktor psikologis ini adalah identifikasi faktor ikatan emotional

terhadap partai yang kemudian akan mempengaruhi sikap seseorang tersebut

terhadap para calon kandidat dan dengan adanya faktor isu-isu politik yang

berkembang ataupun faktor kandidat sehingga ketiga faktor ini menjadi kekuatan

dan arah untuk mencapai pemenangan kunci dalam menjelaskan sikap dan

perilaku pemilih.

Ikatan emotional terhadap partai

Orientasi terhadap isu-isu Orientasi terhadap kandidat

Perilaku Memilih (Voting Behavior)

Faktor-faktor Psikologis

Voting Behavior
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Bahwa dengan adanya faktor psikologis pemilih yang mempengaruhi

keikutsertaannya dalam proses politik, ketiganya saling berkesinambungan dan

saling mempengaruhi. Tetapi dari ketiga faktor ini inilah yang akan dilihat mana

yang lebih dominan terhadap perilaku memilih pada pemilih pemula. Pendekatan

psikologis atau aliran Michigan, percaya bahwa tingkah laku memilih dari

seseorang dapat dideteksi dengan  konsep yakni apakah seseorang memilih suatu

kandidat berdasarkan pada ikatan emotional terhadap parpol, ataukah pada issue-

issue yang berkembang atau terhadap kandidat itu sendiri dari seseorang terhadap

satu partai atau kelompok politik tertentu ataupun kandidatnya Kupper dan

Kupper ( 2000).

Faktor psikologis ikatan emotional terhadap partai sangat erat kaitannya

dengan partai yang mengusungnya, dimana visi dan misi keberhasilan partai

menjadi ukuran seseorang dalam memilih kandidat begitu juga dengan faktor

orientasi terhadap isu-isu yang berkembang dan faktor orientasi terhadap

kandidat. Faktor-faktor psikologis lebih menitik beratkan konsep pendekatan

para pemilih yang menentukan pilihannya terhadap seorang kandidat karena

produk dari “sosialisasi yang diterima seseorang pada masa kecil, baik dari

lingkungan keluarga maupun pertemanan dan sekolah, sangat mempengaruhi

pilihan politik mereka, khususnya pada saat pertama kali mereka memilih”.

Penganut pendekatan michigan ini menjelaskan bahwa sikap seseorang, sebagai

refleksi dari kepribadian seseorang.

Pembentukan sikap tidaklah bersifat begitu saja terjadi, melainkan proses

sosialisasi yang berkembang menjadi ikatan psikologis yang kuat antara seseorang
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dengan partai politik atau kandidat tertentu maupun isu yang ada. Kedekatan

inilah yang menentukan seseorang ikut memilih atau tidak.

Faktor-Faktor Psikologis sangat erat kaitannya dengan Voting Behavior

karena didalam diri individu dalam hal ini pemilih pemula yang akan menentukan

pilihannya yang dirasa paling disukai atau tidak disukai, apakah dari faktor ikatan

emotional terhadap partai yang didalamnya terdapat adalah reaksi psikologis

berupa hal-hal yang dirasakan dan dialami oleh kader/simpatisan/konstituen

terhadap parpolnya berupa rasa mencintai, memiliki, banyak kesamaan dalam visi

misi/ideology dengan dirinya, serta dorongan untuk mendukung dan

mensukseskan / kebijakan/target /pemenangan kandidat pada pilpres. Apakah

karna adanya issue-issue yang berkembang sehingga ini menimbulkan dorongan

Dukungan atau tindakan pemilih untuk memilih kandidat tertentu yang memiliki

program-program yang relevan dan menawarkan solusi yang tepat atas masalah-

masalah yang aktual terjadi pada masyarakat. Ataupun karna faktor kandidat itu

sendiri yang menyebabkan orang memilih berdasarkan dukungan atau tindakan

pemilih untuk memilih figur calon presiden yang didasarkan atas kemampuan,

kepribadian, kepopuleran, kepemimpinan, rekam jejak kinerja / selama kiprahnya

dimiliki oleh kandidat tersebut


