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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Setiap warga negara di Indonesia memiliki hak yang telah di atur dalam 

konstitusi. Salah satu hak warga negara adalah hak politik. Hak politik warga 

negara mencakup hak untuk memilih dan dipilih, penjaminan hak dipilih secara 

tersurat dalam UUD NRI tahun 1945 mulai dari pasal 27 ayat (1) dan (2); Pasal 

28, Pasal 28D ayat (3); Pasal 28E ayat (3). Sedangkan hak memilih juga diatur 

dalam Pasal 1 ayat (2); Pasal 2 ayat (1); Pasal 6A ayat (1); Pasal 19 ayat (1); dan 

pasal 22C ayat (1) UUD NRI tahun 1945. Hal tersebut jelas bahwa setiap warga 

negara memiliki hak politik. 

Dalam rangka mewujudkan hak politik masyarakat maka diadakan pemilu. 

Pemilu mempunyai kaitan yang erat dengan negara demokrasi dan negara hukum. 

Pemilu merupakan salah satu pelaksanaan demokrasi dalam suatu negara, diantara 

ciri negara hukum adalah perlindungan  terhadap hak asasi manusia, persamaan 

didepan hukum dan pemerintahan serta adanya pemilihan umum yang bebas. 

Dengan adanya pemilu, hak asasi yang berkaitan dengan bidang politik dapat 

disalurkan, hak sama depan hukum juga mendapat saluran, dan dengan adanya 

pemilu yang bebas maka maksud pemilu sebagai sarana penyaluran hak 

demokratis atau hak politik rakyat dapat mencapai tujuannya.  

Pemilihan kepala daerah atau pilkada merupakan salah satu jenis pemilihan 

umum yang ada di Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 

menyatakan bahwa pemilihan kepala daerah dan wakilnya atau dalam istilah 
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dikenal dengan pilkada yang memiliki otonomi daerah merupakan pemilihan 

umum yang dilaksanakan dengan tujuan untuk memilih kepala daerah dan wakil 

kepala daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia 

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

tahun 1945. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dimaksud antara lain 

adalah Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota 

dan Wakil Walikota. 

Provinsi Jambi merupakan salah satu provinsi yang melaksanakan 

pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan serentak tahun 2015, dalam bentuk 

pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur. Proses pelaksanan pilkada tersebut 

merupakan pembelajaran politik yang penting bagi masyarakat. Dan pada pilkada 

ini dapat dilihat sejauh mana tingkat partisipasi politik masyarakat, serta 

pembelajaran politik masyarakat dalam mengiringi proses demokratisasi di 

Provinsi Jambi. Dalam memberikan hak pilihnya dalam bentuk suara merupakan 

salah satu bentuk partisipasi politik. Partisipasi politik merupakan aspek penting 

dalam sebuah tatanan negara demokrasi, sekaligus merupakan ciri khas adanya 

modernisasi politik. 

Menurut Usfinit, Suprojo dan Setyawan (2014:43) partisipasi politik 

merupakan aspek penting dalam sebuah tatanan negara demokrasi, sekaligus 

merupakan ciri khas adanya modernisasi politik. Kegiatan seseorang atau 

sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik adalah 

bagian dari bentuk partisipasi. Pemilihan umum sebagai sarana demokrasi telah 

digunakan sebagian negara di dunia termasuk Indonesia. Melalui pemilihan umum 

memungkinkan semua keinginan dan cita-cita bisa terakomodasi sehingga 
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terwujud kehidupan yang lebih baik. Bentuk partisipasi politik masyarakat  

terbagi atas pemberian suara, kampanye, mencari jabatan politik, dan partisipasi 

dalam pemungutan suara. Faktor pendorong partisipasi politik masyarakat adalah 

faktor lamanya tinggal, lingkungan, jumlah tempat pemungutan suara, dan rasa 

ingin tahu. Orang mengambil bagian dalam politik dengan berbagai cara. Tipe 

atau cara partisipasi yang dipublikasikan dan diteliti paling luas ialah pengambilan 

bagian dalam pemilihan umum dengan memberikan suara. Namun, terdapat 

kontinum kemungkinan tindakan pemilihan, dari yang paling mudah dilaksanakan 

sampai yang paling sukar dalam penggunaan waktu, uang dan energi. 

Untuk membaca tingkat partisipasi politik masyarakat dalam pilkada, dapat 

dilihat dari daerah yang telah melaksanakan pesta demokrasi di antaranya Provinsi 

Jambi. Menurut data yang dihimpun dari Desk Pilkada Pusat dalam website KPU 

pilkada.2015.kpu.go.id/jambiprov, tingkat partisipasi masyarakat di Provinsi 

Jambi sebanyak 67,80 persen terbilang masih rendah dengan rincian jumlah 

pemilih yang dikeluarkan oleh KPU adalah 2.449.883 orang sedangkan yang 

menggunakan hak pilihnya sebanyak 1.660.957 orang dan tidak menggunakan 

hak pilihnya sebanyak 778.926 orang atau sebanyak 32,20 persen. Secara rinci 

dapat dapat dilihat dari gambar dibawah ini.  

Gambar 1.1. Informasi Pemilih dan Pengguna Hak Pilih dari Help Desk KPU 

Keikutsertaan masyarakat dalam memberikan hak politiknya dalam pemilu 

dipengaruhi beberapa faktor. Salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat 
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partisipasi tersebut salah satunya adalah komunikasi politik. Menurut Rahmat 

(2010:157) keterbukaan terhadap komunikasi politik dapat mempengaruhi orang 

agar secara aktif dapat terlibat dalam politik; dipihak lain, komunikasi politik bisa 

menekan partisipasi politik. Komunikasi politik merupakan jalan mengalirnya 

informasi melalui masyarakat dan melalui berbagai struktur yang ada dalam 

sistem politik.  Fungsi komunikasi politik itu adalah fungsi struktur politik 

menyerap berbagai aspirasi, pandangan-pandangan, dan gagasan-gagasan yang 

berkembang dalam masyarakat dan menyalurkan sebagai bahan dalam penentuan 

kebijaksanaan. Selain itu, fungsi komunikasi politik adalah fungsi penyebarluasan 

rencana-rencana atau kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah kepada rakyat. 

Dengan demikian fungsi ini membawa informasi timbal balik dari rakyat kepada 

pemerintah dan dari pemerintah kepada rakyat. 

Komunikasi Politik bisa dituangkan dalam bentuk media sebagaimana 

Sastroatmodjo (1995:123) fungsi komunikasi politik ini terutama dijalankan oleh 

media massa, baik itu media cetak maupun media elektronik. Dengan demikian, 

media massa itu memiliki peranan yang strategis dalam suatu sistem politik. 

Media massa yang banyak ditemui dalam masyarakat diantaranya adalah media 

cetak dan juga media elektronik. Masyarakat tidak bisa terlepas dari media massa 

yang erat kaitannya dengan informasi politik. Dengan adanya informasi politik 

akan mempengaruhi masyarakat untuk ikut dan terlibat dalam bidang politik. 

Sehingga Media massa dapat mempengaruhi seseorang dalam memberikan hak 

suaranya dalam pemilu atau yang disebut dengan partisipasi politik. 

Berdasarkan data yang di himpun dari riset yang diadakan oleh Edelman 

Trust Barometer Global Report tahun 2018, tingkat kepercayaan masyarakat di 
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Indonesia terhadap media massa masih cukup tinggi. Sebanyak 71 persen 

responden masih percaya media massa sebagai sumber informasi, sehingga 

mereka masih menggunakan media massa sebagai rujukan informasi. Selain 

menurut data yang dihimpun dari data infografis indikator teknologi, informasi 

dan komunikasi (TIK) yang dikeluarkan oleh Kementerian Komunikasi dan 

Informasi Republik Indonesia menjelaskan tentang pola penggunaan perangkat 

teknologi informasi dan komunikasi, diantaranya adalah televisi dan radio serta 

media cetak. Rata-rata akses rumah tangga terhadap televisi di Indonesia adalah 

sebanyak 73,2 persen sedangkan untuk Pulau Sumatera termasuk Provinsi Jambi 

sebanyak 71,3 persen termasuk kategori cukup tinggi. Namun dalam hal jenis 

acara televisi yang ditonton, rata-rata masyarakat mengakses tayangan hiburan 

berupa drama, musik, olahraga, infotaiment, kuis dan talkshow, namun untuk 

tayangan berupa berita terutama tentang politik masih kurang. Sedangkan, untuk 

penggunaan radio sendiri sebanyak 25,2 persen dengan rata-rata akses jenis acara 

yang didengar berupa acara musik. Sedangkan tingkat membaca media cetak 

sebanyak 14,0 persen serta di Pulau Sumatera termasuk Provinsi Jambi sebanyak 

13,3 persen. Hal tersebut menunjukan bahwa akses terhadap radio dan juga media 

cetak masih rendah padahal akses terhadap media dalam hal berita politik dapat 

menambah informasi politik masyarakat yang berdampak pada penggunakan hak 

politik masyarakat tersebut.  

Berdasarkan wawancara yang di lakukan pada Siti Hafsah, salah satu 

masyarakat yang ada di Provinsi Jambi tepatnya di Desa Tungkal I pada tanggal 

21 Februari 2019 mengatakan bahwa menonton televisi lebih banyak pada acara 

hiburan seperti musik dangdut di salah satu stasiun televisi, jarang menonton 
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berita terutama tentang politik. Sedangkan untuk radio yang digunakan hanya 

untuk mendengarkan acara musik. Selain itu, dalam musim pemilihan kepala 

daerah mereka mendapat informasi mengenai kandidat dari media cetak seperti 

spanduk atau baliho. Sedangkan, untuk membaca koran sangat jarang. Selain itu, 

mereka mengetahui kandidat dari sosialisasi baik dari calon ataupun dari Komisi 

Pemilihan Umum langsung. 

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan 

kajian lebih dalam, yaitu dalam bentuk skripsi dengan judul “PENGARUH 

MEDIA MASSA TERHADAP PARTISIPASI POLITIK DALAM PILKADA 

DI PROVINSI JAMBI”. 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas dapat 

diidentifikasi beberapa masalah yang muncul dalam observasi yang telah 

dilakukan antara lain: 

1. Masih terdapat masyarakat yang tidak menggunakan hak suaranya dalam 

Pilkada tahun 2015 di Provinsi Jambi. 

2. Penggunaan media massa berupa televisi cenderung pada tayangan hiburan 

bukan berita. 

3. Masyarakat Provinsi Jambi belum memaksimalkan pemilihan kepala daerah 

untuk memilih  kepala daerah yang berkualitas akibat akses media yang belum 

maksimal baik dari media televisi, radio dan juga media cetak. 

1.3 Pembatasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka perlu dilakukan batasan 

terhadap masalah yang menjadi ruang lingkup dalam penelitian ini. Penelitian ini 
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difokuskan pada pengaruh media massa terhadap partisipasi politik dalam pilkada 

di Provinsi Jambi. Media massa yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

instrumen untuk membangun relasi masyarakat guna memperoleh dan 

mempertahankan dukungan dalam bentuk media cetak (spanduk/baliho, poster, 

leaflet serta koran) dan media elektronik (radio dan televisi).  

1.4  Rumusan Masalah 

Berdasarkan pembatasan masalah diatas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah “Apakah Terdapat Pengaruh Media Massa Terhadap 

Partisipasi Politik dalam Pilkada di Provinsi Jambi?” 

1.5  Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh media massa terhadap 

partisipasi politik dalam pilkada di Provinsi Jambi. 

1.6  Manfaat Penelitian 

Penelitian diharapkan mampu memberikan manfaat baik secara teoritis 

maupun praktis. 

1. Manfaat Secara Teoritis 

Secara teoritis penelitian ini dapat bermanfaat sebagai referensi untuk 

penelitian selanjutnya terutama mengenai pengaruh media massa terhadap 

partisipasi politik. 

2. Manfaat Secara Praktis 

a. Bagi Peneliti 

Sebagai syarat penyelesain tugas akhir guna mendapatkan gelar sarjana 

pada program studi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan (PPKn). 
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b. Bagi Program Studi PPKn  

Sebagai sumber referensi dan pengembangan terutama yang berkaitan 

dengan media massa dan partisipasi politik yang erat kaitannya dengan 

mata kuliah yang ada di kurikulum PPKn. 

c. Komisi Pemilihan Umum 

Penelitian ini juga menjadi informasi bagi Komisi Pemilihan Umum 

beserta pelaku politik agar dapat memberikan pendidikan politik kepada 

masyarakat terutama melalui media massa. 

1.7  Definisi Operasional 

Untuk mempermudah peneliti dalam mengukur variabel yang diteliti, maka 

dijelaskan definisi operasional dalam penelitian ini adalah: 

1. Partisipasi Politik  

Sebagai kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif 

dalam kehidupan politik yaitu dengan cara memilih pimpinan negara secara 

langsung atau tidak langsung. Adapun indikator yang digunakan untuk mengukur 

partisipasi seseorang yaitu berwujud keterlibatan individu dalam sistem politik 

seperti kegiatan-kegiatan atau aktivitas politik yang diikuti serta keikutsertaan dan 

partisipasi dalam kegiatan politik. 

2. Media Massa 

Sebagai alat yang digunakan dalam penyampaian pesan dari sumber kepada 

khalayak (penerima) dengan menggunakan alat-alat komunikasi mekanis. Media 

massa yang digunakan dalam hal ini yaitu media cetak (spanduk/baliho, poster,  

leaflet, dan koran) dan media elektronik (radio dan televisi). 


