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ABSTRAK 

Skripsi ini berjudul “Pengaruh Kampanye Melalui Banner Tentang Kenaikan Harga 

Karet Oleh Capres Dan Cawapres RI No Urut 01 Terhadap Elektabilitas Suara di 

Pilpres 2019” (Studi di desa Jirak Kecamatan Jirak Jaya Kabupaten Musi 

Banyuasin). Tahun 2019 dilangsungkan pemilihan presiden di Indonesia dengan 

kandidat . Joko Widodo - K.H Ma’ruf Amin dan H. Prabowo Subianto – Sandiaga 

Salahuddin Uno. Kampanye adalah bagian yang inheren dari kegiatan pemilu. Tujuan 

kampanye adalah memberikan informasi sehingga menggiring masyarakat untuk 

memilih. Media dalam sebuah kampanye politik memainkan peran yang penting 

dalam melakukan teknik persuasi. Oleh karena itu timses pasangan Widodo - K.H 

Ma’ruf Amin membuat media kampanye melalui banner tentang kenaikan harga karet 

dalam menghadapi pilpres 2019, rumusan masalah bagaimana pengaruh Kampanye 

melalui banner tentang kenaikan harga karet, dan hasil penelitian  menggunakan  

program SPSS versi 23 dalam pengolahan data metode kuantitatif dengan cara 

menguraikan kemudian membuat kesimpulan dari pertanyaan melalui angket yang 

telah disebar kepada 60 orang responden yang dijadikan sampel. Hasil penelitian ini 

menunjukan bahwa pengaruh kampanye melalui banner tentang kenaikan harga karet 

terhadap elektabilitas suara dipilres 2019 termasuk katagori positif, terutama dalam 

hal kenaikan harga karet, terbukti dari jumlah responden yang menjawab positif ( 

setuju dan sangat setuju ) yang mencapai angka 80,0 % selanjutnya hasil besaran 

hubungan antara dua variabel  (X) pengaruh kampanye melalui banner tentang 

kenaikan harga karet diperoleh nilai R sguare 55,5 % artinya dikatan cukup 

berhubungan dengan variabel (Y) elektabilitas suara dipilpres 2019, kemudian jika 

dilihat dari uji t hitung sebesar 8,497 > 2,002 maka dapat disimpulkan bahwa H1 

diterima dan Ho ditolak, artinya ada pengaruh positif tentang  kampanye melalui 

banner tentang kenaikan harga karet terhadap elektabilitas suara dipilpres 2019.  

 

 

Kata Kunci :Kampanye, Banner, Elektabilitas,dan Masyarakat
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BAB I 

                                         PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Tahun 2019 bisa dikatakan sebagai tahun politik bagi masyarakat Indonesia. 

Karena di tahun ini terjadi peristiwa penting bagi bangsa Indonesia untuk 

menentukan masa depannya lima tahun ke depan. Peristiwa itu biasa disebut 

dengan pemilihan umum (pemilu), yang bertujuan untuk memilih para calon 

wakil rakyat di tingkat pusat maupun daerah. Bahkan kepala negara yang 

merupakan orang nomor 1 di Indonesia pun bisa menjabat karena pilihan dari 

rakyat. 

 

Pelaksanaan pemilu merupakan tolak ukur atas pelaksanaan demokrasi di 

suatu negara.1 Pemilu jika diartikan secara sederhana adalah cara individu 

warga negara melakukan aktivitas politik ataupun kontrak politik dengan 

kandidat atau partai politik yang diberikan mandat atau wewenang untuk 

melaksanakan kekuasaan dalam politik.2 Dengan dilangsungkannya pemilu, 

maka telah menempatkan kedaulatan pada tempat sesungguhnya, yaitu rakyat. 

Oleh karena itu rakyat adalah subjek yang menentukan, bukan objek yang 

ditentukan.3 

                                                           
1 Miriam Budiajo, Dasar-dasar Ilmu Politik (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 461 

2 Setiajid, Orientasi Politik yang Mempengaruhi Pemilihan Pemula dalam Menggunakan Hak 

Pilihnya Pada Pemilukada 2010 (Jurnal Integralistik No.1/Th. XXII/2011, Januari-Juni 2011) 

3 Arif Sugiono, Pengaruh Faktor Eksterna;l Terhadap Keputusan Memilih Dalam Pemilu Presiden 

dan Wakil Presiden RI 2004 (Jurnal Universitas Lampung, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, 2004) 
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Dalam penerapan bahasa politik perlu adanya sarana atau alat yang 

mencakup semua latar belakang yang terdapat di masyarakat, serta efektif 

dalam melancarkan bahasa politik tersebut. salah satu bentuk sarana atau alat 

dalam berpolitik adalah media massa, baik itu media cetak maupun media 

elektronik. Pada praktiknya media massa berfungsi memberikan informasi-

informasi yang sedang berkembang saat ini. Selain berfungsi memberikan 

informasi, media  massa juga berfungsi sebagai sarana promosi partai-partai 

politik dalam memperluas pengaruhnya yaitu melalui iklan kampanye.  

Para kandidat calon presiden dan wakil presiden RI periode 2019-2024 

baik pasangan pertama yaitu,  H. Joko Widodo bersama dengan K.H Ma’ruf 

Amin maupun pasangan kedua yaitu, H. Prabowo Subianto bersama dengan 

Sandiaga Salahuddin Uno mengetahui peran penting kampanye. Apalagi 

dengan kurun waktu kampanye yang sempit, proses kampanye harus dilakukan 

dengan efektif dan efisien. 

Kemenangan pasangan Jokowi – Jusuf Kalla tidak bisa terlepas dari 

peran media massa karena media massa dapat mengarahkan opini publik 

berdasarkan isi atau berita yang dimuat.  Di tahun 2014 pengaruh media 

kampanye Capres dan Cawapres Ir. H. Joko Widodo bersama Drs. H. M. Jusuf 

Kalla dalam kenaikan harga karet di Desa Jirak cukup besar. Kedudukan media 

sebagai alat untuk merekonstruksi dan mempengaruhi opini publik mampu 

mengarahkan pemikiran masyarakat untuk mendukung pasangan Jokowi – 

Jusuf Kalla. 
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digunakan oleh partai-partai politik serta politisi dalam berkampanye dan 

menyampaikan visi misi yang dimiliki partai-partai tersebut untuk menarik 

banyak simpatisan atau pendukung dalam pemilu.  

Media iklan merupakan salah satu senjata partai politik dalam 

melancarkan visi dan misinya. karena media iklan merupakan sarana yang 

memiliki pengaruh luas pada masyarakat dari berbagairagam latar belakang.  

Karakteristik yang melekat pada iklan ini yaitu bersifat audio-visual yaitu 

‘dengar’ dan ‘lihat’ Karakteristik ini dapat dikatakan sebagai keuntungan atau 

kelebihan suatu sarana promosi sehingga dipilih oleh tidak sedikit partai politik 

peserta Pemilu dalam pemilihan legislatif maupun dalam pemilihan calon 

presiden dan wakil presiden baik pada perode sebelumnya 2014- 2019 maupun 

pada periode pemilu tahun 2019-2024. 

Hal ini berangkat dari asumsi bahwa iklan dapat memainkan peranan 

yang sangat efektif dalam pengonstruksian identitas sosial, hubungan sosial, 

serta sistem pengetahuan, makna serta kuasa. Sehinga penelitian ini dilakukan 

untuk mengetahui wacana-wacana apa saja yang diciptakan dan berkembang 

pada pemilu periode 2019-2024 khususnya dalam pemilihan calon presiden 

dan wakil presiden dalam bentuk iklan kampanye serta keefektivitas peran 

iklan dari segi kebahasaannya yang dideskripsikan dalam implikatur-implikatur 

yang  membentuk sebuah peristiwa kebahasaan serta pelanggaran-pelanggaran 

prinsip kerja sama dalam iklan-iklan Capes dan Cawapres tersebut serta.  

Dengan iklan politik, semula tidak tahu menjadi tahu, dari tidak peduli 
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menjadi peduli, dan lain sebagainya. Bahasa sebagai salah satu unsur 

penyokong iklan yang paling  penting, menjadi fokus penting dalam penelitian 

ini. 

Kebenaran dalam media massa menjadi hal yang krusial karena 

kebenaran versi media kadang kala berbeda dengan kebenaran versi 

masyarakat. Hal ini karena aplikasi kebenaran dalam media dipengaruhi oleh 

lingkungan yang melingkupi media.4 Kebenaran merupakan unsur yang 

esensial bagi kelancaran proses demokrasi.5 

Teori Spiral Keheningan (The Spiral of Silence) yang dikemukakan 

Elisabeth Noelle-Neuman, yang melukiskan betapa besar kecilnya pengaruh 

media kampanye Jokowi pada interaksi antara media dan massa, komunikasi 

atarpribadi, dan persepsi seseorang atas pandangannya dihubungkan dengan 

pandangan orang lain yang ada di sekitarnya.  

Artinya media massa berperan penting sebagai pengaruh terhadap stigma 

masyarakat. Mengingat masyarakat tak asing lagi dengan media massa karena 

media massa menjadi konsumsi sehari-hari.  

Berdasarkan hasil observasi penulis pada Oktober 2018 di desa Jirak 

kecamatan Jirak Jirak Jaya, masyarakat terbilang memiliki kesadaran politik 

sehingga hal yang menyangkut problematika dalam pemilihan umum ini 

                                                           
4 Muhammad Mufid, Etika dan Filsafat Komunikasi, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 

Cet. Ke-3, hlm 77 

5 Ibid,. Hlm 75 



5 
 

 
 

bukanlah hal yang tabu bagi masyarakat, apalagi perihal Media Kampanye 

banner Tim suskses Jokowi  yang tertulis pada banner dalam kenaikan harga 

karet. Tema ini sangat berperan penting menjelang pemilu 2019 mendatang, 

terutama bagi masyarakat yang kurang update dengan perkembangan media 

massa dan politik. Melihat permasalahan tersebut, peneliti tertarik melakukan 

penelitian terhadap pengaruh media kampanye Jokowi dengan judul: Pengaruh 

Kampanye Melalui Banner Oleh Capres RI No Urut 01 Tentang Kenaikan 

Harga Karet Terhadap  Elektabilitas Suara di Pilpres 2019. 

 

B. Batasan Masalah 

Agar penelitian ini tidak terlalu luas dan tujuannya dapat tercapai maka, perlu 

adanya pembatasan masalah dengan demikian, penulis hanya fokus kepada 

kampanye H. Joko Widodo - K.H Ma’ruf Amin yang dilakukan dengan media 

kampanye melalui banner yang dilakukan sesuai dengan jadwal kampanye dari 

KPU, yaitu dimulai pada tanggal 23 September 2018 – 13 April 2019 dan 

bertempat di Desa Jirak Kecamatan Jirak Jaya Kabupaten Musi Banyuasin. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti akan memfokuskan 

penelitian ini kedalam beberapa masalah yaitu sebagai berikut: 

1. Bagaimana Opini masyarakat terhadap Janji Media Kampanye tentang 

Kenaikan Harga Karet Terhadap  Elektabilitas Suara di Pilpres 2019 ? 
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2. Bagaimana  Pengaruh Kampanye Melalui Banner Oleh Capres RI No 

Urut 01 Tentang Kenaikan Harga Karet Terhadap  Elektabilitas Suara 

diPilpres 2019 ? 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan penelitian  

a. Untuk mengetahui opini masyarakat tentang pengaruh kampanye 

melalui banner oleh capres RI no urut 01 tentang kenaikan harga 

karet Terhadap  Elektabilitas Suara di Pilpres 2019 ? 

b. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk megetahui pengaruh 

kampanye melalui banner oleh capres RI no urut 01 tentang kenaikan 

harga karet Terhadap  Elektabilitas Suara di Pilpres 2019 ? 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Kegunaan teoritis : Menambah kajian ilmu komunikasi yang 

berkaitan dengan penelitian media kampanye, sehingga hasil 

penelitian ini diharapkan bisa menjadi landasan pemikiran untuk 

penelitian-penelitian selanjutnya. 

b. Kegunaan praktis : Penelitian ini juga diharapkan dapat 

memberikan kontribusi atau sumbangan pengetahuan sebagai 

informasi ilmiah terhadap perkembangan ilmu jurnalistik dan 

komunikasi bagi mahasiswa, khususnya mahasiswa Jurnalistik 

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang. 
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E. Tinjauan Pustaka 

Tinjauan atau kajian yang  dimaksud disini adalah mengkaji atau memeriksa 

daftar perpustakaan untuk mengetahui apakah permasalahan yang akan di teliti 

sudah ada mahasiswa yang meneliti atau membahasnya, setelah diadakan 

pemeriksaan pada berbagai sumber, ada beberapa sumber kepustakaan yang dapat 

dijadikan tinjauan oleh penulis dalam upaya menganalisis dan memahami 

penelitian. 

Ahmad Fauzi, menggambarkan bahwa strategi kampanye yang digunakan 

oleh tim sukses Partai Gerindra yang ada di Kecamatan Geger melalui pendekatan 

terhadap kekarismaan tokoh kiai. Begitu juga dengan Kepala Desa (Klebun) yang 

banyak berpengaruh terhadap masyarakat di bawahnya.6 Persamaannya adalah 

sama-sama melihat strategi marketing politik. perbedaannya dari teori yang 

digunakan dan objek penelitiannya. 

Misliyah, yang berjudul “Komunikasi Politik Melalui Media Massa Pasangan 

Mochtar Muhammad – Rahmat Effendi (MuRah) dalam pilkada walikota bekasi 

periode 2008-2013”.7 Persamaannya adalah sama-sama membahas tentang 

komunikasi politik dalam media massa. Perbedaannya, lebih mengacu pada 

komunikasi politik melalui media massa sedangkan peneliti memfokuskan kepada 

                                                           
6 Ahmad Fauzi (2014), “Strategi Kampanye Caleq Partai Gerindra Dalam Pemilu 2014 di Kecamatan 

Geger Kabupaten Bangkalan Madura’’. Skripsi, Yogyakarta : Fakultas Syari’ah Dan Hukumuniversitas Islam 

negeri Sunan Kalijaga.  

7  Misliyah (2010),’’Komunikasi Politik Melalui Media Massa  Pasangan Mochtar Muhammad – 

Rahmat Effendi (Murah)  Dalam Pilkada Walikota  Bekasi Periode 2008-2013’’, Skripsi, Jakarta: Fakultas Ilmu 

Dakwah Dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah. 
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pengaruh media kampanye banner capres no urut 01  tentang harga karet, yang 

berarti peneliti lebih mengacu pada pengaruh masyarakat terhadap adanya 

komunikasi politik dalam media kampanye banner capres no urut 01. 

Rhubido judul penelitian “Pemaknaan Sistem Tanda Pada Iklan Partai Politik 

di Televisi: Kajian Semiotika dan Pragmatik”.8 Meneliti tentang bagaimana partai 

politik mempengaruhi pemilik suara atau audiens dengan meggunakan wacana 

persuasif pada iklan di televisi. Objek penelitian di atas serupa dengan penelitian 

ini, yaitu bahasa dalam politik. Ada Persamaan pada penelitian ini dengan penelitian 

sebelumya  adalah objek yang sama dengan beberapa penelitian sebelumnya yaitu 

berupa iklan kampanye politik, namun yang membedakan penelitian ini dengan 

penelitian di sebelumnya adalah penelitian ini mencoba meneliti bagaimana 

pengaruh media kampanye banner capres no urut 01  terhadap kepercayaan 

masyarakat. 

 

F. Kerangka Teori 

Salah satu topik dalam ilmu komunikasi massa yang banyak menarik perhatian  

adalah meninjau hubungan antara pendapat atau opini masyarakat dengan isi pesan 

media. Bagaimanakah interaksi antara kedua hal tersebut dapat terjadi? 

Bagaimanaka isi media memengaruhi opini masyarakat atau sebaliknya? 

Bagaimanakah individu memiliki opini mengenai berbagai masalah sosial 

kemasyarakatan? Apakah pendapat seseorang lebih dipengaruhi oleh orang lain, 

                                                           
8  Rhubido (2009), “Pemaknaan Sitem Tanda Pada Ikalan Partai Politik di Televisi: Kajian Semiotika 

dan Pragmatik”, Skripsi, Surabaya: Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga. 
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oleh media ataukah keduanya? Teori yang dinamakan spiral of silence atau “spiral 

kebisuan” atau “keheningan” dapat membantu kita dalam menjawab berbagai 

pertanyaan tersebut.9 

Teori ini diperkenalkan oleh Elizabeth Noelle Neumann, mantan jurnalis 

kemudian menjadi profesor emeritus pada salah satu Institut Publistik di Jerman. 

Teorinya banyak berkaitan dengan kekuatan media yang bisa membuat opini publik, 

tetapi di balik itu ada opini yang bersifat laten berkembang di tingkat bawah yang 

tersembunyi karena tidak sejalan dengan opini publik mayoritas yang bersifat 

manifes  (nyata di permukaan). Opini publik yang tersembunyi dinamakan opini 

yang berada dalam lingkar keheningan (the spiral of silence).10 

Teori spiral kebisuan mengajukan gagasan bahwa orang-orang yang percaya 

bahwa pendapat mereka mengenai beberapa isu publik merupakan pandangan 

minoritas cenderung akan menahan diri untuk mengemukakan pandangannya, 

sedangkan mereka yang meyakini bahwa pandangannya mewakili mayoritas 

cenderung untuk mengemukakannya kepada orang lain.11 

Mereka yang memiliki pandangan minoritas biasanya cenderung untuk 

berhati-hati dalam berbicara atau bahkan diam saja. Hal ini akan memperkuat 

pandangan publik bahwa pendapat mereka lemah. Dalam hal ini teori spiral 

kebisuan berada di persimpangan jalan antara opini publik dan media. Suatu “opini” 

                                                           
9 Morissan, Teori Komunikasi, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), cet. Ke-2, hlm. 525-

526 

10 Hafied Cangara, Komunikasi Politik, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2014), cet. Ke-4, hlm. 98 

11 Morissan, Op.cit,. hlm. 526 
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adalah pernyataan dari sikap, dan opini dapat berubah-ubah dalamhalintensitas dan 

stabilitasnya. Dengan mengacu pada interpretasi dalam bahasa Inggris dan Perancis 

terhadap kata “opini”, Noelle-Neumann menyatakan bahwa opini adalah derajat 

persetujuan atau derajat kesepakatan dari suatu masyarakat tertentu. Menurutnya, 

dalam proses spiral kebisuan, opini adalah sama atau sinonim sebagai sesuatu yang 

dipandang dapat diterima.12 

Dengan demikian, opini publik mengacu pada perasaan bersama dari suatu 

populasi atas suatu masalah tertentu. Sering kali, media menentukan masalah apa 

yang penting atau menarik bagi masyarakat, dan media sering kali menciptakan 

kontroversi terhadap suatu topik. Noelle-Neumann selanjutnya mengatakan bahwa 

opini publik dapat dipengaruhi oleh siapa yang menyetujui atau menolak suatu 

pandangan.13 

1. Kampanye  

Rogers dan Storey (1987) mendefinisikan kampanye sebagai serangkaian 

tindakan komunikasi yang terencana dengan tujuan untuk menciptakan efek 

tertentu pada sejumlah besar khalayak yang dilakukan secara berkelanjutan pada 

kurun waktu tertentu. Beberapa ahli komunikasi mengakui bahwa definisi yang 

diberikan Rogers dan Storey adalah yang paling popular dan dapat diterima 

dikalangan ilmuwan komunikasi Jadi pada dasarnya kampanye merupakan hal 

lumrah yang sering ditemukan. Bahkan dalam beberapa waktu sering kali 

                                                           
12 Ibid,. Hlm. 526-527. 

13 Ibid,. Hlm. 527. 
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ditemukan implementasi dari proses kampanye yang tidak sejalan dengan 

regulasiyang telah disepakati bersama. Yang nantinya akan dijelaskan pada 

bagian selanjutnya.14 adapun jenis jenis kampanye adalah sebagai berikut : 

Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) N0. 35 Tahun 2004 Tentang 

Kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden mengatur semua 

jenis atau bentuk kampanye. Ada 9 jenis kampanye yaitu: 

a. Debat publik / debat terbuka antar calon 

b. Kegiatan Lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan 

c. Pemasangan alat peraga di tempat umum 

d. Penyebaran bahan kampanye kepada umum 

e. Penyebaran melalui media cetak dan media elektronik 

f. Penyiaran melalui radio dan atau televise 

g. Pertemuan Terbatas 

h. Rapat umum 

i. Tatap muka dan dialog 

Selain itu terdapat pula jenis-jenis kampanye menurut beberapa sumber, yaitu:15 

1) Product Oriented Campaigns 

 

Kampanye yang berorientasi pada produk, umumnya terjadi di lingkungan 

                                                           
14 Venus Antar. Manajemen Kampanye; Panduan Teoritis Dan Praktis Dalam Mengefektifkan Kampanye 

Komunikasi. Simbiosa Rekaatam Media, Bandung, 2004. hlm 20 

15 Dan Nimmo. Komunikasi Politik: Komunikator, Pesan dan Media. Bandung: Rosda. 2009 Hal 48-49 
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bisnis, berorientasi komersial, seperti peluncuran produk baru.Kampanye ini 

biasanya sekaligus bermuatan kepentingan untuk membangun citra positif 

terhadap produk barang yang diperkenalkan ke publiknya. 

2) Candidate Oriented Campaigns 

 

Kampanye ini berorientasi pada kandidat, umumnya dimotivasi karena hasrat 

untuk kepentingan politik. Contoh: Kampanye Pemilu, Kampanye 

Penggalangan dana bagi partai politik. 

3) Ideologically or cause oriented campaigns 

 

Jenis kampanye ini berorientasi pada tujuan-tujuan yang bersifat khusus dan 

seringkali berdimensi sosial atau Social Change Campaigns (Kotler), yakni 

kampanye yg ditujukan utk menangani masalah- masalah sosial melalui 

perubahan sikap dan perilaku publik yg terkait. Contoh: Kampanye AIDS, 

Keluarga Berencana dan Donor Darah. 

4) Jenis Kampanye yang sifatnya menyerang (attacking campaign):  

• Kampanye Negatif 

Menyerang pihak lain melalui sejumlah data atau fakta yang bisa 

diverifikasi dan diperdebatkan. 

• Kampanye hitam (Black campaign) 

Kampanye yang bersifat buruk atau jahat dengan cara menjatuhkan lawan 

politik untuk mendapatkan keuntungan. 

 

2. Masyarakat 
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Istilah masyarakat dalam bahasa Inggrisnya society, sedangkan istilah komunitas 

dalam bahasa Inggrisnya community. Dalam konteks keseharian, seringkali 

terjadi kesalahpahaman antara society dan community. Dua istilah (konsep) 

tersebut sering ditafsirkan secara sama, padahal sangat berbeda artinya. Society 

atau masyarakat berbeda dengan komunitas (community) atau masyarakat 

setempat. 

 Terdapat perbedaan mendasar antara kedua konsep tersebut. Beberapa 

definisi mengenai masyarakat: Krech, seperti yang dikutip Nursyid, 

mengemukakan bahwa “A society is that it is an organized collectivity of 

interacting people whose activities become centered arounds a set of commond 

gods, and who tend to share common beliefs, attitudes, and modes of action.” 

Jadi ciri atau unsur masyarakat sebagai berikut: 

1. Kumpulan orang. 

2. Sudah terbentuk dengan lama. 

3. Sudah memiliki system social atau struktur sosial tersendiri. 

4. Memiliki kepercayaan, sikap, dan perilaku yang dimiliki bersama.16 

Pada konsep ini, masyarakat lebih dicirikan oleh interaksi, kegiatan, tujuan, 

keyakinan, dan tindakan sejumlah manusia yang sedikit banyak berkecendrungan 

sama. Dalam masyarakat tersebut terdapat ikatan-ikatan berupa tujuan, keyakinan, 

                                                           
16 Elly M. Setiadi, dkk, Ilmu Sosial Budaya Dasar, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), cet. Ke-8, 

hlm. 79-80 
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tindakan, terungkap pada interaksi manusianya. Dalam hal ini, interaksi dan 

tindakan itu tentu saja, interaksi serta tindakan sosial. 

Selanjutnya, Fairchild, et al. (1980: 300) memberikan batasan masyarakat 

sebagai berikut: 

“Society is a group human beings cooperating in the pursuit of several of their 

major interest, in variably including self maintenance and self perpetuation. The 

consept of society includes continuity, complex, associational relationships, and a 

composition including representatives of fundamental human types, specifically 

men, women, and children.” 

Unsur masyarakat menurut definisi tadi sebagai berikut: 

1. Kelompok manusia. 

2. Adanya keterpaduan atau kesatuan diri berlandaskan kepentingan utama. 

3. Adanya pertahanan dan kekekalan diri. 

4. Adanya kesinambungan. 

5. Adanya hubungan yang pelik di antara anggotanya. 

Menurut konsep ini, karakteristik dari masyarakat itu adalah adanya 

sekelompok manusia yang menunjukkan perhatian bersama secara mendasar, 

pemeliharaan kekekalan bersama, perwakilan manusia menurut sejenisnya yang 

berhubungan satu sama lain secara berkesinambungan. Dengan demikian, relasi 

manusia sebagai suatu bentuk masyarakat itu, tidak terjadi dalam waktu yang 

singkat, melainkan secara berkesinambungan dalam waktu yang relatif cukup lama. 



15 
 

 
 

Akhirnya, dapat dikemukakan definisi masyarakat menurut Horton dan Hunt  

sebagai berikut: “a society is a reatively independents, self-perpetuating human 

group who occupy territory, share a culture, and have most of their assosiation 

within this group.” 

Unsur atau ciri masyarakat menurut Horton dan Hunt sebagai berikut: 

1. Kelompok manusia. 

2. Sedikit banyak memiliki kebebasan dan bersifat kekal. 

3. Menempati suatu kawasan. 

4. Memiliki kebudayaan. 

5. Memiliki hubungan dalam kelompok yang bersangkutan. 

Dengan demikian, karakteristik dari masyarakat itu terutama terletak pada 

kelompok manusia yang bebas dan bersifat kekal, menempati kawasan tertentu, 

memiliki kebudayaan serta terjalin dalam suatu hubungan di antara anggota-

anggotanya.17 

Dari sekian banyak unsur masyarakat yang dikemukakan para ahli di atas, 

maka dapat disimpulkan masyarakat sebagai berikut: 

1. Kumpulan orang. 

2. Sudah terbentuk dengan lama. 

3. Sudah memiliki sistem dan struktur sosial tersendiri. 

4. Memiliki kepercayaan (nilai), sikap, dan perilaku yang dimiliki bersama. 

                                                           
17 Ibid,. Hlm. 80-82. 
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5. Adanya kesinambungan dan pertahanan diri. 

6. Memiliki kebudayaan.18 

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa masyarakat adalah sekumpulan 

manusia yang hidup dalam satu wilayah tertentu, terikat dalam sebuah aturan atau 

norma serta kebudayaan dan memiliki struktur yang teratur. 

 

G. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif 

yaitu penelitian yang menekankan analisisnya pada data-data numercal 

(angka) yang diolah dengan metod statistic. Data yang dikumpulkan bersifat 

kuantitatif atau dapat dikuantitatifkan dengan menghitung atau mengukur. 

Ini bearti sebelum turun kelapangan jenis data yang dikumpulkan merupakan 

data kuantitatif, lebih banyak angka bukan kata-kata atau gambar. 19 

2. Jenis data dan sumber  

a. Jenis data  

Jenis data dalam penelitian ini adalah kuantitatif. Data kuantitatif 

ialah data- data yang dilambangkan dengan angka – angka atau 

jumlah yang  berupa angket, data tersebut merupakan jawaban dari 

masyarakat desa Jirak  mengenai pengaruh media kampanye melalui 

                                                           
18 Ibid,. Hlm. 83-84. 

19 Indrayanto, metodelogi penelitian,(Palembang:Noer Fikri,2017),hlm.213. 
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banner tentang kenaikan harga karet oleh capres RI no urut 01 

terhadap elektabilitas suara di pilpres 2019. 

b. Sumber Data 

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan dua sumber data yaitu: 

a) Data primer yaitu data yang penulis peroleh dari hasil angket kepada 

masyarakat desa Jirak . 

b) Sumber data sekunder yaitu berfungsi sebagai pelengkap pada sumber 

data primer. Sumber data sekunder diperoleh dari buku-buku, website 

yang ada kaitannya dengan penelitian ini. Seperti jurnal, skripsi dan 

lain-lain. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

untuk mendapatkan data yang diperlukan peneliti maka dilakukan dalam 

pengumpulan data dengan beberapa metode. 

a. Angket 

Angket adalah seperangkat pertanyaan tertulis yang diberikan kepada 

subjek penelitian untuk dijawab sesuai dengan keadaan subjek 

sebenarnya.20 Angket  yang digunakan dalam penelitian ini yaitu angket 

tertutup, yang dimana angket ini berisi pertanyaan –pertanyaan yang 

jawabannya telah disediakan oleh peneliti, sehinga responden tinggal 

                                                           
20 Indrayanto,Metodologi Penelitian,(Palembang:NoerFikri,2017),hal.173.  
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memilih jawaban yang sesuai. Dalam penelitian ini angket akan disebar ke 

masyarakat desa Jirak kecamatan Jirak Jaya. 

b. Obeservasi 

“Observasi (pengamatan langsung) adalah metode pengumpulan data 

dengan mengamati secara langsung di lapangan. Mengamati bukan hanya 

melihat, melainkan juga merekam, menghitung, mengukur, dan mencatat 

kejadian – kejadian yang ada.21 

c. Dokumentasi 

Metode dokumentasi, sumber informasi berupa bahan – bahan tertulis atau 

tercatat. Selain itu menurut Hasanuni Saleh metode dokumentasi 

merupakan metode untuk mencari data mengenai variabel-variabel yang 

beruapa catatan, buku, surat kabar,notulen,agenda, dan sebagainya.22 

4. Populasi dan Sampel Penelitian 

a. Populasi 

Populasi adalah merupakan wilayah generalisasi yang terdiri dari 

obyek/subyek yang memiliki kuantitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya. Itulah definisi populasi dalam penelitian.23 Dalam 

penelitian ini, yang termasuk populasi adalah masyarakat Desa Jirak  

                                                           
21 Ibid,hal.149. 

22 Hasanudin Saleh,Metodologi Reserach,(Bandung:Tarsito,1989),hal.134 

23 Indrayanto, Op.cit,. hlm. 109 



19 
 

 
 

Kecamatan Jirak Jaya  Kabupaten Musi Banyuasin, Jumlah masyarakat 

terdapat 80 kepala  keluarga, jumlah seluruh penduduk desa Jirak Jaya 

sebanyak 398 jiwa sebagai populasi, sedangkan respondennya adalah 60 

orang yang akan dijadikan sample oleh peneliti. Untuk lebih jelas  

dilihat pada table 1 membahas tentang total masyarakat desa Jirak Jaya, 

dapat dilihat pada tabel 1: 

Table 1  

Total Masyrakat Desa Jirak Jaya 

 

 

 

 

 

 

                     Sumber Data : kepala desa Jirak, kecamatan Jirak Jaya 

b. Sampel 

Sedangkan sampel adalah bagian populasi yang dipilih dengan 

“sampling” tertentu untuk bisa memenuhi atau mewakili populasi 

dengan kata lain sampel adalah sebagian yang diambil dari keseluruhan 

objek yang diteliti sehingga dianggap mewakili seluruh objek yang 

diteliti (populasi).24  

                                                           
24 Ibid,. Hlm. 111. 

No Dusun/RT/RW Laki – laki Prempuan Jumlah 

1 Dusun 01 , Desa Jirak 74 68 142 

2 Dusun 02 , Desa Jirak 60 60 120 

3 Dusun 03 , Desa Jirak 77 59 136 

 Jumlah 211 187 398 jiwa 
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Menurut Arikunto, apabila subjeknya kurang dari 100, lebih baik 

diambil semua sehingga penelitinya merupakan penelitian populasi. 

Selanjutnya, jika jumlah subjeknya besar dapat di ambil antara 10-15% 

atau 20-25% atau lebih. Karena jumlah sample diatas 100 orang, maka 

dalam penelitian ini, peneliti dapat mengambil sampel sebesar 15% 

sehingga jumlah sample adalah 15% x 398 = 59.7 atau dibulatkan 

menjadi 60 orang.  

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan 

Random Sampling. Menurut Suharsimi Arikunto, teknik ini diberi 

nama demikian karena di dalam pengambilan sampelnya, peneliti 

“mencampur” subjek-subjek didalam populasi sehingga  semua subjek 

di anggap sama. Untuk menentukan besarnya sampel, peneliti harus 

melakukannya dengan berbagai pertimbangan, antara lain 

keberagaman karakteristik misalnya jenis kelamin, tingkat pendidikan, 

usia, dan lain-lain yang sekirana terkait dengan variabel yang diteliti.25 

Jadi teknik pengambilan sampel diambil secara Random Sampling 

dengan sampel   60.  

 

 

 

                                                           
25 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 

2013), hlm. 177. 
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5. Variabel Penelitian 

Variabel dapat didefinisikan sebagai konstruk yang memiliki variasi nilai atau 

konstruk yang sifatnya telah diberi nilai.26 Dalam ilmu-ilmu alam, variabel-

variabel yang digunakan umumnya nyata dapat di mengerti, diraba dan dapat 

dilihat sehingga kurang menimbulkan keragu-raguan akan maknanya.27 

Variabel pada hakikinya merupakan konsep yang mempunyai variasi 

nilai; sedangkan konsep yang mempunyai satu nilai disebut dengan 

“constant”. Kerlinger (1973) menyatakan “Variable is a symbol to which 

numerals or values are assigned,” sedangkan Bohnstedts (1982) menyatakan 

pula bahwa variabel adalah karakteristik dari orang, objek, atau kejadian yang 

berbeda dalam nilai-nilai yang dijumpai pada orang, objek, atau kejadian itu. 

Adapun Fraenkel dan Wallen (1993) menyatakan bahwa: “A Variable is a 

concept---a noun that stands for variation whithin a class of objects .... Juga 

dikatakan bahwa variabel adalah sifat kasus (case) yang mempunyai 

kemungkinan lebih dari satu kategori.28 

Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan dua variabel yaitu variabel 

bebas dan variabel terikat. Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi, 

menjelaskan, atau menerangkan variabel yang lain. Variabel ini menyebabkan 

perubahan pada variabel terikat, sedangkan variabel terikat adalah variabel yang 

                                                           
26 Indrayanto, Metodologi Penelitian, (Palembang: NoerFikri, 2017), hlm. 128. 

27 Ibid,. Hlm. 128-129. 

28 Muri Yusuf, Metode Penelitian, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), cet. Ke-3, hlm.102-103 
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dipengaruhi atau diterangkan oleh variabel lain tetapi tidak dapat mempengaruhi 

variabel yang lain.29 

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah pengaruhmedia kampanye 

sedangkan variabel terikat adalah  Opini. Dapat dilihat pada tabel 2: 

Tabel 2 

Variabel X dan Y 

 

 

 

 

6. Definisi Oprasional Variabel 

Didalam penelitian disamping mengidentifikasi variable-variabel yang akan 

dikumpulkan, perlu diberi definisi oprasional, setiap variabel yang sudah 

diindentifikasi, definisi oprasional variabel berisikan indikator-indikator dari 

suatu variabel yang memungkinkan penelitian mengumpulkan data yang 

relevan untuk variabel tersebut.30 

Agar konsep-konsep dapat diteliti secara empiris, maka harus 

dioperasionalisasikan dengan mengubah menjadi variable yang bervariasi dan 

memiliki nilai. Dalam penelitian pengukuran variable menggunakan skala 

Likert skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi 

                                                           
29 Ibid,. Hlm. 109. 

30 Skripsi herri. 

Variabel Terikat (Y) 

Elektabilitas suara di 

pilpres 2019  

Variabel Bebas (X) 

Kampanye Melalui  

Banner tentang kenaikan 

harga karet 
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seseorang atau sekelompok tentang kejadian atau gejala social. Dengan 

menggunakan skala Likert, maka variable yang akan diukur dijabarkan dari 

setiap jawaban yang dihubungkan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan atau 

dukungan sikap diungkapkan dengan kata – kata sebagai berikut:31 

Penyekoran angket untuk favourebel 

a. Sangat setuju   (SS) nilainya adalah : 5 

b. Setuju    (ST) nilainya adalah : 4 

c. Ragu-ragu    (RG) nilainya adalah  : 3 

d. Tidak setuju   (TS)  nilainya adalah  : 2 

e. Sangat tidak setuju  (STS) nilainya adalah : 1 

Sedangkan untuk penyekoran skala unfavourabel  

a. Sangat setuju   (SS) nilainya adalah : 1  

b. Setuju    (ST) nilainya adalah : 2  

c. Ragu-ragu    (RG) nilainya adalah  : 3 

d. Tidak setuju   (TS) nilainya adalah  : 4 

e. Sangat tidak setuju  (STS) nilainya adalah  : 5 

pada tabel ini membahas tentang variabel dan indikator penelitian, untuk lebih 

jelas dapat dilipat pada tabel 3: 

 

 

                                                           
31 Ridwan MBA, Buku Dasar-Dasar Statistik. CV Alfabeta (Bandung:2015), h. 10  
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Tabel 3 

Variabel dan Indikator Penelitian 

NO VARIABEL DIMENSI INDIKATOR SKALA 

1. Variabel (X) 

Kampanye melalui 

banner tentang 

kenaikan harga karet 

Kampanye 1. Pesan yang  disampaikan 

menarik  

2. Mendapatkan perhatian besar 

oleh masyarakat 

 

L 

I 

K 

E 

R 

T 

 

 

 

Capres 1. Kejujuran, Damai 

2. Tidak menebar janji palsu 

2. Variabel (Y) 

Elektabilitas Suara 

di Pilpres 2019 

Elektabilitas 1. Popularitas pasangan calon 

capres dan cawapres 

meningkat. 

2. Pengaruh tehadap pilihan 

masyarakat 

Pilpres 1.  Pergantian Presiden 

2. Menyalurkan hak suara 

 
 

7. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap masalah penelitian 

yang kebenarannya harus diuji secara empiris. Hipotesis menyatakan 

hubungan apa yang dicari atau ingin dipelajari. Hipotesis adalah keterangan 
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sementara dari hubungan fenomena-fenomena yang kompleks.32 Hipotesis 

yang menyatakan ada hubungan atau perbedaan antara variabel satu dengan 

lainnya diidentifikasi sebagai hipotesis penelitian atau hipotesis alternatif atau 

hipotesis kerja. Sebaliknya, hipotesis yang menyangkal atau meniadakan 

hubungan atau perbedaan antara satu dan lainnya diidentifikasi sebagai 

hipotesis nol atau hipotesis statistik.33 Konsep mengenai hipotesis adalah 

hipotesis alternatif yang biasa dilambangkan dengan 𝐻𝑎 atau sebagai hal yang 

benar dan hipotesis nol biasa dilambangkan dengan 𝐻𝑜.34 

 𝐻𝑎:  Adanya Pengaruh kampanye melalui banner tentang kenaikan harga 

karet oleh capres RI no urut 01 Terhadap Elektabilitas suara di pilpres 

2019 

𝐻𝑜: Tidak Adanya Pengaruh kampanye melalui banner tentang kenaikan 

harga karet oleh capres RI no urut 01 Terhadap Elektabilitas suara di 

pilpres 2019 

8. Teknik Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif 

kuantitatif, analisis kuantitatif adalah analisis yang menggunakan alat analisis 

bersifat kuantitatif, yaitu alat analisis yang menggunakan model-model, 

seperti model matematika (misalnya fungsi multivariat), model statistik, dan 

                                                           
32 Indrayanto, Op.cit,. hlm. 139 

33 Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods), (Bandung: Alfabeta, 2015),  hlm. 9  

34 Sumadi Suryabrata, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 23 
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ekonometrik. Hasil analisis disajikan dalam bentuk angka-angka yang 

kemudian dijelaskan dan diinterpretasikan dalam suatu uraian.35 

  Pada penelitian ini analisis data menggunakan bantuan sistem program 

SPSS 23 dengan pengelolaan data sebagai berikut: 

a) Uji Validitas 

Validitas ialah mengukur apa yang ingin diukur.36 Uji validitas ini 

menggunakan sistem progran SPSS (Statistical Product and Service 

Solution) versi 23 untuk mengukur valid atau tidaknya data yang 

dikumpulkan. 

b) Uji Reliabilitas 

Reliabilitas ialah mengukur instrumen terhadap ketepatan (konsisten). 

Reliabilitas disebut juga keterandalan, keajegan, consistency, stability atau 

dependability, khusus untuk skala Gutman disebut reproduccibility.37 

Uji reabilitas yang digunakan pada penelitian ini menggunakan rumus 

alpha cronbach. Rumus Alpha Cronbach sebagai berikut: 

 α = (
𝐾

𝐾−1
)( 

𝑠𝑟
2 − ∑ 𝑠𝑖

2

𝑠𝑥
2   )    

Keterangan: 

                                                           
35 Misbahuddin, Iqbal Hasan, Analisis Data Penelitian Dengan Statistik, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 

2014), cet. Ke-2, hlm. 33 

36 Husaini Usman, Purnomo Setiady Akbar,  Pengantar Statistika, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2015), 

cet. Ke-7, hlm. 287 

37 Ibid,. 
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α  = koefisien reabilitas alpha cronbach 

K  = Jumlah Item Pertanyaan Yang Diuji 

∑𝑆𝑖
2          = Jumlah variasi skor intern 

SX2 = Variasi skor 

Penghitungan reabilitas dengan rumus di atas Azdilakukan dengan 

menggunakan sistem program SPSS versi 23. 

 

H.  Sistematika pembahasan 

Untuk memudahkan peneliti dalam penelitian ini, maka sistematika 

pembahasannya adalah sebagai berikut: 

BAB 1 PENDAHULUAN. Bab ini membahas tentang latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, 

kerangka teori, variabel penelitian, definisi operasional, hipotesis penelitian, 

metodologi penelitian dan sistematika pembahasan. 

BAB II PENGARUH, KAMPANYE, ELEKTABILITAS DAN 

PILPRES .  Bab ini membahas permasalahan yang diteliti diantaranya, 

pengertian kampanye, pengertian masyarakat, serta pengaruh media kampanye 

terdahap kepercayaan masyarakat. 

BAB III KONDISI OBJEKTIF PENELITIAN. Kondisi objektif 

penelitian ini membahas mengenai letak geografis, sejarah berdiri, struktur 

organisasi pemerintahan desa Jirak kecamatan Jirak Jaya  kabupaten Musi 

Banyuasin. 
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BAB IV ANALISIS DATA. Bab ini membahas tentang hasil penemuan dan 

analisis data tentang pengaruh media kampanye Jokowi dalam kenaikan harga 

karet terhadap kepercayaan masyarakat Desa Jirak Kecamatan Jirak Jaya 

Kabupaten Musi Bantuasin. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN. Bab ini menguraikan tentang 

kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan dan memberikan saran. Serta 

pada bagian terakhir termuat daftar pustaka dan lampiran-lampiran. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. PENGERTIAN KAMPANYE  

1. Kampanye 
 

Kampanye menurut kamus bahasa Indonesia adalah serentak mengadakan 

gerakan bisik- gerakan dengan jalan menyiarkan kabar angin kampanye. 

Menurut Rice dan Paisley menyebutkan bahwa kampanye adalah keinginan 

untuk mempengaruhi kepercayaan dan tingkah laku orang lain dengan daya 

tarik yang komunikatif. Kampanye politik adalah bentuk komunikasi politik 

yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang atau organisasi politik 

dalam waktu tertentu untuk memperoleh dukungan politik dari masyarakat. 

Pengertian kampanye berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang 

Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan 

Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada pasal 1 angka 26 

adalah kegiatan Peserta Pemilu untuk meyakinkan para pemilih dengan 

menawarkan visi, misi, dan program Peserta Pemilu.38 

Kampanye menurut Roger dan Storey seperti dikutip Gun Gun dalam 

komunikasi politik kampanye merupakan serangkaian tindakan komunikasi 

yang terencana dengan tujuan menciptakan efek tertentu pada sejumlah 

                                                           
38 Undan-undang No. 1 tahun 2015, Tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, pasal 1 

angka 26 
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besar khalayak yang dilakukan pada kurun waktu tertentu.39 Beberapa ahli 

komunikasi mengakui bahwa definisi yang diberikan Rogers dan Storey 

adalah yang paling popular dan dapat diterima dikalangan ilmuwan 

komunikasi Jadi pada dasarnya kampanye merupakan hal lumrah yang 

sering ditemukan. Bahkan dalam beberapa waktu sering kali ditemukan 

implementasi dari proses kampanye yang tidak sejalan dengan regulasi 

yang telah disepakati bersama. 

2. Jenis – Jenis Kampanye 

Yang nantinya akan dijelaskan pada bagian selanjutnya.40 Adapun jenis 

jenis kampanye adalah sebagai berikut : 

Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) N0. 35 Tahun 2004 

Tentang Kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 

mengatur semua jenis atau bentuk kampanye.41 jenis-jenis  kampanye  

menurut  beberapa  sumber, yaitu:42 

1) Product Oriented Campaigns 
 

Kampanye yang berorientasi pada produk, umumnya terjadi di 

lingkungan bisnis, berorientasi komersial, seperti peluncuran produk 

                                                           
39 Gun gun Heryanto dan Ade Rina Farida, Komunikasi Politik (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN 

Syarif Hidayatullah, 2011) h. 33 

40 Venus Antar. Manajemen Kampanye; Panduan Teoritis Dan Praktis Dalam Mengefektifkan 

Kampanye Komunikasi. Simbiosa Rekaatam Media, ( Bandung, 2004). hlm 20 

41 Komisi Pemilihan Umum No. 35 Tahun 20014. Tentang kampanye pemilihan umum presiden dan 

wakil presiden. Pasal 41 ayat (3). 

42  Dan Nimmo. Komunikasi politik :pesan dan media. (Bandung: Rosda. 2009 ) h. 48-49 
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baru.Kampanye ini biasanya sekaligus bermuatan kepentingan untuk 

membangun citra positif terhadap produk barang yang diperkenalkan 

ke publiknya. 

2) Candidate Oriented Campaigns 

Kampanye ini berorientasi pada kandidat, umumnya dimotivasi 

karena hasrat untuk kepentingan politik. Contoh: Kampanye Pemilu, 

Kampanye Penggalangan dana bagi partai politik. 

3)   Ideologically or cause oriented campaigns 

Jenis kampanye ini berorientasi pada tujuan-tujuan yang bersifat 

khusus dan seringkali berdimensi sosial atau Social Change 

Campaigns (Kotler), yakni kampanye yg ditujukan untuk menangani 

masalah- masalah sosial melalui perubahan sikap dan perilaku publik 

yg terkait.43 Contoh: Kampanye AIDS, Keluarga Berencana dan 

Donor Darah. 

4) Jenis Kampanye yang sifatnya menyerang (attacking campaign): 

a) Kampanye Negatif 

     Menyerang pihak lain melalui sejumlah data atau fakta yang bisa 

diverifikasi dan diperdebatkan. 

b) Kampanye hitam (Black campaign) 

                                                           
43 Gun Gun Heryanto dan Ade Rina Farida op.cit.,h. 35 
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     Kampanye yang bersifat buruk atau jahat dengan cara 

menjatuhkan lawan politik untuk mendapatkan keuntungan. 

3. Tujuan Kampanye 

Adapun tujuan dari kampanye yaitu: 

a. Kegiatan kampanye biasanya diarahkan untuk menciptakan perubahan 

pada tataran pengetahuan kognitif. Pada tahap ini pengaruh yang 

diharapkan adalah munculnya kesadaran, berubahnya keyakinan atau 

meningkatnya pengetahuan khalayak terhadap isu tertentu. 

b. Pada tahap berikutnya diarahkan pada perubahan sikap. Sasarannya 

adalah untuk memunculkan simpati, rasa suka, kepedulian atau 

keberpihakan khalayak pada isu-isu yang menjadi tema kampanye. 

c. Sementara pada tahap terakhir kegiatan kampanye ditujukan untuk 

mengubah perilaku khalayak secara konkrit dan terukur. Tahap ini 

menghendaki adanya tindakan tertentu yang dilakukan oleh sasaran 

kampanye.44 

 

4. Larangan dalam Kampanye 

Untuk mewujudkan kampanye yang dapat memberikan pembelajaran 

kepada masyarakat, dan dilaksanakan secara bertanggung jawab, 

disamping menjaga ketertiban dan keamanan dalam berkampanye dibuat 

aturan main yang jelas.  

                                                           
44 Ibid.,36. 
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Untuk itu telah ditetapkan beberapa larangan dalam kampanye, yaitu: 

a. Mempersoalkan dasar Negara Pancasila, dan Pembukaan UUD Negara 

Republik Indonesia. 

b. Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. 

c. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau peserta 

lain. 

d. Menghasut dan mengadu domba antar perseorangan ataupun kelompok 

masyarakat. 

e. Menganggu ketertiban umum. Yang dimaksud mengganggu ketertiban 

umum dalam hal ini adalah suatu keadaan yang memungkinkan 

penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan umum dan kegiatan 

masyarakat tidak dapat berlangsung sebagaimana biasa. 

f. Mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan 

penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota 

masyarakat dan/atau peserta pemilu yang lain. 

g. Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye peserta 

kampanye yang lain. 

h. Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat 

pendidikan. (untuk tempat pendidikan dikecualikan atas prakarsa/izin 

dari pimpinan Lembaga Pendidikan, dengan memberikan kesempatan 
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yang sama kepada semua peserta pemilu, serta tidak mengganggu proses 

belajar mengajar). 

i. Membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut lain, selain 

tanda gambar dan/atau atribut peserta pemilu yang bersangkutan. 

j. Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta 

kampanye.45 

5. Strategi Kampanye Politik 

Penetapan strategi dalam kampanye politik merupakan langkah krusial 

yang memerlukan penanganan secara hati-hati, sebab jika penetapan 

strategi salah atau keliru hasil yang di peroleh bisa fatal, terutama kerugian 

dari segi waktu, materi dan tenaga. Tujuan akhir dalam kampanye 

pemilihan kepala negara adalah untuk membawa calon kepala negara yang 

didukung oleh tim kampanye politiknya menduduki jabatan kepala negara 

yang diperebutkan melalui mekanisme pemilihan secara langsung oleh 

masyarakat. 

  Agar tujuan akhir tersebut dapat dicapai, diperlukan strategi yang 

disebut dengan strategi komunikasi dalam konteks kampanye politik. 

Cangara mengemukakan bahwa terdapat empat jenis strategi komunikasi 

dalam konteks kampanye politik yaitu: 

a. Penetapan komunikator 

                                                           
45  UU No. 17 Tahun 2017 
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 Sebagai pelaku utama dalam aktivitas komunikasi, komunikator 

memegang peranan yang sangat penting. Untuk itu, seorang 

komunikator yang akan bertindak sebagai juru kampanye harus 

terampil berkomunikasi, kaya ide, serta penuh dengan daya kreativitas. 

b. Menetapkan target sasaran 

 Dalam studi komunikasi target sasaran di sebut juga dengan khalayak. 

Memahami masyarakat, terutama yang akan menjadi target sasaran 

dalam kampanye, merupakan hal yang sangat penting. Sebab semua 

aktivitas komunikasi kampanye di arahkan kepada mereka. Mereka lah 

yang menentukan berhasil atau tidaknya suatu kampanye sebab 

bagaimana pun besar biaya, waktu dan tenaga yang di keluarkan untuk 

mempengaruhi mereka, namun jika mereka tidak mau memberi suara 

kepada partai atau calon yang di perkenalkan, kampanye akan sia-sia. 

c. Menyusun pesan-pesan kampanye 

 Untuk mengelola dan manyusun pesan yang mengena dan efektif, 

perlu di perhatikan beberapa hal, yaitu: (a) harus menguasai lebih 

dahulu pesan yang di sampaikan, termasuk struktur penyusunan. (b) 

mampu mengemukakan argumentasi secara logis. Sehingga harus 

mempunyai alasan berupa fakta dan pendapat yang mendukung materi 

yang di sajikan. (c) memiliki kemampuan untuk membuat intonasi 

bahasa (vocal), serta gerakan-gerakan tubuh yang dapat menarik 
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perhatian pendengar. (d) memiliki kemampuan membumbui pesan 

berupa humor untuk menarik perhatian pendengar. Penyampaian pesan 

terdiri dari 3 jenis yaitu pesan yang berbentuk informatif, pesan yang 

berbentuk persuasif serta propaganda. 

d. Pemilihan media 

 Jenis-jenis media yang dapat digunakan dalam kampanye politik 

meliputi media cetak, media elektronik, media luar ruangan, media 

ruang kecil dan saluran tatap muka langsung dengan masyarakat.46 

 

6. Kampanye dan Pemilihan Umum  

Di negara demokrasi pelaksanaan pemilu merupakan tolak ukur atas 

pelaksanaan demokrasi yang berlangsung.47 Demokrasi mempercayai 

bahwa pemilihan umum memainkan peranan vital untuk menetukan masa 

depan bangsa. Tujuan pemilihan umum adalah : 

a. Sebagai mekanisme untuk menyeleksi para pemimipin dan alternatif 

kebijakan public (public policy). Dalam demokrasi kedaulatan rakyat 

sangat dijunjung tinggi sehingga dikenal spirit dari oleh dan untuk 

rakyat. 

b. Pemilihan umum juga menerapakan mekanisme memindahkan konlik 

kepentingan (conflict of interest) dari masyarakat kepada badan-badan 

                                                           
46 Hafied Cangara, Komunikasi Politik Konsep, Teori, dan Strategi (Jakarta: Raja Graindo, 2009), h. 

234 

47   Miriam Budiarjo, Dasar-dasar Ilmu Politik (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 105 
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perwakilan rakyat melalui wakil-wakil yang terpilih atau partai yang 

memenangkan kursi sehingga integrasi atau kesatuan masyarakat 

terjamin. 

c. Pemilihan umun merupakan sarana memobilisasi, menggerakkan atau 

menggalang dukungan rakyat terhadap negara dan pemerintahan 

dengan jalan ikut serta dalam proses politik.48 

Melihat urgensi dari demokrasi di dalam pelaksanaan pemilihan umum 

maka proses kampanye pun dinilai penting. Kampanye dilakukan sebagai 

sarana partisipasi warga negara dan bentuk dari pendidikan politik. Kampanye 

juga dilakukan dalam rangka membangun komitmen antara warga negara 

dengan calon pemimpin melalui visi, misi, program, dan/atau informasi 

lainnya yang ditawarkan dalam upaya meyakinkan dan mendapat dukungan 

sebesar-besarnya dari pemilih.49 

B. Media Massa 

Di era globalisasi, kebutuhan terhadap media massa semakin besar. Hal ini 

dikarenakan informasi yang dibutuhkan juga semakin besar, melalui media 

massa juga kita dapat berinteraksi dengan semua orang yang jangkauannya 

sangat jauh. Ini menunjukkan jika pengaruh dari komunikasi massa sangatlah 

                                                           
48 Kristina, Jurnal Dinamika (Jurnal, Fakultas Ilmu sosial dan Politik Universitas Sebelas Maret 

Surakarta, 2005), vol 1, hal 59. 

49 Putri Matau, Media: Kampanye Pemilu Sebagai Komunikasi Politik  diakses dari 

http://media.kompasiana.com/new-media/2013/10/31/media-kampanye-pemilu-sebagai-komunikasi-politik-

603954-html. , pada tanggal  28 Maret  2019 

http://media.kompasiana.com/new-media/2013/10/31/media-kampanye-pemilu-sebagai-komunikasi-politik-603954-html
http://media.kompasiana.com/new-media/2013/10/31/media-kampanye-pemilu-sebagai-komunikasi-politik-603954-html
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kuat terhadap manusia. Hampir tidak mungkin ada manusia yang tidak pernah 

menggunakan media massa untuk berkomunikasi. 

Komunikasi Massa menurut De Fluer dikutip Nawiroh Vera dalam 

komunikasi massa, adalah suatu proses dimana komunikatornya menggunakan 

media untuk menyebarkan pesan-pesan secara luas, dan secara terus menerus 

sehingga menciptakan makna-makna yang dapat mempengaruhi khalayak 

yang besar dan berbeda-beda melalui berbagai cara. 

Menurut Kurniawan Junaedhi dikutip dalam Nawiroh Vera dalam 

Komunikasi Massa, media massa ialah saluran yang digunakan oleh jurnalis 

atau komunikasi massa. Tujuannya dengan memanfaatkan kemampuan teknik 

media tersebut, sehingga dapat mencapai khalayak dalam jumlah yang tak 

terhingga pada saat yang sama. 

Media massa dapat diklasifikasikan dalam tiga kelompok besar 

berdasarkan sifat fisiknya, yaitu : 

1. Media Cetak seperti surat kabar, majalah,buku 

2. Media Elektronik seperti radio, televisi, film, video, dan audio record 

3. Media online sebagai new media. 

C. Media Massa dan Politik 

Media massa merupakan saluran komunikasi politik yang banyak digunakan 

untuk kepentingan-kepentingan. Hal ini dikarenakan sifat media massa dapat 

mengangkut informasi dan citra secara massif dan dapat menjangkau khalayak 

atau publik yang jauh, ragam, dan terpencar luas. Informasi media kemudian 



38 
 

 
 

membentuk persepsi, pendapat, sikap dan akhirnya tindakan publik. Dengan 

begitu, publik akan menggantungkan pemenuhan kebutuhan informasi politik 

kepada media massa. Dan angkat semakin meningkat ketika situasi politik 

memanas seperti saat pemilihan umum. 

a. Fungsi Politik Media Massa 

Karena sifatnya yang sentral dalam politik, media massa memiliki fungsi 

penting dan strategis. Lasswell mengidentifikasi tiga fungsi pokok media 

seperti dikutip Pawito dalam Komunikasi Politik,50 yaitu; 

1. Pengawasan terhadap keadaan lingkungan, maksudnya media massa 

mencermati dan melaporkan peristiwa-peristiwa penting kepada 

publik. 

2. Menghubungkan bagian-bagian masyarakat dalam merespon 

lingkungan, maksudnya media massa dalam menyediakan diri 

sebagai forum untuk adanya diskusi, saling memperdengarkan 

pendapat, tuntutan dan aspirasi-aspirasi bagi semua kelompok 

masyarakat. 

3. Mentransmisikan warisan sosial dari satu generasi ke generasi 

berikutnya, maksudnya peran media massa dalam proses sosialisasi 

dan edukasi bagi masyarakat luas. 

 

                                                           
50 Pawito, Komunikasi Politik, ( Yogyakarta: Jalasutra, 2015). hlm. 94 
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b. Pengaruh Media Massa 

 

Pengaruh media massa sangat dekat dengan fungsi media massa itu sendiri. 

Banyak penelitian yang dilakukan mengenai pengaruh media massa dalam 

kurun waktu terutama setelah tahun 1940-an sampai sekarang. Salah satu 

yang melakukan penelitian mengenai pengaruh media massa ialah Carl 

Hovland dan kawan-kawan di tahun 1949 mengenai pengaruh film (film-

film dokumenter dengan durasi 50 menit) terhadap pembentukan sikap-

sikap dikalangan para prajurit di Amerika,51 menemukan kenyataan bahwa 

: 

1. Pesan dengan sumber yang kredibilitasnya tinggi, lebih   

memungkinkan terjadinya perubahan sikap setelah penyampaian 

pesan. 

2. Pesan pesan dengan unsur pembangkit rasa takut yang ringan lebih 

memungkinkan akan adanya perubahan sikap dari para audience. Hal 

ini dikarenakan kecurigaan yang akan timbul dari audience jika pesan 

yang disampaikan terlalu banyak unsur pembangkit rasa takut. 

3. Pesan yang bersifat sepihak lebih berpengaruh kepada audience yang 

berpendidikan rendah, sedangkan pesan yang bersifat kedua belah-

pihak lebih berpengaruh kepada audience yang berpendidikan tinggi. 

                                                           
51 Ibid, hlm. 121. 

 



40 
 

 
 

4. Pesan yang diakhiri dengan kesimpulan yang jelas cenderung lebih 

berpengaruh di kalangan audience daripada pesan dengan kesimpulan 

yang tidak jelas. 

5. Individu yang kurang puas terhadap situasi yang ada dan kurang 

memiliki harapan cenderung lebih mudah bersikap dibandingkan 

dengan individu yang agresif ataupun pendiam. 

6. Pesan persuasif lebih berpengaruh terhadap individu yang lebih 

banyak terlibat dalam proses persuasi 

7. Pesan persuasi lebih berpengaruh kepada audience yang tidak 

memiliki ikatan dengan kelompok-kelompok tertentu. 

 

Dari aspek metode kampanye, penggunaan media  sebagai alat 

kampanye bermula pada tahun 2009. Hal ini tentu mengikuti dinamika 

kekinian di mana kampanye pemilu sangat masif memanfaatkan media sosial 

dan media daring lainnya. Dalam pasal 275 UU No. 7 Tahun 2017, disebutkan 

ada 9 metode kampanye, yakni: 

 

a. Pertemuan terbatas 

b. Pertemuan tatap muka 

c. Penyebaran bahan kampanye pemilu kepada umum 

d. Pemasangan alat peraga di tempat umum 
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e. Media sosial, Iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan 

internet 

f. Rapat umum Debat pasangan calon tentang materi kampanye 

pasangan calon, serta 

g. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye pemilu dan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Hal lain yang perlu diulas adalah soal pemanfaatan iklan kampanye 

dalam pemilu. UU Pemilu No. 7 Tahun 2017 dalam pasal 291 sudah memberi 

payung hukum sebagai berikut :52 

1) Iklan kampanye pemilu dapat dilakukan oleh peserta di media cetak, media 

daring, media sosial dan/atau lembaga penyiaran dalam bentuk iklan 

komersial dan/atau iklan layanan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam 

pasal 276 ayat 2. 

2) Media massa cetak, media daring, media sosial, dan/atau lembaga 

penyiaran wajib memberikan kesempatan yang sama kepada peserta pemilu 

dalam pemuatan dan penayangan iklan kampanye. 

3) Pengaturan dan penjadwalan pemuatan serta penayangan iklan kampanye 

pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilaksanakan oleh media cetak, 

media daring, media sosial, dan lembaga penyiaran. 

                                                           
52 Undang-undang No. 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (1). Pasal 291 ayat (21)  
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Sebenarnya di UU Pemilu No. 7 Tahun 2017 ada beberapa hal yang 

telah diatur, meskipun masih melahirkan banyak problematika. Misalnya, di 

dalam Pasal 292 disebutkan bahwa :53 

a) Media massa cetak, media daring, media sosial, dan lembaga penyiaran 

dilarang menjual blocking segment dan/atau blocking time untuk 

kampanye Pemilu. 

b) Media massa cetak, media daring, media sosial dan lembaga penyiaran 

dilarang menerima program sponsor dalam format atau segmen apapun 

yang dapat dikategorikan sebagai iklan kampanye Pemilu. 

c) Media massa cetak, media daring, media sosial, lembaga penyiaran, dan 

peserta pemilu dilarang menjual spot iklan yang tidak dimanfaatkan oleh 

salah satu peserta Pemilu kepada peserta Pemilu yang lain. Dan pada 

pasal 295 disebutkan bahwa media massa cetak, media daring, dan 

media sosial menyediakan halaman dan waktu yang adil dan berimbang 

untuk pemuatan berita dan wawancara serta untuk pemasangan iklan 

kampanye bagi peserta pemilu. 

D. Elektabilitas 

Elektabilitas adalah tingkat keterpilihan yang disesuaikan dengan kriteria 

pilihan. Elektabilitas bisa diterapkan kepada barang, jasa maupun orang, 

badan atau partai. Elektabilitas sering dibicarakan menjelang pemilihan 

                                                           
53 Undang-undang No. 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (1). Pasal 292 ayat (1)  
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umum. Elektabilitas partai politik berarti tingkat keterpilihan partai politik di 

publik. Elektabilitas partai tinggi berarti partai tersebut memiliki daya pilih 

tinggi. Untuk meningkatkan elektabilitas maka objek elektabilitas harus 

memenuhi kriteria keterpilihan dan juga populer.54 Populer sering disamakan 

dengan elektabilitas. Padahal populer dan elektabilitas adalah dua kata yang 

berbeda. Popularitas adalah tingkat keterkenalan di mata publik. Meskipun 

populer belum tentu layak dipilih. Sebaliknya meskipun punya elektabilitas 

sehingga layak dipilih tapi karena tidak diketahui publik, maka rakyat tidak 

memilih. Untuk meningkatkan Popularitas dan Elektabilitas maka sangat 

tergantung pada teknik kampanye yang dipergunakan. 

Kata elektabilitas umumnya muncul berkaitan dengan pemilu, pilkada 

atau pilpres, seperti dulu waktu jelang pemilu 2014 dan pada beberapa daerah 

di Indonesia yang sedang mengadakan Pilkada. Kata Elektabilitas bisa 

dikaitkan dengan sosok yang akan dipilih atau nama partai peserta pemilu. 

Tidak pernah ada elektabilitas itu dikaitkan dengan produk sepeda motor, 

padahal pada prakteknya elektabilitas produk sepeda motor itu yang 

menentukan dipilih atau tidaknya oleh pembeli. 

Pemetaan politik merupakan satu hal terpenting dalam usaha 

pemenangan dalam pemilu. Elektabilitas calon sebagai variabel penting tidak 

                                                           
54 Muhammad Yunus, Pengaruh Elit Politik terhadap Elektabilitas calon anggota Legislatif partai 

Demokrat Dapil 2 pada Pemilu 2014 di Kota Makassar, skripsi, (Makassar: UIN Alauddin,2015), hlm. 7. 
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dapat dilihat sebelah mata. Namun elektabilitas sebagai ukuran akankah 

seorang calon layak untuk maju atau tidak. Elelktabilitas menempati posisi 

penting di dalam perumusan kampanye. Dengan mengetahui tinggi rendahnya 

elektabilitas seorang calon memungkinkan bagi marketting politik 

 untuk melakukan hal terobosan baru untuk mencapai tingkat aman 

elektabilitas.55 

Sebagai contoh kasus pada konferensi pers, Rizal Malarangeng 

menyatakan mundur dari pencalonannya. Hal ini yang kemudian menuai 

protes dari para pendukungnya, namun alasan yang dikemukakan olehnya 

masuk akal bahkan genius. Ia berbicara kepada seluruh marketernya dengan 

satu alasan, jika popularitasnya memang naik, tapi kenaikan popularitas 

tersebut tidak sebanding dengan peningkatan elektabilitasnya. Hal inilah yang 

menunjukkan bahwa elektabilitas dibutuhkan oleh seorang calon dalam 

pertarungan demokrasi. Elektabilitas telah menjadi syarat penting untuk 

pencalonan diri sebagai pemenang. Transmisi bertujuan nilai, demikian untuk 

membahasakan kepentingan televisi dalam peningkatan elektabilitas. 

Sejak ditemukannya media komunikasi modern seperti televisi, radio 

press media dan internet, ilmuwan sosial tiada henti berdebat mengenai efek 

pesan dari berbagai media tersebut. Dalam perkembangannya, kekuatan efek 

                                                           
55 Dedi Kurnia, Komunikasi CSR Politik, ( Jakarta: prenada media group, 2015), hlm. 176. 
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digunakan sebagai sara peningkatan elektabilitas oleh para marketing politik, 

simisal iklan politik dan propaganda. 

Dampak dari mudahnya mengetahui elektabilitas terhadap pemilu 

adalah adanya kontrol dalam proses akhir pemilu itu sendiri. Pemenang dalam 

pemilu hampir dapat dipastikan pihak yang memiliki tingkat elektabilitas 

tertinggi sebelum pemilu. Sehingga bagi pihak pemenang tingkat elektabilitas 

menjadi dasar ekspresi yang tidak berlebihan ketika mengetahui hasil 

pemilihan. Elektabilitas secara tidak langsung membantu dalam ketertiban dan 

keamanan pada saat pemilu. 

E. Capres RI 

Presiden ialah seseorang yang memimpin suatu wilayah yang memiliki 

penduduk atau kelompok sosial yang menduduki wilayah atau daerah tertentu 

yang diorganisasi dibawah lembaga politik dan pemerintah yang efektif, 

mempunyai kesatuan politik, berdaulat, sehingga berhak menentukan tujuan 

nasionalnya. Pemilihan presiden secara langsung telah dimulai di Indonesia 

sejak tahun 2004, dan untuk tahun 2009 berdasarkan atas undang-undang No. 

42 Tahun 2008 Bab III pasal 5 tentang persyaratan Calon Presiden dan Wakil 

Presiden RI sebagai berikut :56 

1. Bertakwa Kepada Tuhan yang Maha Esa 

                                                           
56 Undang – undang No. 42 Tahun 2008  Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.  

Bab III Pasal 5. 
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2. WNI sejak lahir dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena 

kehendaknya sendiri 

3. Tidak pernah mengkhianati negara, serta tidak pernah melakukan tindak 

pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya 

4. Mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan 

kewajiban sebagai presiden dan wakil presiden 

5. Bertempat tinggal dalam wilayah NKRI 

6. Telah melaporkan kekayaannya kepada instansi yang berwenang 

memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara 

7. Tidak memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara 

badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan 

negara 

8. Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan 

9. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela 

10. Memiliki nomor pokok wajib pajak dan telah melaksanakan    kewajiban 

pajak selama lima tahun terakhir yang dibuktikan dengan surat 

pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi 

11. Memiliki daftar riwayat hidup 

13. Belum pernah menjabat sebagai presiden atau wakil presiden selama dua 

kali masa jabatan dalam jabatan yang sama 
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14. Setia kepada pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan cita-cita proklamasi 17 

Agustus 1945. 

15. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan 

yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak 

pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. 

16. Berusia sekurang-kurangnya 35 tahun 

17. Berpendidikan paling rendah SMA, Madrasah Alyah, SMK, Madrasah 

Alyah Kejuruan atau bentuk lain yang sederajat. 

18. Bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, 

termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung 

dalam G.30.S/PKI 

19. Memiliki visi, misi, dan program dalam melaksanakan pemerintahan 

negara Republik Indonesia. 

Dalam Undang-undang No.42 Tahun 2008 pasal 9 diatur mengenai 

pasangan calon presiden dan wakil presiden bahwa pasangan calon harus 

diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang 

memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi 

DPR (560 kursi) atau memperoleh 25% dari suara sah nasional dalam pemilu 

anggota DPR sebelum pelaksanaan pemilu presiden dan wakil presiden. 

 

Para kandidat calon presiden dan wakil presiden RI periode 2019-2024 yaitu : 
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1. H. Joko Widodo bersama dengan K.H Ma’ruf Amin  

2. H. Prabowo Subianto bersama dengan Sandiaga Salahuddin Uno 
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BAB III 

DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN 

A. Sejarah Perkembangan Desa Jirak  

Pada zaman dahulu, pada tahun 1920 datanglah sekelompok masyarakat 

membuat pemukiman diarea pinggiran sungai, dipinggir sungai tersebut tumbuh 

pepohonan dan masyarakat menyebutnya dengan sebutan pohon Jirak. Konon 

ceritanya yang memberi nama pepohonan adalah Puyang Burung Jauh, 

sehingga mereka memberi nama pemukiman tersebut adalah Talang Jirak.57 

 

Pada Tahun 1926 dibangunlah jalan dari Talang Akar menuju bukit 

Pendopo, dibangun oleh PT. Maskupai sebuah perusahaan minyak milik 

Belanda  Pada tahun 1927 dibuka jalan dari Desa Jirak menuju Benakat Minyak 

yang dibangun oleh peerusahaan yang sama.  Setelah akses jalan terbuka, maka 

banyak berdatangan masyarakat dari  berbagai daerah local dan datang juga 

perantau dari daerah Jawa yang akhirnya menetap dan berkembang. 

Seiring  pesatnya pertumbuhan penduduk maka masyarakat membentuk 

daerah  tersebut menjadi Kampung Jirak yang dipimpin oleh Pesirah Marga 

Sungai  Keruh Bpk. Sarbie dengan Kepala Kampung Bapak Asiek pada Tahun 

1947 sampai 1966.58 

 

                                                           
57 wawancara dengan Kepala Desa Jirak Bapak Deni Hendra  pada tangga l 5 Februari 2019 

58 Profil Desa Jirak, Kecamatan Jirak Jaya, Kabupaten musi banyuasin 
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1. Pada Tahun 1966 – 1984 dipimpin oleh Kepala Kampung (Pak Pung) 

bernama Chambali. 

2. Pada Tahun 1984  Kampung Jirak  berubah menjadi Desa Jirak dan pada 

Tahun tersebut terjadi pemilihan kepala desa  Jirak yang ke-1 dimenangkan 

oleh Bapak Rahmad, Beliau memimpin sampai Tahun 1993. 

3. Pada Tahun 1993 terjadi pemilihan Kepala Desa yang ke-2 yang 

dimenangkan oleh Bapak Ashari Ishak memimpin sampai Tahun 2001. 

4. Pada Tahun 2001 diadakan pemilihan yang ke-3 dimenangkann oleh Bapak 

Suwelan. S. Ba beliau meninggal pada Tahun 2002. Roda  pemerintahan 

dijalankan oleh Edi Sukoco (Sekdes) sampai Tahun 2004. 

5. Pada tahun 2004 terjadi pemilihan Kepala Desa yang ke-4 dimenangkan oleh 

Bapak  Hasan As, Beliau  meninggal pada Tahun 2005, roda pemerintahan 

dijalankan oleh Sekdes sampai Tahun 2006. 

6. Pada tahun 2006 diadakan pemilihan yang ke-5 yang dimenangkan oleh 

Bapak Margono beliau memimpin sampai Tahun 2012. 

7. Pada tahun 2012 diadakan pemilihan yang ke-6 yang dimenangkan oleh 

Bapak Deni Hendra beliau memimpin sampai dengan sekarang.59 

 

Desa Jirak adalah merupakan lading minyak sampai sekarang banyak 

masyakat hidup di lading ini walaupun pengeboran minyak bersifat tradisional. 

                                                           
59 Ibid,. 
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Pada tahun 1900 an daerah ini merupakan walayah eksplorasi minyak yang 

dikelola oleh Belanda yang dikenal dengan Babat MC. 

B. Demografi Desa Jirak 

Secara geografis desa Jirak  terletak dibagian dari Barat kota kecamatan yang 

berjarak 25 Km dari Ibu Kota kecamatan Jirak Jaya dan 60 km dari kabupaten 

Musi Banyuasin, dengan batas wilayah pada tabel ini menjelaskan batas 

wilayah kecamatan Jirak Jaya terbagi menjadi 4 desa yang menjadi pembatasan 

wilayah diantaranya sebelah utara dibatasi oleh desa Layan, sebelah selatan 

diperbatasi oleh desa Rejosari, sebelah timur dibatasi oleh desa Baru Jaya dan 

sebelah barat dibatasi desa Jembatan Gantung. Untuk lebih jelas dapat dilihat 

pada tabel 4 dan 5 membahas tentang geografis dan luas wilayah desa Jirak 

pada masa sekarang, di lihat pada tabel 4 dan 5:  

Tabel 4                                                                                                                    

Secara geografis desa Jirak berbatasan wilayah dengan :60 

Batas     Desa Kecamatan 

Sebelah Utara Desa Layan Jirak Jaya 

Sebelah Selatan Desa Rejosari Jirak Jaya 

Sebelah Timur Desa Baru Jaya Jirak Jaya 

Sebelah Barat Desa Jembatan Gantung Jirak Jaya 

 

                                                           
60 Ibid,. 
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Tabel 5 

Luas wilayah desa Jirak menurut penggunannya adalah ± 5.907  

Ha yang terdiri dari  :61 

Luas tanah pemukiman perkarangan rakyat 1223 Ha 

Luas tanah persawahan rakyat 815 Ha 

Luas tanah Perkebunan rakyat 3860 Ha 

Luas tanah Kuburan 2 Ha 

Luas tanah Perkantoran 4 Ha 

Luas tanah Desa 3 Ha 

Luas tanah Lainnya 0 Ha 

 

Dari luas wilayah desa Jirak diatas untuk luas tanah lahan hanya 

perkiraan oleh karena belum di ukur secara akurat. Dilihat secara umum 

keadaannya merupakan daerah dataran rendah dan tidak berbukit - bukit yang 

dialiri oleh sungai , beriklim tropis hal tersebut mempengaruhi pola 

perekonomian penduduk setempat. 

1. Keadaan sosial  

a. Sumber Daya Manusia 

Sasaran akhir dari setiap pembangunan bermuara pada peningkatan 

kualitas sumber daya manusia (SDM). SDM merupakan subyek dan 

                                                           
61 Profil Desa jirak , Kecamatan Jirak Jaya, Kabupaten Musi Banyuasin 
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sekaligus obyek pembangunan, mencakup seluruh siklus kehidupan 

manusia, sejak kandungan hingga akhir hayat. Oleh kerena itu 

pembangunan kualitas manusia harus menjadi perhatian penting. Pada 

saat ini SDM di desa Jirak cukup baik, Pada masa yang akan dating akan 

lebih baik lagi.62 

b. Pendidikan 

Pendidikan adalah satu hal penting dalam memajukan tingkat 

kesejahteraan pada umumnya dan tingkat perekonomian pada khususnya. 

Dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka akan mendongkrak tingkat 

kecakapan. Tingkat kecakapan juga akan mendorong tumbuhnya 

ketrampilan kewirausahaan dan pada gilirannya mendorong munculnya 

lapangan pekerjaan baru. Dengan sendirinya akan membantu program 

pemerintah untuk pembukaan lapangan kerja baru guna mengatasi 

pengangguran. Pendidikan biasanya akan dapat mempertajam sistimatika 

pikir atau pola pikir individu, selain itu mudah menerima informasi yang 

lebih maju. Untuk lebih jelas dilihat pada tabel 6 membahas tentang 

jumlah penduduk desa Jirak pada priode ini. Dilihat pada tabel 6:  

 

 

                                                           
62 Wawancara dengan Kepala Desa Jirak Bapak Deni Hendra  pada tanggal 5 Februari 2019 
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Tabel 6 

 Jumlah penduduk bedasarkan tingkat pendidikan 

desa Jirak tahun 2018.63 

Pra Sekolah SD SMP SMA SRATA 1/D 3 

1965 Orang 793 Orang 1231 Orang 2076 Orang 85 Orang 

 

c. Kehidupan Beragama 

Penduduk Desa Jirak = 99,5% memeluk agama islam. Dalam kehidupan 

beragama kesadaran melaksanakan ibadah keagamaan khususnya agama 

islam sangat berkembang dengan baik.  

b.  Budaya 

Pada bidang budaya ini masyarakat desa Jirakmenjaga dan menjunjung 

tinggi budaya dan adat istiadat  yang diwarisi oleh para leluhur, hal ini 

terbukti masi berlakunya tatanan budaya serta kearipan lokal pada setaiap 

prosesi pernikahan, panen raya serta prosesi cuci kampung jika salah 

seorang dari warga masyarakat melanggar ketentuan hukum adat. 

Lembaga yang paling berperan dalam melestarikan dan menjaga tatanan 

adat istiadat dan budaya lokal ini adalah Lembaga Adat desaJirak, 

lembaga ini masih tetap aktif, baik dalam kepengurusan maupun dalam 

melaksanakan tugas-tugasnya.    

 

                                                           
63 Hasil sensus penduduk Desa Jirak tahun  2018 
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c. Politik 

Proses reformasi yang bergulir sejak tahun 1997 telah memberikan 

peluang untuk membangun demokrasi secara lebih nyata menuju arah 

proses konsolidasi demokrasi. Lebih lanjut format politik ini terumuskan 

juga berdasarkan UU Nomor 31 tahun 2002 tentang Partai Politik. UU 

Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum, UU Nomor 22 Tahun 

2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD, serta 

UU Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil 

Presiden. 

Kemajuan demokrasi telah dimamfaatkan oleh masyarakat untuk 

menggunakan hak demokrasinya antara lain dibuktikan dengan adanya 

peningkatan partisipasi masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya dalam 

proses pemilihan umum 

3. Keadaan Ekonomi 

a. Pertumbuhan Ekonomi 

Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Desa Jirak secara umum juga mengalami 

peningkatan, hal ini dinilai dari bertambahnya jumlah penduduk yang 

memiliki usaha atau  pekerjaan walaupun jenis pekerjaan tersebut pada 

umumnya belum dapat dipastikan bersumber dari hasil usaha yang dilakukan 

bisa juga diperoleh dari pinjaman modal usaha dari pemerintah. 
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Yang menarik perhatian penduduk desa Jirak masih banyak yang 

memiliki usaha atau mata pencarian tetap dibidang pertanian dan 

perkebunan, hal ini dapat di indikasikan bahwa masyarakat Jirak terbebasnya 

dalam ilmu pengetahuan dibidang pertanian dan perkebunan karet dan 

kelapa sawit oleh karena tidak adanya tenaga ahli yang mendampingi 

mareka dalam hal ini, bagaimana masyarakat berbuat untuk menjadi petani 

yang baik dan hasil yang maksimal untuk didapatkan, masyarakat untuk 

mendapakan ilmu pengetahuan dibidang pertanian dan perkebunan hanyalah 

dari mulut petani kemulut petani serta penyaluran pupuk bersubsidi tidak 

tepat waktu sehingga berpengaruh pada hasil produksi pertanian dan 

perkebunan, meskipun ada tenanga yang dinanamakan PPL didesa kami 

tidak berekerja sebagaimana yang diharapkan pemerintah yang 

menugaskannya. Ini yang menyebabkanbelum terlepas dari kemiskinan, 

sementara  potensi cukup tersedia. 

b. Aset atau Kekayaan Desa 

Kekayaan desa Jirak yaitu barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli 

desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja 

desa atau diperoleh hak lainnya yang sah beberapa aset desa Jirak, untuk 

lebih jelas dilihat pada tabel 7 :64 

 

                                                           
64 Profil Desa Jirak, Kecamtan Jirak Jaya, Kabupaten Musi Banyuasin 
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Tabel 7 

Aset Kekayaan Desa 

No Jenis Aset Volume Lokasi 

1 Tanah Kas Desa 500 M² Dusun 1 

2 Tanah Masjid 300M² Dusun 1, 2, 3, 4, dan 5 

3 Tanah Gedung Bangunan Desa 400 M² Dusun 1, 3 dan 6 

4 Tanah SDN 10000 M² Dusun 5 

 

b. Sumber Daya Alam 

Pada tabel ini menjelaskan tentang beberapa potensi Sumber Daya Alam, 

Sampai saat ini potensi sumber daya belum benar-benar optimal 

diberdayakan, hal ini terjadi dikarenakan belum teratasinya hambatan-

hambatan yang ada, beberapa potensi sumber daya alam desa Jirak bisa 

dilihat pada tabel 8 :65 

Tabel 8  

Daftar  sumber daya alam 

No Uraian Sumber Daya Alam Volume Satuan 

1 Lahan Perkebunan 3.860 Ha 

2 Lahan Persawahan 815 Ha 

                                                           
65 Profil Desa Jirak, Kecamtan Jirak Jaya, Kabupaten Musi Banyuasin 
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3 Lahan Hutan 1223 Ha 

4 Sungai 79 Km 

 

c. Sumber Daya Pembangunan 

Pada tebel ini menjelaskan Sumber Daya Pembangunan Desa Jirak memiliki 

beberapa potensi, Sampai saat ini potensi sumber daya Pembangunan masih 

sedikit, Dan masih belum terrealisasi sesuai usulan yang disampaikan 

masyarakat, beberapa potensi sumber daya pembangunan desa Jirak dapat 

dilihat pada tabel 9:66 

Tabel 9 

Daftar sumber daya pembangunan 

                                                           
66 Wawancara dengan Kepala Desa Jirak Bapak Deni Hendra pada tanggal 5 Februari 2019 

No Uraian Sumber Daya Pembangunan Jumlah Satuan 

1 Aset prasarana umum : 
  

  a. Jalan Utama 30 KM 

 
a. Jalan Setapak 20000 M 

  b. Jembatan 6 Unit 

2 Aset Prasarana pendidikan : 
  

  a. Gedung SD 3 Unit 

 
b. Taman Pendidikan Alqur'an - Unit 

 
c. Gedung Paud 1 Unit 



59 
 

 
 

 

C. Visi dan Misi Desa Jirak 

Demokrasi memiliki makna bahwa penyelenggaraan Pemerintahan dan 

pelaksanaan pembangunan di Desa harus mengakomodasi aspirasi dari 

masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga 

Kemasyarakatan yang ada sebagai mitra Pemerintah Desa yang mampu 

mewujudkan peran aktif masyarakat agar masyarakat senantiasa memiliki dan 

turut serta tanggungjawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai 

sesama warga Desa sehingga diharapkan adanya peningkatan taraf hidup dan 

kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan 

yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat. 

Atas pertimbangan tersebut di atas, maka untuk jangka waktu 6 (enam) 

tahun ke depan diharapkan proses pembangunan di Desa, penyelenggaraan 

Pemerintahan di Desa, pemberdayaan masyarakat di Desa dan partisipasi 

 d. Gedung Serba Guna 1 Unit 

3 Aset prasarana kesehatan : 
  

  a. Posyandu 2 Unit 

  b. Polindes - Unit 

  c. Sarana Air Bersih 1 Unit 

 d. Puskesmas 1 Unit 
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masyarakat sehingga secara bertahap Desa Jirak dapat mengalami kemajuan, 

Untuk itu dirumuskan Visi dan Misi. 

1. Adapun Visi desa Jirak  yaitu : 

Mewujudkan harapan dan aspirasi Stakholder serta melaksanakan 

tugas pokok dan fungsinya, maka pernyataan Visi Desa Jirakadalah 

:“terwujudnya  Desa Serasi ( Sehat,Rapi,Aman, Sejahteta, dan Religi )” 

            Rumusan Visi tersebut merupakan suatu ungkapan dari suatu niat  

yang luhur untuk memperbaiki dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan 

pelaksanaan pembanguna di Desa Jirak baik secara individu maupun 

kelembagaan, Sehingga 6 (enam) tahun ke depan Desa Jirak mengalami 

suatu perubahan yang lebih baik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat 

dilihat dari segi ekonomi dengan dilandasi semangat kebersamaan dalam 

penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan.  

 

2. Adapun Misi desa Jirak yaitu : 

a) Bersama masyarakat memperkuat kelembagaan Desa yang ada sehingga 

dapat melayani masyarakat secara oftimal 

b) Bersama masyarakat dan kelembagaan Desa menyelenggarakan 

Pemerintahan dan melaksanakan pembangunan yang partisipatif 

c) Bersama masyarakat dan kelembagaan Desa memberdayakan masyarakat 

untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat67 

                                                           
67 Ledan Usman, Sekretariat Desa jirak 2018 – sampai sekarang wawancara, tanggal 15 februari 2019 
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D. Struktur pemerintahan dan organisasi desa Jirak 

Desa Jirak kecamatan Jirak Jaya memiliki struktur pemerintahan desa 

dan struktur organisasi badan pemusyawarahan desa. Untuk lebih jelas dilihat 

pada tabel 10 dan tabel 11 membahas tentang struktur pemerintahan desa Jirak 

pada periode ini, dilihat pada tabel 10 dan 11 :68 

                                        Tabel 10 

                           Struktur pemerintahan  desa Jirak 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
68 Profil Desa Jirak, Kecamatan Jirak Jaya, Kabupaten Musi Banyuasin 

KEPALA DESA 

DENI HENDRA 
 

SEKRETARIAT DESA 
LEDAN USMAN 

KEPALA URUSAN 
Tt Usaha& Umum  

NASIR 
 

KEPALA URUSAN 
Keuangan  

IRHAM KHOLID 

KEPALA URUSAN 
Perencanaan 

ANDALA SAPUTRA, S.Pd 
 

KEPALA SEKSI 
Kesejeteraan  
TIKA RIRISNA 

KEPALA SEKSI 
Pemerintahan 

HARTONO 

KEPALA SEKSI  
Pelayanan 

DIAN MAYA SARI 

          KEPALA DUSUN 1 
AHMAD ARIADI 

            KEPALA DUSUN 2  
AHMAD MUSLIH 

KEPALA DUSUN 3  

NURMAN 

KEPALA DUSUN 4 

ISKANDAR AS 

KEPALA DUSUN 5 

SUGIARTO 

KEPALA DUSUN 6 
IMAM WIDAYA 
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Tabel 11 

Struktur organisasi badan permusyawaratan desa Jirak69 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
69 Profil Desa Jirak, Kecamatan Jirak Jaya, Kabupaten Musi Banyuasin 

WAKIL KETUA BPD 

HERI GUNAWAN 

KETUA  BPD 

KASMIDI 

SEKRETARIS BPD  

MOHANDRA IMAN 

ANGGOTA BPD  

SUKOWATI 

ANGGOTA BPD 

SUKANDIK 

ANGGOTA BPD 

DARLINA 

ANGGOTA BPD 

BEBEN SUPRIYADI 

ANGGOTA BPD  

NOPRIYANTO 

ANGGOTA BPD  

ROHADI YUDHA 

ANGGOTA BPD 

RIMA KAIDAH 
ANGGOTA BPD                 

RETNO WAHYUDI 
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BAB IV 

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

A. Uji Validitas dan Uji Reliabilitas 

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Jirak Kecamatan 

Jirak Jaya Kabupaten Musi Banyuasin, yang jumlah keseluruhan sebanyak 398 

orang. Dengan penentuan sampel menggunakan rumus Suharsimi Arikunto 

sebesar 15% dari jumlah populasi yaitu 398 orang maka 15% x 398 = 59.7 atau 

dibulatkan menjadi 60 orang. Setiap responden diberi lembar kuesioner untuk 

memberikan jawaban atas pertanyaan yang telah disediakan. 

1. Uji Validitas 

Penelitian ini memiliki 20 item pertanyaan. 10 item untuk variabel 

Kampanye Melalui Banner Tentang Kenaikan Harga Karet (X) dan 10 item 

untuk variabel Elektabilitas Suara di Pilpres 2019 (Y) untuk mengetahui valid 

atau tidaknya item bisa dilihat pada corrected item total correlation jika item 

< rtabel maka item dinyatakan tidak valid, sedangkan item > rtabel maka 

dinyatakan valid. Uji validitas ini menggunakan rtabel product moment dengan 

taraf signifikan sebesar 0,05 dengan rumus degree of freedom yaitu df = 

n(jumlah sampel) – 2,70 maka df= 60 – 2 = 58 sehingga rtabel 0,258.  

              Berikut hasil uji validitas variabel X dan  variabel Y bisa dilihat pada 

tabel 12 dan 13: 

                                                           
70Syofian Siregar, Statistika Deskriptif untuk Penelitian, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011, Cet 

Ke-2, h.164 
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Tabel 12 

Hasil Uji Validitas Variabel X 

Variabel Corrected Item Total Correlation rtabel Keterangan 

X1 

X2 

X3 

X4 

X5 

X6 

X7 

X8 

X9 

X10 

,501 

,762 

,600 

,573 

,515 

,710 

,569 

,559 

,708 

,463 

0,258 

0,258 

0,258 

0,258 

0,258 

0,258 

0,258 

0,258 

0,258 

0,258 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Sumber: Data Primer yang Diolah menggunakan SPSS, Juni 2019 

Tabel 13 

Hasil Uji Validitas Variabel Y 

Variabel Corrected Item Total Correlation rtabel Keterangan 

Y1 

Y2 

Y3 

Y4 

Y5 

Y6 

Y7 

Y8 

Y9 

Y10 

,531 

,590 

,456 

,450 

,549 

,486 

,365 

,523 

,438 

,549 

0,258 

0,258 

0,258 

0,258 

0,258 

0,258 

0,258 

0,258 

0,258 

0,258 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Sumber: Data Primer yang Diolah Menggunakan SPSS, Juni 2019 

2. Uji Reliabilitas 

Setelah melakukan uji validitas, selanjutnya menguji reliabilitas variabel 

Kampanye Melalui Banner Tentang Kenaikan Harga Karet (X) dan variabel 

Elektabilitas Suara di Pilpres 2019 (Y) dengan menggunakan SPSS versi 23 
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dan rumus Cronbach’s Alpha lebih besar dari 0,60 maka variabel tersebut 

dinyatakan reliabel dan memenuhi syarat sebagai alat ukur pengambilan data 

penelitian, sebaliknya jika Cronbach’s Alpha lebih kecil dari 0,60 maka 

variabel tersebut tidak dapat digunakan. Berikut hasil uji reliabilitas pada tabel 

14: 

Tabel 14 

Hasil Uji Reliabilitas Variabel X  dan Variabel Y 

 

 

 

 

 

Sumber: Data Primer yang Diolah menggunakan SPSS, Juni 2019 

Berdasarkan dari tabel 14, hasil dari analisis reliabilitas dengan teknik Cronbach 

Alpha. Dapat diketahui nilai Cronbach Alpha Variabel X adalah 0,791 dan Cronbach 

Alpha Variabel Y adalah  0,644. Menurut sekaran (1992), reliabilitas kurang dari 0,6 

adalah kurang baik sedangkan 0,7 dapat diterima dan di atas 0,8 adalah baik. Nilai 

lebih dari 0,6 sehingga hasil telah reliabel dan jumlah item (N) adalah 10 item 

pertanyaan. 

B. Analisis Indikator Variabel X dan Y 

Dalam penelitian ini telah dibagikan kuesioner kepada 60 responden 

dengan 20 pernyataan, 10 item pernytaan variabel X dan 10 item pernyataan 

variabel Y  Dari jawaban kuesioner yang telah dibagikan, maka akan didapatkan 

nilai secara perindikator, perdimensi, nilai X dan Y. 

Reliability Statistics Variabel 

X 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,791 10 

Reliability Statistics Variabel 

Y 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,644 10 
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1. Indikator Variabel X ( Kampanye Melalui Banner Tentang Kenaikan 

Harga Karet )  

a) Saya mengetahui tentang media kampanye ? Berikut jawaban responden 

bisa dilihat pada tabel 15: 

Tabel 15 

Persentase jawaban responden X1 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                   Sumber Data: Data Primer yang Diolah dengan SPSS, Juni 2019 

Berdasarkan tabel 15 tersebut, diketahui bahwa 60 responden yang 

menjawab indikator pertanyaan no.1 sebanyak 18 responden (30,0%) 

menyatakan sangat setuju, 34 responden (56,7%) menyatakan setuju, 5 

responden (8,3%) menyatakan ragu-ragu, 2 responden (3,3%) menyatakan 

tidak setuju, 1 responden (1,7%) menyatakan sangat tidak setuju. Artinya, 

jawaban responden terhadap pertanyaan no.1 Positif, karena jawaban sangat 

setuju dan setuju mencapai 86,7%. Dari jawaban responden tersebut, dapat 

dilihat indikasi pernyataan menunjukkan bahwa responden mengetahui 

tentang media kampanye. 

 

 

Keterangan Frequency Percent 

Valid STS 1 1,7 

TS 2 3,3 

RR 5 8,3 

S 34 56,7 

SS 18                  30,0 

Total 60 100,0 
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b) Saya mengetahui adanya media kempanye melalui banner tentang kenaikan  

harga karet di desa Jirak ? Berikut jawaban responden bisa dilihat pada 

tabel 16: 

Tabel 16 

Persentase jawaban responden X2 

 

 

 

 

 

 
 

                         Sumber: Data Primer Yang Diolah Dengan SPSS, Juni 2019 

Berdasarkan tabel 16 tersebut, diketahui bahwa 60 responden yang 

menjawab indikator pertanyaan No.2 sebanyak 8 responden (13,3%) 

menyatakan sangat setuju, 43 responden (71,7%) menyatakan setuju, 8 

responden (13,3%) menyatakan ragu-ragu, 1 responden (3,3%) menyatakan 

tidak setuju, dan tidak ada responden yang menyatakan sangat tidak setuju. 

Artinya, jawaban responden terhadap pertanyaan no.2 Positif, karena jawaban 

sangat setuju dan setuju mencapai 85%. Dari jawaban responden tersebut, 

dapat dilihat indikasi pernyataan menunjukkan bahwa responden mengetahui 

adanya media kempanye melalui banner tentang kenaikan  harga karet di desa 

Jirak. 

 

Keterangan  Frequency Percent 

Valid TS 1 1,7 

RR 8 13,3 

S 43 71,7 

SS 8 13,3 

Total 60 100,0 
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c) Media kampanye harus menaati hukum  dan aturan yang berlaku ? Berikut 

jawaban responden bisa dilihat pada tabel 17: 

Tabel 17 

Persentase jawaban responden X3 

Keterangan  Frequency Percent 

Valid TS 4 6,7 

RR 8 13,3 

S 33 55,0 

SS 15 25,0 

Total 60 100,0 

                       Sumber: data Primer yang Dioleh dengan SPSS, Juni 2019 

Berdasarkan tabel 17 tersebut, diketahui bahwa 60 responden yang 

menjawab indikator pertanyaan No.3 sebanyak 15 responden (25,0%) 

menyatakan sangat setuju, 33 responden (55,0%) menyatakan setuju, 8 

responden (13.3%) menyatakan ragu-ragu, 4 responden (6.7%) menyatakan 

tidak setuju, dan tidak ada responden yang menyatakan sangat tidak setuju. 

Artinya, jawaban responden terhadap pertanyaan no.3 positif, karena jawaban 

sangat setuju dan setuju mencapai 80%. Dari jawaban responden tersebut, 

dapat dilihat indikasi pernyataan menunjukkan bahwa  Media kampanye harus 

menaati hukum  dan aturan yang berlaku.  
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d) Saya percaya dengan janji isi banner tentang kenaikan harga karet oleh 

capres dan cawapres RI no urut 01 tentang kenaikan harga karet ? Berikut 

jawaban responden bisa dilihat pada tabel 18:              

                                             Tabel 18 

Persentase jawaban responden X4 

 

 

 

 

 

 

 

                      Sumber; Data Primer yang dioleh dengan SPSS, Juni 2019 

Berdasarkan tabel 18 tersebut, diketahui bahwa 60 responden yang 

menjawab indikator pertanyaan No.4 sebanyak 13 responden (21,7%) 

menyatakan sangat setuju, 37 responden (61,7%) menyatakan setuju, 7 

responden (11,1%) menyatakan ragu-ragu, 3 responden (5,0%) menyatakan 

tidak setuju, dan tidak ada responden yang menyatakan sangat tidak setuju. 

Artinya, jawaban responden terhadap pertanyaan no.4 positif, karena jawaban 

sangat setuju dan setuju mencapai 83,4%. Dari jawaban responden tersebut, 

dapat dilihat indikasi pernyataan menunjukkan bahwa responden percaya 

dengan janji isi banner tentang kenaikan harga karet oleh capres dan cawapres 

RI no urut 01 tentang kenaikan harga karet.         

 

Keterangan  Frequency Percent 

Valid TS 3 5,0 

RR 7 11,7 

S 37 61,7 

SS 13 21,7 

Total 60 100,0 
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e) Saya  tertarik dengan metode kampanye yang digunakan capres dan 

cawapres RI No urut  01 ? Berikut jawaban responden bisa dilihat pada 

tabel 19:  

Tabel 19 

Persentase jawaban responden X5 

 

 

 

 

 

 

                 

                      Sumber: Data Primer yang dioleh dengan SPSS, Juni 2019 

Berdasarkan tabel 19 tersebut, diketahui bahwa 60 responden yang 

menjawab indikator pertanyaan no.5 sebanyak 16 responden (26,7%) 

menyatakan sangat setuju, 38 responden (63,3%) menyatakan setuju, 4 

responden (6,7%) menyatakan ragu-ragu, 1 responden (1,7%) menyatakan 

tidak setuju, dan 1 responden (1,7%) menyatakan sangat tidak setuju. Artinya, 

jawaban responden terhadap pertanyaan no.5 positif, karena jawaban sangat 

setuju dan setuju mencapai 89,8%. Dari jawaban responden tersebut, dapat 

dilihat indikasi pernyataan menunjukkan bahwa saya tertarik dengan metode 

kampanye yang digunakan capres dan cawapres RI No urut  01. 

 

Keterangan  Frequency Percent 

Valid STS 

TS 

1 1,7 

1 1,7 

RR 4 6,7 

S 38 63,3 

SS 16 26,7 

Total 60 100,0 
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f) Menurut saya Capres No urut 01 mampu menaikan harga karet seperti 

tertera pada banner tersebut ? Berikut jawaban responden bisa dilihat pada 

tabel 20: 

Tabel 20 

Persentase jawaban responden X6 

 

 

 

 

 

 

 

....Sumber: Data primer yang dioleh dengan SPSS, Juni 2019 

Berdasarkan tabel 20 tersebut, diketahui bahwa 60 responden yang 

menjawab indikator pertanyaan no.6 sebanyak 21 responden (35%) 

menyatakan sangat setuju, 33 responden (55,0%) menyatakan setuju, 4 

responden (6,7%) menyatakan ragu-ragu, 2 responden (3,3%) menyatakan 

sangat tidak setuju, dan tidak ada responden menyatakan tidak setuju.  

Artinya, jawaban responden terhadap pertanyaan no.6 positif, karena jawaban 

sangat setuju dan setuju mencapai 90%. Dari jawaban responden tersebut, 

dapat dilihat indikasi pernyataan menunjukkan bahwa  Capres No urut 01 

mampu menaikan harga karet seperti tertera pada banner tersebut. 

 

 

 

Keterangan Frequency Percent 

Valid TS 2 3,3 

RR 4 6,7 

S 33 55,0 

SS 21 35,0 

Total 60 100,0 
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g) Menurut saya  penggunaan media kampanye berupa spanduk, selebaran, 

sticker, kaos dan kalender oleh paslon 01 sangat efektif ? Berikut jawaban 

responden bisa dilihat pada tabel 21: 

Tabel 21 

Persentase jawaban responden X7 

Keterangan  Frequency Percent 

Valid RR 4 6,7 

S 41 68,3 

SS 15 25,0 

Total 60 100,0 

                                Sumber: Data yang dioleh dengan SPSS, Juni 2019 

Berdasarkan tabel 21 tersebut, diketahui bahwa 60 responden yang 

menjawab indikator pertanyaan no.7 sebanyak 15 responden (25%) 

menyatakan sangat setuju, 41 responden (68,3%) menyatakan setuju, 4 

responden (6,7%) menyatakan ragu-ragu, dan tidak ada responden yang 

menjawab tidak setuju dan sangat tidak setuju. Artinya, jawaban responden 

terhadap pertanyaan no.7 positif, karena jawaban sangat setuju dan setuju 

mencapai 93,3%. Dari jawaban responden tersebut, dapat dilihat indikasi 

pernyataan menunjukkan bahwa responden mengetahui penggunaan media 

kampanye berupa spanduk, selebaran, sticker, kaos dan kalender oleh paslon 

01 sangat efektif. 
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h) Menurut saya media kampanye berupa janji kenaikan harga karet oleh 

capres dan cawapres RI No urut  01  mampu untuk meningkatkan 

perekonomian masyarakat? Berikut jawaban responden bisa dilihat pada 

tabel 22: 

Tabel 22 

Persentase jawaban responden X8 
 

 

 

 

 

 

 

                      Sumber: Data primer yang diolah dengan SPSS, Juni 2019 

Berdasarkan tabel 22 tersebut, diketahui bahwa 60 responden yang 

menjawab indikator pertanyaan no.8 sebanyak 22 responden (36,7%) 

menyatakan sangat setuju, 35 responden (58,3%) menyatakan setuju, 3 

responden (5,0%) menyatakan ragu-ragu, dan tidak ada responden yang 

menjawab tidak setuju dan sangat tidak setuju. Artinya, jawaban responden 

terhadap pertanyaan no.8 positif, karena jawaban sangat setuju dan setuju 

mencapai 94,3%. Dari jawaban responden tersebut, dapat dilihat indikasi 

pernyataan menunjukkan bahwa responden mengetahui media kampanye 

berupa janji kenaikan harga karet oleh capres dan cawapres RI No urut  01  

mampu untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. 

 

Keterangan  Frequency Percent 

Valid RR 
3 5,0 

S 35 58,3 

SS 22 36,7 

Total 60 100,0 
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i) Media kampanye banner berperan penting sebagai sarana penyampaian 

informasi  kepada masyarakat ? Berikut jawaban responden bisa dilihat 

pada tabel 23: 

Tabel 23 

Persentase jawaban responden X9 

 

 

 

 

 

                      Sumber: Data primer yang dioleh dengan SPSS, Juni 2019 

Berdasarkan tabel 23 tersebut, diketahui bahwa 60 responden yang 

menjawab indikator pertanyaan no.9 sebanyak 13 responden (21,7%) 

menyatakan sangat setuju, 37 responden (61,7%) menyatakan setuju, 8 

responden (13,3%) menyatakan ragu-ragu,1 responden (1,7) menyatakan tidak 

setuju dan 1 responden (1,7) menyatakan sangat tidak setuju. Artinya, 

jawaban responden terhadap pertanyaan no.9 positif, karena jawaban sangat 

setuju dan setuju mencapai 83,4%. Dari jawaban responden tersebut, dapat 

dilihat indikasi pernyataan menunjukkan bahwa Media kampanye banner 

berperan penting sebagai sarana penyampaian informasi  kepada masyarakat. 

 

Keterangan  Frequency Percent 

Valid STS 1 1,7 

TS 1 1,7 

RR 8 13,3 

S 37 61,7 

SS 13 21,7 

Total 60 100,0 
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j) Capres dan cawapres harus memegang teguh prinsip kejujuran dan 

keadilan ? Berikut jawaban responden bisa dilihat pada tabel 24: 

Tabel 24 

Persentase jawaban responden X10 

 
 

                                        Sumber: Data primer yang dioleh dengan SPSS, Juni 2019 

Berdasarkan tabel 24 tersebut, diketahui bahwa 60 responden yang 

menjawab indikator pertanyaan no.10 sebanyak 15 responden (25,0%) 

menyatakan sangat setuju, 39 responden (65,0%) menyatakan setuju, 5 

responden (8,3%) menyatakan ragu-ragu, 1 responden (1,7%) menyatakan 

tidak setuju, dan tidak ada  responden yang menjawab sangat tidak setuju. 

Artinya, jawaban responden terhadap pertanyaan no.10 positif, karena 

jawaban sangat setuju dan setuju mencapai 90,0%. Dari jawaban responden 

tersebut, dapat dilihat indikasi pernyataan menunjukkan bahwa Capres dan 

cawapres harus memegang teguh prinsip kejujuran dan keadilan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan  Frequency Percent 

Valid TS 1 1,7 

RR 5 8,3 

S 39 65,0 

SS 15 25,0 

Total 60 100,0 
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2. Indikator Variabel Y ( Elektabilitas Suara di Pilpres 2019 ) 

a) Media kampanye melalui banner tentang kenaikan harga karet di desa Jirak 

mempengaruhi pilihan masyarakat dalam pilpres 2019 ? Berikut jawaban 

responden bisa dilihat pada tabel 25: 

Tabel 25 

Persentase jawaban responden Y1 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Sumber: Data primer yang dioleh dengan SPSS, Juni 2019 

Berdasarkan tabel 25 tersebut, diketahui bahwa 60 responden yang 

menjawab indikator pertanyaan no.1 sebanyak 19 responden (31,7%) 

menyatakan sangat setuju, 34 responden (56,7%) menyatakan setuju,5 

responden (8,3%)  menyatakan ragu-ragu, 1 responden (1,7%) menyatakan 

tidak setuju, dan 1 responden (1,7%) yang menjawab sangat tidak setuju. 

Artinya, jawaban responden terhadap pertanyaan no.1 positif, karena jawaban 

sangat setuju dan setuju mencapai 88,4%. Dari jawaban responden tersebut, 

dapat dilihat indikasi pernyataan menunjukkan bahwa Media kampanye 

melalui Banner tentang kenaikan harga karet di desa Jirak mempengaruhi 

pilihan masyarakat dalam pilpres 2019  

Keterangan  Frequency Percent 

Valid STS 1 1,7 

TS 1 1,7 

RR 5 8,3 

S 34 56,7 

SS 19 31,7 

Total 60 100,0 
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b) Saya percaya janji tentang kenaikan harga karet oleh capres dan cawapres 

RI No urut 01 akan direalisasikan? Berikut jawaban responden bisa dilihat 

pada tabel 26: 

Tabel 26 

Persentase jawaban responden Y2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Sumber: Data primer yang dioleh dengan SPSS, Juni 2019 

Berdasarkan tabel 26 tersebut, diketahui bahwa 60 responden yang 

menjawab indikator pertanyaan no.2 sebanyak 10 responden (16,7%) 

menyatakan sangat setuju, 40 responden (66,7%) menyatakan setuju, 8 

responden (13,3%) menyatakan ragu-ragu, 1 responden (1,7%) menyatakan 

tidak setuju, dan 1 responden (1,7%) yang menjawab sangat tidak setuju. 

Artinya, jawaban responden terhadap pertanyaan no.2 positif, karena jawaban 

sangat setuju dan setuju mencapai 83,4%. Dari jawaban responden tersebut, 

dapat dilihat indikasi pernyataan menunjukkan bahwa responden percaya janji 

tentang kenaikan harga karet oleh capres dan cawapres RI No urut 01 akan 

direalisasikan. 

Keterangan  Frequency Percent 

Valid STS 1 1,7 

TS 1 1,7 

RR 8 13,3 

S 40 66,7 

SS 10 16,7 

Total 60 100,0 
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c) Media kampanye melalui banner tentang kenaikan harga karet menjadi 

media yang ampuh untuk mendapatkan suara masyarakat di pilres 2019 ? 

Berikut jawaban responden bisa dilihat pada tabel 27:  

Tabel 27 

Persentase jawaban responden Y3 

 

            

 

 

 

                        Sumber: Data primer yang dioleh dengan SPSS, Juni 2019 

Berdasarkan tabel 27 tersebut, diketahui bahwa 60 responden yang 

menjawab indikator pertanyaan no.3 sebanyak 23 responden (38%) 

menyatakan sangat setuju, 30 responden (50%) menyatakan setuju, 5 

responden (8,3%) menyatakan ragu-ragu, 2 responden (3,3%) menyatakan 

tidak setuju, dan tidak ada yang menjawab sangat tidak setuju. Artinya, 

jawaban responden terhadap pertanyaan no.3 positif, karena jawaban sangat 

setuju dan setuju mencapai 88%. Dari jawaban responden tersebut, dapat 

dilihat indikasi pernyataan menunjukkan bahwa Media kampanye melalui 

banner tentang kenaikan harga karet menjadi media yang ampuh untuk 

mendapatkan suara masyarakat di pilres 2019. 

 

 

Keterangan  Frequency Percent 

Valid TS 2 3,3 

RR 5 8,3 

S 30 50,0 

SS 23 38,3 

Total 60 100,0 
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d) Janji pada banner tentang kenaikan harga karet oleh capres dan cawapres 

RI No urut 01 berpengaruh terhadap pilihan masyarakat saat pemilu 2019 ? 

Berikut jawaban responden bisa dilihat pada tabel 28: 

Tabel 28 

Persentase jawaban responden Y4 

Keterangan  Frequency Percent 

Valid TS 3 5,0 

RR 5 8,3 

S 38 63,3 

SS 14 23,3 

Total 60 100,0 

                        Sumber: Data primer yang dioleh dengan SPSS, Juni 2019 

Berdasarkan tabel 28 tersebut, diketahui bahwa 60 responden yang 

menjawab indikator pertanyaan no.4 sebanyak 14 responden (23,3%) 

menyatakan sangat setuju, 38 responden (63,3%) menyatakan setuju, 5 

responden (8,3%) menyatakan ragu-ragu, 3 responden (5%) menyatakan tidak 

setuju, dan tidak ada responden yang menjawab sangat tidak setuju. Artinya, 

jawaban responden terhadap pertanyaan no.4 positif, karena jawaban sangat 

setuju dan setuju mencapai 86%. Dari jawaban responden tersebut, dapat 

dilihat indikasi pernyataan menunjukkan bahwa responden percaya Janji pada 

banner tentang kenaikan harga karet oleh capres dan cawapres RI No urut 01 

berpengaruh terhadap pilihan masyarakat saat pemilu 2019. 
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e) Janji kenaikan harga karet oleh capres dan cawapres sangat efektif 

sehingga mampu manarik minat masyarakat desa Jirak untuk mencoblos 

Paslon 01 ? Berikut jawaban responden bisa dilihat pada tabel 29: 

Tabel 29 

Persentase jawaban responden Y5 
 

Keterangan  Frequency Percent 

Valid TS 1 1,7 

RR 2 3,3 

S 35 58,3 

SS 22 36,7 

Total 60 100,0 

                       Sumber: Data primer yang dioleh dengan SPSS, Juni 2019 

Berdasarkan tabel 29 tersebut, diketahui bahwa 60 responden yang 

menjawab indikator pertanyaan no.5 sebanyak 22 responden (36,7%) 

menyatakan sangat setuju, 35 responden (58,3%) menyatakan setuju, 2 

responden (3,3%) menyatakan ragu-ragu, 1 responden (1,7%) menyatakan 

tidak setuju, dan tidak ada responden yang menjawab sangat tidak setuju. 

Artinya, jawaban responden terhadap pertanyaan no.5 positif, karena jawaban 

sangat setuju dan setuju mencapai 95%. Dari jawaban responden tersebut, 

dapat dilihat indikasi pernyataan menunjukkan bahwa Janji kenaikan harga 

karet oleh capres dan cawapres sangat efektif sehingga mampu manarik minat 

masyarakat Desa Jirak untuk mencoblos Paslon 01. 
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f) Saya sangat tertarik dengan janji capres dan cawapres  RI No urut 01 

tentang kenaikan harga karet ? Berikut jawaban responden bisa dilihat pada 

tabel 30: 

Tabel 30 

Persentase jawaban responden Y6 

 Frequency Percent 

Valid STS 3 5,0 

TS 1 1,7 

RR 3 5,0 

S 27 45,0 

SS 26 43,3 

Total 60 100,0 

                      Sumber: Data primer yang dioleh dengan SPSS, Juni 2019 

Berdasarkan tabel 30 tersebut, diketahui bahwa 32 responden yang 

menjawab indikator pertanyaan no.6 sebanyak 26 responden (43,3%) 

menyatakan sangat setuju, 27 responden (45%) menyatakan setuju, 3 

responden (5%) menyatakan ragu-ragu, 1 responden (1,7%) menyatakan tidak 

setuju, dan 3 responden (5%) yang menjawab sangat tidak setuju. Artinya, 

jawaban responden terhadap pertanyaan no.6 positif, karena jawaban sangat 

setuju dan setuju mencapai 88%. Dari jawaban responden tersebut, dapat 

dilihat indikasi pernyataan menunjukkan bahwa responden sangat tertarik 

dengan janji capres dan cawapres  RI No urut 01 tentang kenaikan harga karet. 
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g) Setelah melihat kampanye melalui banner tanteng kenaikan harga karet 

oleh capres dan cawapres RI No urut 01 saya yakin dengan pilihan saya ? 

Berikut jawaban responden bisa dilihat pada tabel 31: 

Tabel 31 

Persentase jawaban responden Y7 
                

 

 

 

 

        Sumber: Data primer yang dioleh dengan SPSS, Juni 2019 

Berdasarkan tabel 31 tersebut, diketahui bahwa 60 responden yang 

menjawab indikator pertanyaan no.7 sebanyak 21 responden (35%) 

menyatakan sangat setuju, 35 responden (58,3%) menyatakan setuju, 4 

responden (6,7%) menyatakan ragu-ragu, tidak ada responden yang menjawab 

tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Artinya, jawaban responden terhadap 

pertanyaan no.7 positif, karena jawaban sangat setuju dan setuju mencapai 

93%. Dari jawaban responden tersebut, dapat dilihat indikasi pernyataan 

menunjukkan bahwa Setelah melihat kampanye melalui banner tanteng 

kenaikan harga karet oleh capres dan cawapres RI No urut 01 saya yakin 

dengan pilihan saya. 

 

 

Keterangan  Frequency Percent 

Valid RR 
4 6,7 

S 35 58,3 

SS 21 35,0 

Total 60 100,0 



83 
 

 
 

h) Banner tentang kenaikan harga karet oleh capres dan cawapres RI No urut 

01 memberikan harapan pada masyarakat petani karet ? Berikut jawaban 

responden bisa dilihat pada tabel 32: 

Tabel 32 

Persentase jawaban responden Y8 

 

 

 

 

         Sumber: Data primer yang dioleh dengan SPSS, Juni 2019 

Berdasarkan tabel 32 tersebut, diketahui bahwa 60 responden yang 

menjawab indikator pertanyaan no.8 sebanyak 26 responden (43,3%) 

menyatakan sangat setuju, 31 responden (51,7%) menyatakan setuju, 3 

responden (5,0%) menyatakan ragu-ragu,  tidak ada responden yang 

menjawab tidak setuju dan sangat tidak setuju. Artinya, jawaban responden 

terhadap pertanyaan no.8 positif, karena jawaban sangat setuju dan setuju 

mencapai 95%. Dari jawaban responden tersebut, dapat dilihat indikasi 

pernyataan menunjukkan bahwa Banner tentang kenaikan harga karet oleh 

capres dan cawapres RI No urut 01 memberikan harapan pada masyarakat 

petani karet 

 

 

 

Keterangan  Frequency Percent 

Valid RR 3 5,0 

S 31 51,7 

SS 26 43,3 

Total 60 100,0 
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i) Saya akan memilih capres dan cawapres RI No urut  01  karena janji ya 

sesuai dengan kebutuhan masyarakat petani karet ? Berikut jawaban 

responden bisa dilihat pada tabel 33: 

Tabel 33 

Persentase jawaban responden Y9 

 

 

 

 
 

 

                      Sumber: Data primer yang dioleh dengan SPSS, Juni 2019 

Berdasarkan tabel 33 tersebut, diketahui bahwa 60 responden yang 

menjawab indikator pertanyaan no.9 sebanyak 17 responden (28,3%) 

menyatakan sangat setuju, 37 responden (61,7%) menyatakan setuju, 5 

responden (8,3%) menyatakan ragu-ragu, tidak ada  responden yang 

menjawab tidak setuju, dan 1 responden (1,7%) yang menjawab sangat tidak 

setuju. Artinya, jawaban responden terhadap pertanyaan no.9 positif, karena 

jawaban sangat setuju dan setuju mencapai 89%. Dari jawaban responden 

tersebut, dapat dilihat indikasi pernyataan menunjukkan bahwa responden 

akan memilih capres dan cawapres RI No urut 01  karena janjinya sesuai 

dengan kebutuhan masyarakat petani karet. 

 

 

Keterangan  Frequency Percent 

Valid STS 1 1,7 

RR 5 8,3 

S 37 61,7 

SS 17 28,3 

Total 60 100,0 
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j) Media kampanye banner tentang kenaikan harga karet mampu menarik 

simpati masyarakat desa Jirak ? Berikut jawaban responden bisa dilihat 

pada tabel 34: 

Tabel 34 

Persentase jawaban responden Y10 

Keterangan  Frequency Percent 

Valid TS 1 1,7 

RR 2 3,3 

S 35 58,3 

SS 22 36,7 

Total 60 100,0 

                  Sumber: Data primer yang dioleh dengan SPSS, Juni 2019 

Berdasarkan tabel 34 tersebut, diketahui bahwa 60 responden yang 

menjawab indikator pertanyaan no.10 sebanyak 22 responden (36,7%) 

menyatakan sangat setuju, 35 responden (58,3%) menyatakan setuju, 2 

responden (3,3%) menyatakan ragu-ragu, 1 responden (1,7%) menyatakan 

tidak setuju, dan tidak ada  responden yang menjawab sangat tidak setuju. 

Artinya, jawaban responden terhadap pertanyaan no.10 positif, karena 

jawaban sangat setuju dan setuju mencapai 95%. Dari jawaban responden 

tersebut, dapat dilihat indikasi pernyataan menunjukkan bahwa Media 

kampanye banner tentang kenaikan harga karet mampu menarik simpati 

masyarakat desa Jirak. 
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C. Analisis Variabel X dan Y 

1. Variabel X (Kampanye Melalui Banner Tentang Kenaikan Harga Karet) 

dapat dilihat pada tabel 35: 

Tabel 35 

Persentase jawaban responden terhadap variabel X 

 

 

 

 

........Sumber: Data primer yang diolah dengan SPSS, Juni 2019 

Berdasarkan tabel 35 tersebut, total keseluruhan jawaban responden 

terhadap variabel X (Kampanye Melalui Banner Tentang Kenaikan Harga 

Karet ) sebanyak 200 (33,3%) untuk jawaban sangat setuju, 342 (57,0%) 

untuk jawaban setuju, 42 (7,0%) untuk jawaban ragu – ragu, 10 (1,7%) untuk 

jawaban tidak setuju, 6 (1,0%) untuk jawaban sangat tidak setuju. Artinya 

respon masyarakat Desa Jirak Kecamatan Jirak Jaya Kabupaten Musi 

Banyuasin terhadap keseluruhan variabel X positif dengan nilai jawaban 

sangat setuju dan setuju mencapai 90,3%. 

 

 

 

KAMPANYE MELALUI BANNER TENTANG KENAIKAN HARGA KARET 

KETERANGAN  Frequency Percent 

Valid STS 6 1,0 

TS 10 1,7 

RR 42 7,0 

S 342 57,0 

SS 200 33,3 

Total 600 100,0 
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2. Variabel Y (Elektabilitas Suara di Pilpres 2019) dapat dilihat pada tabel 

36: 

Tabel 36 

Persentase jawaban responden terhadap variabel Y 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Sumber: Data primer yang diolah dengan SPSS, Juni 2019 

Berdasarkan tabel 36 tersebut, total keseluruhan jawaban responden 

terhadap variabel Y (Elektabilitas Suara di Pilpres 2019) sebanyak 156 

(26,0%) untuk jawaban sangat setuju, 370 (61,7%) untuk jawaban setuju, 56 

(9,3%) untuk jawaban ragu – ragu, 15 (2,5%) untuk jawaban tidak setuju, 3 

(0,5%) untuk jawaban sangat tidak setuju. Artinya respon masyarakat Desa 

Jirak Kecamatan Jirak Jaya Kabupaten Musi Banyuasin terhadap keseluruhan 

variabel Y Positif dengan nilai jawaban sangat setuju dan setuju mencapai 

87,7%. 

 

 

 

ELEKTABILITAS SUARA PILPRES 2019 

Keterangan  Frequency Percent 

 

Valid STS 3 ,5 

TS 15 2,5 

RR 56 9,3 

S 370 61,7 

SS 156 26,0 

Total 600 100,0 
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D. Uji Asumsi Dasar 

1. Uji Normalitas  

Tujuan dilakukannya uji normalitas terhadap serangkaian data adalah 

untuk mengetahui apakah populasi data berdistribusi normal atau tidak. 

Dalam melakukan uji normalitas, peneliti menggunakan metode 

Kolmogorov-Smirnov, langkah-langkah untuk melakukan uji Kolmogorov-

Smirnov, yaitu: 

1) Membuat hipotesis dalam uraian kalimat 

Ho  : Data berdistribusi normal 

Ha  : Data tidak berdistribusi normal 

2) Jika nilai signifikansi > 0,05 maka nilai residual berdistribusi normal 

Jika nilai signifikansi < 0,05 maka nilai residual tidak berdistribusi normal. 

Dapat dilihat tabel 37: 

                                                                   Tabel 37 
             One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

 

 

 

 

 

 TOTALX TOTALY 

N 60 60 

Normal Parametersa,b Mean 42,00 42,02 

Std. Deviation 3,493 3,270 

Most Extreme Differences Absolute ,104 ,102 

Positive ,104 ,102 

Negative -,095 -,085 

Test Statistic ,104 ,102 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,169c ,192c 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

c. Lilliefors Significance Correction. 
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sumber: dikelola menggunakan SPSS versi 23 

Berdasarkan uji normalitas diketahui nilai signifikansi 0,192 > 0,05. 

Maka dapat disimpulkan bahwa nilai residual berdistribusi normal. 

2. Uji Linearitas 

Fungsinya untuk mengethui hubungan antara variabel bebas dengan 

variabel terikat. Dasar pengambilan keputusan  pada linearitas sebagai 

berikut : 

1) Jika nilai sig. Deviation from Linearity > 0,05 maka terdapat 

hubungan yang linear antara variabel bebas dengan variabel terikat. 

2)  Jika nilai sig. Deviation from Linearity < ,05 maka tidak terdapat 

hubungan yang linear antara variabel bebas dengan variabel 

terikat.dapat dilihat pada tabel 38: 

Tabel 38 

Uji linearitas 

 

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

TOTALY 

* 

TOTALX 

Between Groups (Combined) 660,694 13 50,823 7,078 ,000 

Linearity 549,501 1 549,501 76,530 ,000 

Deviation 

from 

Linearity 

111,193 12 9,266 1,291 ,257 

Within Groups 330,289 46 7,180   

Total 990,983 59    
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sumber: dikelola menggunakan SPSS versi 23 

a. Menentukan hasil uji linearitas 

Berdasarkan hasil uji linearitas diketahui nilai sig. Deviation from linearity 

sebesar 0,257 > 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang linear 

antara pengaruh kampanye melalui banner terhadap elektabilitas suara dipilpres 2019.  

b. Menentukan Hasil Uji Linearitas Dengan Nilai F 

• Jika nilai Fhitung 0,257 < Ftabel, maka terdapat hubungan yang linear 

antara variabel bebas dengan variabel terikat. 

• Jika nilai Fhitung 0,257 > Ftabel, maka tidak terdapat hubungan yang 

linear antara variabel bebas dengan variabel terikat. 

c. Keputusan Uji Linearitas 

Diketahui nilai Fhitung  1,291 < Ftabel 1,97 sehingga dapat dsimpulkan bahwa 

terdapat hubungan yang linear antara kampanye melalui banner tentang kenaikan 

harga karet terhadap elektabilitas suara dipilpres 2019. 

cara mencari Ftabel  = (df deviation from linearity ; df within groups) 

   = ( 12; 46) → lihat pada distribusi nilai Ftabel 

   = 1,97 
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3. Uji Homogenitas 

Pengujian homogenitas bertujuan untuk mengetahui apakah objek (tiga 

sample atau lebih) yang diteliti mempunyai varian yang sama.71 Dengan 

ketentuan jika Asymp Sig lebih besar dari α (0,05) maka responden 

mempunyai varian yang sama atau beragam. Hasil analisis uji homogenitas, 

dapat dilihat pada tabel 39: 

Tabel 39 

 

 

  

             Sumber Data: Hasil pengolahan data dengan SPSS 23, Juni 2019 

Berdasarkan tabel 31 diatas dapat diambil kesimpulan bahwa Sig sebesar 

0,156 yang artinya lebih besar dari α (0,05). Jadi data yang digunakan 

memiliki varian yang sama atau homogen dari berbagai lapisan. 

 

E. Uji Hipotesis Statistik 

1. Analisis Regresi Linier Sederhana 

Setiap regresi dipastikan terdapat korelasinya, menurut Mustikoweni 

dalam buku Teknik Praktis Riset Komunikasi oleh Rakhmat Kriyantono 

menyatakan bahwa regresi ditujukan untuk mencari bentuk hubungan dua 

variabel atau lebih dalam bentuk fungsi atau persamaan sedangkan analisis 

                                                           
71 Syofian Siregar, Statistik Parametrik Untuk Penelitian Kuantitatif Dilengkapi Dengan 

Perhitungan Manual dan Aplikasi SPSS Versi 17, (Jakarta: Bumi Aksara, 2017), h. 167 

                     Hasil Uji Homogeneity  

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

1,597 8 41 ,156 
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korelasi bertujuan untuk mencari derajat keeratan hubungan dua variabel atau 

lebih.72 Berdasarkan penjelasan tersebut, maka untuk mengetahui seberapa kuat 

pengaruh antara variabel X dan Y dalam bentuk persamaan, digunakanlah rumus 

statistik regresi linier sederhana dengan menggunakan SPSS versi 23, dilihat 

pada tabel 40: 

Tabel 40 

Hasil Analisis Regresi Linier Sederhana 

(Variabel Kampanye Melalui Banner Tentang Kenaikan Harga Karet Terhadap 

Elektabilitas Suara di Pilpres 2019) 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 4,325 4,333  ,998 ,322 

KAMPANYE MELALUI 

BANNER TENTANG 

KENAIKAN HARGA KARET 

,874 ,103 ,745 8,497 ,000 

a. Dependent Variable: ELEKTABILITAS SUARA PILPRES 2019 

 Sumber : Hasil pengolah data dengan SPSS, Juni 2019 

Berdasarkan analisis data yang dilakukan, tabel diketahui besarnya nilai t 

= 8,497 sedangkan nilai signifikan sebesar = 0,000 lebih kecil dari signifikan 

0,05 artinya nilai tersebut signifikan, karena kurang dari 0,05. Hal ini berarti ada 

pengaruh antara variabel kampanye melalui banner tentang kenaikan harga karet 

terhadap elektabilitas suara di pilpres 2019. Dari tabel tersebut terdapat kolom B 

(Constant) nilainya sebesar 4,325 sedangkan untuk nilai kampanye melalui 

                                                           
72Rakhmat Kriyantono, Teknik Praktis Riset Komunikasi, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), Cet 

Ke-2, h. 179  
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banner tentang kenaikan harga karet adalah 0,874 sehingga diperoleh persamaan 

regresi linier sederhana dibawah ini : 

Y = a + bX 

Jadi, Y =  4,325  + 0,874X 

Setelah mengetahui kedua variabel X berpengaruh terhadap Y, 

selanjutnya menentukan besar korelasi atau hubungan antara X dan Y Kemudian 

untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel tersebut, dapat dilihat pada 

tabel  41: 

Tabel 41 

Kampanye Melalui Banner Tentang Kenaikan Harga Karet Terhadap 

Elektabilitas Suara di Pilpres 2019  

 

 

 

 

 

                        

 

 

                        Sumber data: Hasil pengolah data dengan SPSS, Juni 2019 

 

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa pada kolom R Square diperoleh 

nilai 0,555 yang memberikan pengertian bahwa 55,5 % variabel kampanye 

melalui banner tentang kenaikan harga karet 6dipengaruhi oleh variabel 

elektabilitas suara di pilpres 2019, dan  sisanya 44,5% dipengaruhi faktor lain 

diluar dari penelitian ini. Penulis menguji seberapa kuat hubungan atau 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,745a ,555 ,547 2,75894 

a. Predictors: (Constant), KAMPANYE MELALUI BANNER TENTANG 

KENAIKAN HARGA KARET 

b. Dependent Variable: ELEKTABILITAS SUARA PILPRES 2019 
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pengaruh variabel X terhadap variabel Y, maka digunakanlah nilai koefisien 

korelasi, dapat dilihat pada tabel  42: 

Tabel 42 

Interpretasi Koefisien Korelasi 

Interval Koefisien Tingkat Hubungan 

0,00 – 0,199 Sangat Rendah  

0,20 – 0,399  Rendah 

0,40 – 0,599  Cukup 

0,60 – 0,799 Kuat 

0,80 – 1,000 Sangat Kuat 

Berdasarkan nilai koefisien hubungan positif korelasi tersebut73, maka 

55,5 % termasuk korelasi yang cukup . 

2. Uji Hipotesis (Uji t) 

Setelah koefisien regresi diperoleh, maka dilakukanlah uji hipotesis 

yaitu uji t untuk menguji perbedaan dua sampel pada variabel interval atau 

rasio. Dan untuk mengetahui apakah pengaruh antara variabel X dan variabel 

Y signifikanatau tidak signifikan. 

Berdasarkan tebal 39 diatas, diketahui bahwa angka 0,745 pada 

Standardized Coefficients (Beta) menunjukkan tingkat korelasi antara 

kampanye melalui banner tentang kenaikan harga karet terhadap elektabilitas 

suara di pilpres 2019. Sedangkan nilai t sebesar t = 8,497 digunakan untuk 

pengujian hipotesis apakah ada pengaruh yang signifikan atau tidak 

signifikan antara kampanye melalui banner tentang kenaikan harga karet 

                                                           
73  Duwi Priyatno, Paham Analisis Statistik Data dengan SPSS, (Yogyakarta: Mediakom, 2010), h.65 
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terhadap elektabilitas suara di pilpres 2019. Maka untuk pengujian nilai t 

dengan merumuskan hipotesis sebagai berikut: 

a. Hipotesis yang dirumuskan  

Ho (Hipotesis Nihil)     : Tida ada Pengaruh kampanye melalui banner  

tentang kenaikan harga karet oleh capres RI no urut 01 Terhadap 

Elektabilitas suara di pilpres 2019 

H1 (Hipotesis Alternatif)    : Ada Pengaruh kampanye melalui banner 

tentang  kenaikan harga karet oleh capres RI no urut 01 Terhadap 

Elektabilitas suara di pilpres 2019 

b. Kriteria pengujian (berdasarkan nilai t) 

1. Jika nilai thitung< ttabel 0,05 maka H0 diterima dan Haditolak. 

2. Jika nilai thitung> ttabel 0,05 maka Ha diterima dan H0 ditolak. 

Untuk menghitung nilai ttabel dengan uji dua pihak karena hipotesis tidak 

menunjukkan arah tertentu.74 Dengan signifikansi = 0,05/2 (uji dua pihak) = 

0,025dengan df (degree of freedom)75 = n–2 = 60 – 2 = 58. Maka ttabel adalah 

2,002 (lihat tabel t). Maka berdasarkan tabel  31 dengan thitung sebesar 8,497> ttabel 

2,002, jadi Ha diterima dan Ho ditolak. 

Dari hasil analisis regresi linier sederhana dengan menggunakan program 

SPSS versi 23 diperoleh angka thitung sebesar 8,497 > 2,002 dan siginifikan adalah 

0,000< 0,05, maka Ha diterima dan HO ditolak, dapat disimpulkan bahwa ada 

                                                           
74Syofian Siregar, Op.Cit, h. 158 
75Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), h.285 
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Pengaruh kampanye melalui banner tentang kenaikan harga karet oleh capres RI 

no urut 01 Terhadap Elektabilitas suara di pilpres 2019  

3. Pembahasan  

Dalam penelitian ini, responden adalah Masyarakat Desa Jirak  Kecamatan 

Jirak Jaya sebanyak 60 responden yang dibagikan kuesioner. Kuesioner 

tersebut terdiri dari 20 item pertanyaan, yaitu 10 item  pernyataan untuk 

kampanye melalui banner tentang kenaikan harga karet dan 10 item  

pertanyaan untuk Elektabilitas suara di pilpres 2019. Untuk mengetahui 

Pengaruh kampanye melalui banner tentang kenaikan harga karet  Desa Jirak  

Kecamatan Jirak Jaya, penelitian ini melakukan penghitungan dengan 

program SPSS versi 23 dan untuk menguji hipotesis digunakan regresi linier 

sederhana. Penjelasannya sebagai berikut: 

1. Kesimpulan pada tabel 28 dan 29, bahwa jawaban responden pada 

pertanyaan sangat setuju dan setuju hampir semuanya diatas 80%, hal 

ini menyatakan bahwa indikator dan dimensi serta variabel bernilai 

positif, artinya memiliki hubungan yang sangat kuat serta 

menghasilkan pengaruh yang positif terhadap Pengaruh Kampanye 

Melalui Banner Tentang Kenaikan Harga Karet Oleh Capres dan 

Cawapres RI No urut 01 Terhadap Elektabilitas Suara di Pilpres 2019.  

2. Dari hasil analisis pada tabel 39 dengan menggunakan rumus regresi 

linier sederhana hal ini menunjukkan bahwa adanya hubungan yang 

signifikan antara variabel Kampanye Melalui Banner Tentang 
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Kenaikan Harga Karet Terhadap Elektabilitas suara di Pilpes 2019.  

Jadi,  Y =  4,325 + 0,874 X dimana nilai B (Constant) sebesar 4,325 

dan nilai B pada  kampanye melalui banner  > 0,05 yaitu 874 yang 

merupakan hasil positif maka disana terdapat hubungan yang 

signifikan. 

3. Pada tabel 40 pada kolom R square diperoleh nilai 0,555 (55,5%) hal 

ini menunjukkan pada pengaruh kampanye melalui banner tentang 

harga karet memiliki pengaruh sebesar 55,5% terhadap elektabilitas 

suara di pilpres 2019  , sedangkan sisanya 44,5% dipengaruhi faktor 

lain diluar dari penelitian ini. Artinya besarnya korelasi yang terjadi 

antara variabel X dan Y berpengaruh positif jika dilihat pada tabel 33, 

tabel Interpretasi Koefisien Korelasi menunjukkan  cukup. 

4. Perbedaan nilai thitung yang lebih besar dari ttabel yaitu (t = 8,497 > 

2,002) dan signifikansi adalah 0,000. Artinya ada pengaruh 

Kampanye Melalui Banner Tentang Kenaikan Harga Karet  Oleh 

Capres dan Cawapres RI No urut 01 Terhadap Elektabilitas Suara di 

Pilpres 2019. Dari hasil hipotesis dalam penelitian ini, telah terjawab 

bahwa ada Pengaruh pengaruh Kampanye Melalui Banner Tentang 

Kenaikan Harga Karet  Oleh Capres dan Cawapres RI No urut 01 

Terhadap Elektabilitas Suara di Pilpres 2019. Dapat disimpulkan dari 

beberapa uji diatas bahwa ada pengaruh yang cukup kuat antara 

kampanye melalui banner tentang kenaikan harga karet terhadap 
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elektabilitas suara di pilpres 2019 di Desa Jirak Kecamatan Jirak Jaya 

Kabupaten Musi Banyuasin. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dibahas penulis 

sebelumnya tentang “Pengaruh Kampanye Melalui Banner Tentang Kenaikan 

Harga Karet Oleh Capres dan Cawapres RI No Urut 01 Terhadap Elektabilitas 

Suara di Pilpres 2019” maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Opini masyarakat terhadap janji Kampanye melalui banner tentang kenaikan 

harga karet oleh Capres dan Cawapres RI no urut 01 terhadap  Elektabilitas 

Suara di Pilpres 2019 yaitu 89 % responden mempercayai kebenaran janji 

Capres 01 dan masyarakat menggangap janji tersebut Positif untuk kenaikan 

harga karet (95%) seperti tertera pada banner. 

2. Pengaruh Kampanye Melalui Banner Tentang Kenaikan Harga Karet Oleh 

Capres dan Cawapres RI No Urut 01 Terhadap Elektabilitas Suara di Pilpres 

2019 termasuk dalam kategori positif, terutama dalam hal kenaikan harga 

karet yang dijanjikan oleh Capres dan Cawapres RI No urut 01. Terbukti dari 

jumlah responden yang menjawab positif (setuju dan sangat setuju) yang 

mencapai angka  90%. 
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B. SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, berikut terdapat beberapa saran 

dari penulis, yaitu: 

1. Kampanye menggunakan banner  tentang kenaikan harga karet yang diusung 

tim Capres dan Cawapres RI No urut 01 sudah baik. Namun, mengingat 

masyarakat yang memiliki hak pilih tidak hanya berada desa Jirak  sebaiknya 

kampanye ini juga dilakukan di seluruh Indonesia. Sehingga aspirasi dari 

masing-masing daerah pun dapat tertampung dengan baik. 

2. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai 

salah satu sumber data untuk penelitian selanjutnya. Pada penelitian ini 

menggunakan metod kuantitatif, diharapkan peneliti selanjutnya dapat 

melanjutkan penelitian dengan variabel dan metode yang berbeda. 
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Nama-Nama Responden 

No. Nama Jenis Kelamin Usia Pekerjaan 

1. Marsini Perempuan 36 Petani 

2. Rangga Laki - laki 19 Mahasiswa 

3. Faisal Hokiana Laki - laki 24 Petani 

4. Pariono Laki - laki 34 Petani 

5. Rendi Laki - laki 20 Petani 

6. Sahroni Dimas Laki - laki 22 Karyawan Swasta 

7. Nopri Laki - laki 18 Petani  

8. Epa  Perempuan  33 Petani  

9. Candra Dwiyanto Laki - laki 30 Tenaga Honorer 

10. Prasma handiko  Laki – laki  22 Petani  

11. M.Nahroni Laki – laki  45 Petani  

12. Anjar Arya Laki – laki  42 Wirausaha  

13. Dedi Saputra Laki - laki 38 Pegawai Negri 

14. Asep Susanto Laki – laki  26 Pengusaha  

15. Edo kusuma  Laki – laki  20 Petani  

16. Guntoro Roy Laki – laki  27 Karyawan Swasta 

17. Bagas Pratama  Laki – laki  20 Petani  

18. Nawapis  Perempuan  48 IRT 

19. Tono Laki - laki 41 Petani  

20. Oki  Perempuan  26 Petani  

21. Vera Wati Perempuan  33 IRT 



 
 

 
 

22. Iwan  Laki – laki  30 Petani  

23. Sandi Mario Laki - laki 22 Petani  

24. Saputra Ardianto Laki – laki  22 Karyawan Swasta 

25. Ngadinem  Perempuan  43 Petani  

26. Siti Sulika Perempuan  42 Petani  

27. Mugiono  Laki – laki  33 Pedagang  

28. Andri purnomo  Laki – laki  22 Pegawai Swasta 

29. Tumini  Perempuan  27 Pegawai Negeri  

30. Dwi  Perempuan  33 - 

31. Mugiarti  Perempuan  50 Petani  

32. Ibrahim  Laki – laki  35 Pengepul Karet 

33. Minar  Laki – laki  51 Pengepul Karet 

34. Sutri Hartati  Perempuan  32 Petani  

35. Daping Andala Laki – laki  22 Petani  

36. Maryanti  Perempuan  42 Petani  

37. Dwi Istika Perempuan  27 Bidan Desa 

38. Wahid Hasim Laki – laki  41 Pengepul Karet 

39. Mustar  Laki – laki  46 Sopir Mobil Karet 

40. Habil  Firlana Laki – laki  22 Guru Honorer 

41. Tri Cahyo  Laki – laki  19 Petani  

42. Lisdarlia  Perempuan  37 Petani  

43. Harsono  Laki – laki  40 Pengepul Karet 

44. Rohan Ali Laki – laki  23 Pedagang  

45. Darwati  Perempuan  39 IRT 



 
 

 
 

46. Kamarulla Laki – laki  48 Kepala Desa Jirak 

47. Iskandar As Laki – laki  43 Mc 

48. Syamsirto  Laki – laki  51 Pedagang  

49. Lingga  Laki – laki  22 Mahasiswa  

50. Maulana Malik  Laki – laki  19 Petani  

51. Samidi  Laki – laki  42 Pengusaha  

52. Wisnu Hari Kusuma Laki – laki  24 Petani  

53. Dicky Pramudi Laki – laki  18 Pelajar  

54. Dwi Khosianingsih  Perempuan  24 Pedagang  

55. Sobrariah  Laki – laki  39 Petani  

56. Riyani  Perempuan  42 Petani  

57. Wira Deva Pratama Laki – laki  19 Mahasiswa 

58. Pariana  Perempuan  41 Petani  

59. Jumari  Laki – laki  38 Petani  

60. Hariyanto  Laki – laki  27 Karyawan Swasta 



 
 

 

 

 

                                             KUESIONER PENELITIAN SKRIPSI 

Dengan Hormat, 

Sehubung dengan penyelesaian tugas akhir atau skripsi yang sedang saya 

lakukan di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UNIVERSITAS ISLAM NEGERI 

RADEN FATAH PALEMBANG, maka saya bernama FERI ISMIZAH, Jurusan : 

JURNALISTIK ingin melakukan penelitian yang berjudul  PENGARUH  

KAMPANYE MELALUI BANNER TENTANG KENAIKANHARGA KARET 

OLEH CAPRES RI NO URUT 01 TERHADAP ELEKTABILITAS SUARA DI 

PILPRES 2019. 

Adapun salah satu cara untuk mendapatkan data adalah dengan menyebarkan 

kuesioner kepada responden, untuk itu saya mengharapkan kesediaan atau 

kerjasamnya saudara/i untuk mengisi kuesioner ini sebagai pengambilan data yang 

akan di pergunakan dalam penelitian ini atas perhatian dan kerjasamanya saya 

ucapkan terima kasih. 

1. Identifikasi  

Nama  : 

Jenis kelamin : a. Laki – laki   b. Perempuan 

Umur  : a. 18-25 tahun  b. 26-33 tahun 

    c. 34-41 tahun  c. 42-51 tahun 

Pekerjaan : a. Petani   b. Wirausaha/pengusaha 

    c. Karyawan Swasta   d.  Pegawai Negeri 

    e. Pelajar/Mahasiswa f. Lainnya................. 



 
 

 
 

2. Petunjuk Mengisi Angket 

a. Bacalah secara cermat terlebih dahulu setiap pernyataan sebelum 

menjawab. 

b. Pilihlah salah satu jawaban dari setiap pernyataan. 

c. Jawablah setiap pernyataan pada kolom dengan memberikan tanda 

centang disalah satu jawaban. 

d. Jawablah pernyataan sesuai dengan pemikiran Bapak/Ibu/Saudara/i 

dengan benar. 

e. Terimakasih atas kesedian anda menjawab pernyataan ini, kuisioner ini 

tidak akan berguna tampa kerja sama anda. 

 

3. Keterangan  

SS ( Sangat setuju )  TS (Tidak Setuju) 

S ( Setuju)   STS (Sangat Tidak Setuju) 

RR ( Ragu – Ragu ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Variabel (X) Kampanye Melalui Banner Tentang Kenaikan Harga Karet 

Dimensi  Indikator 

Kognitif 1. Mampu memahami pesan banner yang di dapat 

2. Mampu menerima informasi dengan baik 

Afektif  1. Menimbulkan rasa senang dalam diri masyarakat. 

2. Mampu merespon dengan baik informasi yang di dapat 

Psikomotorik  1. Mampu menyaring informasi berita yang di dapat 

 

No Pernyataan SS S RR TS STS 

1 Saya mengetahui media kampanye      

2 Saya mengetahui adanya media kempanye 

melaluibanner tentang kenaikan  harga karet di 

Desa jirak 

     

3 Media kampanye harus menaati hukum  dan 

aturan yang berlaku 

     

4 Saya  percaya dengan janji isi banner tentang 

kenaikan harga karet oleh capres dan cawapres 

RI No urut 01  tentang kenaikan harga karet 

     

5 Saya  tertarik dengan metode kampanye yang 

digunakan capres dan cawapres RI No urut  01   

     

6 Menurut saya Capres No urut 01 mampu 

menaikan harga karet seperti tertera pada 

banner tersebut  

     

7 Menurut saya  penggunaan media kampanye 

berupa spanduk, selebaran, sticker, kaos dan 

kalender oleh paslon 01 sangat efektif 

     



 
 

 
 

8 Menurut saya media kampanye berupa janji 

kenaikan harga karet oleh capres dan cawapres 

RI No urut  01  mampu untuk meningkatkan 

perekonomian masyarakat 

     

9 Media kampanye banner berperan penting 

sebagai sarana penyampaian informasi  kepada 

masyarakat. 

     

10 Capres dan cawapres harus memegang teguh 

prinsip kejujuran dan keadilan 

     

 

Variabel (Y) Elektabilitas Suara di Pilpres 2019 

Dimensi  Indikator 

Kongnitif Media kampanye melalui banner oleh capres dan cawapres 

01 mampu menarik simpati masyarakat. 

Afektif  Senang terhadap janji kampanye banner oleh capres dan 

cawapres RI No urut 01 tentang kenaikan harga karet 

Psikomotorik  Mampu meningkatkan elektabilitas suara pilpres 2019 

 

Variabel (Y) Elektabilitas Suara di Pilpres 2019 

No  Pernyataan  SS S RR TS STS 

1 Media kampanye melalui Banner tentang 

kenaikan harga karet di desa Jirak mempengaruhi 

pilihan masyarakat dalam pilpres 2019 

     

2 Saya percaya janji tentang kenaikan harga karet 

oleh capres dan cawapres RI No urut 01 akan 

direalisasikan  

     



 
 

 
 

3 Media kampanye melalui banner tentang 

kenaikan harga karet menjadi media yang ampuh 

untuk mendapatkan suara masyarakat di pilres 

2019 

     

4 Janji pada bannertentang kenaikan harga karet 

oleh capres dan cawapres RI No urut 01 

berpengaruh terhadap pilihan masyarakat saat 

pemilu 2019 

     

5 Janji kenaikan harga karet oleh capres dan 

cawapres sangat efektif sehingga mampu manarik 

minat masyarakat desa jirak untuk mencoblos 

paslon 01 

     

6 Saya sangat tertarik dengan janji capres dan 

cawapres  RI No urut 01 tentang kenaikan harga 

karet 

     

7 Setelah melihat kampanye melalui banner tanteng 

kenaikan harga karet oleh capres dan cawapres RI 

No urut 01 saya yakin dengan pilihan saya. 

     

8 Banner tentang kenaikan harga karet oleh capres 

dan cawapres RI No urut 01 memberikan harapan 

pada masyarakat petani karet 

     

9 Saya akan memilih capres dan cawapres  01  

karena janji ya sesuai dengan kebutuhan petani 

karet 

     

10 Media kampanye banner tentang kenaikan harga 

karet mampu menarik simpati masyarakat desa 

Jirak 

     

 



 
 

 
 

Lampiran Foto 

Proses Pembagian Angket di Desa Jirak 

Kecamatan Jirak Jaya  Kabupaten Musi Banyuasin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Banner Tentang Kenaikan Harga Karet Oleh  Capres dan Cawapres  

RI No Urut 01 di Desa Jirak Kecamatan Jirak Jaya Kabupaten Musi Banyuasin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 


