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BAB I PENDAHULUAN 

 

I.1. Permasalahan  

Teknologi merupakan suatu instrumen yang sangat mempengaruhi 

berbagai aspek kehidupan manusia dari masa ke masa. Dalam perkembangannya, 

teknologi sebagai sebuah terminologi mengalami perubahan makna. Seperti 

dikemukakan oleh Jennifer D. Slack (Dikutip dalam Rogers 1986, h.2)   teknologi 

telah mengarah kepada makna yang lebih luas. Apabila dahulu makna teknologi 

hanya mencakup semua perangkat yang tergolong ke dalam perangkat keras yang 

dapat disentuh, maka seiring dengan perkembangan waktu, teknologi juga 

dimaknai sebagai suatu yang dapat dikategorikan ke dalam perangkat lunak. Salah 

satu penggambaran dari makna teknologi sebagai perangkat lunak, dapat 

ditemukan dalam bentuk teknologi informasi. Pendapat Slack tersebut 

menunjukkan bahwa makna teknologi tidak lagi hanya terbatas pada suatu alat, 

namun juga mengacu pada penyebaran informasi.   

Penyebaran informasi sebagai bagian dari percepatan teknologi saat ini 

sudah menjadi aspek yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia, dalam 

melakukan proses interaksi. Sejalan dengan ini, Fuchs (2008, p. 13) menjelaskan 

bahwa informasi merupakan sistem dari sebuah interaksi, atau dengan kata lain 

tanpa adanya informasi, maka di antara satu individu dengan individu yang lain 

tidak dapat dikatakan bahwa terjadi interaksi di dalamnya. Oleh karena itu, 

informasi disimpulkan sebagai sebuah aspek yang memiliki peran penting dalam 

kehidupan manusia, secara spesifik dalam memenuhi kebutuhan sosial manusia.   
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  Dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia terutama kehidupan sosial, 

teknologi mengalami pergeseran fungsi yang signifikan dibandingkan dengan era 

- era sebelumnya, di mana kebutuhan manusia kini telah didominasi oleh 

teknologi komunikasi berupa media. Pernyataan serupa dikemukakan oleh Rogers 

(1986, p. 2) bahwa media sebagai bagian dari teknologi komunikasi memiliki 

peran yang sangat penting dalam kebutuhan hidup masyarakat modern, seperti 

Amerika Serikat yang telah melibatkan media baik dalam struktur organisasi serta 

dalam nilai sosial yang telah diadopsi dari generasi sebelumnya. Dengan peran 

yang kuat dari teknologi komunikasi, dimana saat ini terfokus pada media, tentu 

terdapat proses dari mulai kemunculan hingga perkembangan dari teknologi itu 

sendiri yang tidak dapat diabaikan. 

  Awal kemunculan teknologi komunikasi yang paling popular adalah 

dengan hadirnya media massa, di mana sesuai dengan istilah dari media ini sendiri 

terdapat tujuan dalam penyebaran informasi melalui media untuk menjangkau 

massa (khalayak). Kehadiran Media massa dianggap penting karena melalui satu 

media, informasi dapat dipaparkan kepada banyak orang secara bersamaan. 

Terkait dengan pemahaman tersebut, terdapat kesamaan pendapat oleh DeFleur 

(1989, p. 123) yang menuliskan bahwa awal kemunculan media massa memiliki 

tujuan  untuk menyebarkan informasi pada khalayak di Amerika, baik dalam 

bidang sosial, ekonomi maupun politik. Pada zaman itu, tepatnya saat perang 

dunia I terjadi, media massa berupa surat kabar menjadi media dengan peminat 

tertinggi. Seiring perkembangannya pada tahun 1930an dan 1940an, media massa 

pun semakin mengalami inovasi dari sekedar surat kabar yang bersifat tradisional 
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menjadi radio hingga televisi, yang kemudian dikenal dengan audio visual system. 

Dengan kecepatan perkembangan media massa, khalayak pun mengalami 

percepatan informasi terhadap kejadian dan isu yang terjadi.  

  Percepatan informasi semakin dirasakan dalam kehidupan masyarakat di 

saat media massa mengalami inovasi di era globalisasi. Fungsi dari media massa 

dikembangkan kepada sistem yang lebih memudahkan masyarakat dalam 

mengakses informasi. Sejalan dengan penjelasan tesebut Terry Flew (2002, p. 

304) pun mengemukakan, bahwa perkembangan media komunikasi menjadi 

kepentingan yang mutlak dalam proses globalisasi. Penyampaian informasi secara 

international membutuhkan sirkulasi atau perputaran ide dalam memperluas 

informasi dan menjadikannya lebih instant. Informasi dengan cepat akan 

memasuki setiap sisi internasional melalui satelit dan jaringan, yang disebut 

dengan “internet”. Melalui tulisan Flew, di mana terdapat media penyampaian 

infomasi yang lebih cepat dari sebuah media massa menegaskan pada masyarakat 

akan kebangkitan internet sebagai basis media dalam pertukaran informasi.  

  Kekuatan Internet sebagai basis media dalam penyebaran informasi 

hingga pada saat ini masih menjadi “primadona” bagi masyarat luas. Christian 

Fuchs (2008, p. 132) mengemukakan hal yang sama mengenai popularitas 

internet, bahwa internet merupakan teknologi yang paling dikenal dan paling 

berpengaruh dalam masyarakat. Internet sebagai sistem teknologi sosial yang 

mengglobal telah menunjukkan bagaimana pergeseran media klasik menjadi 

media baru yang membawa dinamika besar, baik dari segi kognitif, komunikasi 

dan keseluruhan interaksi manusia. Berdasarkan pendapat Fuchs, maka dapat 
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dikatakan bahwa internet memiliki peran dalam “menguasai” setiap aspek dalam 

interaksi manusia, seperti aspek ekonomi, sosial, politik, dan maupun politik.  

  Jika berbicara mengenai peran dari internet yang telah “menguasai” 

interaksi manusia dari berbagai aspek dengan perkembangan teknologi, maka 

berbeda dengan media sebelum kemunculan internet yang menguasai interaksi 

manusia dengan adanya otoritas dari pihak tertentu, yaitu media mainstream 

(media cetak maupun televisi) yang telah dibahas sebelumnya secara singkat. 

Melalui pendapat Mallarangeng (1999) dalam Jauhari (2013, p. 11) dijelaskan 

bahwa  media mainstream di Indonesia berada dalam kontrol kekuasaan, di mana 

saat itu selama 32 tahun kekuasaan berada di tangan rezim orde baru. Pada masa 

itu kebebasan pers atau jurnalis tidak mendapat dukungan dari pihak pemerintah, 

sehingga informasi yang “berbau” kritis terhadap pemerintah hanya dapat pasrah 

ketika informasi tersebut tidak dipublikasikan untuk menghindari pembredelan. 

Dengan kondisi yang terjadi pada masa itu, maka dapat disimpulkan bahwa media 

di Indonesia mengalami sebuah sistem dominasi.  

  Sistem dominasi yang terdapat pada media tidak hanya terjadi di 

Indonesia, bahkan jauh sebelumnya sistem yang sama telah dianut di negara- 

negara maju, oleh karena itu sistem dominasi media menjadi dasar bagi Karl Marx 

dalam memunculkan teorinya yang dikenal dengan Marxist Theory. Penjelasan 

mengenai teori Marxist dikemukakan secara gamblang oleh McQuail (2010, p. 

96), di mana dalam tradisi Marxist terdapat kritisme terhadap media massa yang 

memaparkan propaganda serta manipulasi dibalik kekuasaan kaum kapitalis. Inti 

dari teori Marxist lebih dikenal dengan teori ekonomi politik yang di dalamnya 
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terdapat sebuah pendekatan sosial kritis serta berfokus pada kepemilikan media. 

Melalui pandangan Marxist, media sebagai sebuah lembaga merupakan bagian 

dari sistem ekonomi yang memiliki keterkaitan erat dengan sistem politik, dan 

kedua sistem tersebut diyakini akan mengalami dinamika seiring dengan 

berkembangnya industri media.  

  Perkembangan industri media dari media mainstream menjadi media 

baru membawa serta perubahan sistem, di mana Teori Marxist secara perlahan 

mulai bergeser pada pandangan yang baru, yaitu peralihan sistem dominasi ke 

arah sistem kebebasan serta kesetaraan. Mengenai kedua sistem tersebut, Thomas 

More (1516) dalam Tierney (2013) memberikan istilah “Utopia dan Dystophia”, 

di mana Utopia merupakan sebuah keadaan yang menunjukkan kesejahteraan 

individu dalam suatu wilayah karena adanya kesamaan antar golongan, sedangkan 

Dystophia mengarah pada keadaan yang memunculkan kegelisahan atau 

ketakutan terhadap individu dalam suatu wilayah karena terdapat golongan 

penguasa. Apabila dilihat dari lensa Uthopia dan Dystophia, maka peralihan 

media dari media mainstream ke media baru mengalami pengaruh yang 

signifikan. Media baru memberikan arah yang baru pula terhadap perkembangan 

masyarakat,di mana masyarakat dapat secara aktif menyalurkan aspirasinya tanpa 

dibatasi oleh pihak- pihak tertentu, dengan berazaskan kesetaraan serta tidak 

memandang stratifikasi antar golongan. Dengan adanya kesetaraan ini, 

masyarakat dengan aktif berperan sebagai produsen maupun konsumen dalam 

ruang dan waktu yang bersamaan dalam penyebaran informasi melalui internet.  
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  Penyebaran informasi yang terkait dengan bidang ekonomi, sosial dan 

politik melalui media berbasis internet saat ini lebih dikenal dengan penggunaan 

media sosial. Media sosial merupakan media yang digunakan dengan intensitas 

tertinggi dengan pengguna yang tidak terbatas yaitu pengguna dari seluruh 

kalangan masyarakat. Dengan melihat tingginya intensitas dari penggunaan media 

sosial, pada akhirnya Nakaya (2015)  berpendapat bahwa media sosial telah 

membuat masyarakat menjadi “kecanduan”. Seluruh informasi yang dianggap 

paling penting hingga tidak penting sama sekali dijadikan sebagai konsumsi 

sosial, karena begitu tersentralisasinya kehidupan manusia terhadap media sosial. 

Berdasarkan apa yang dijelaskan oleh Nakaya, maka media sosial telah 

menjangkau lini kehidupan masyarakat dengan lebih dalam, sehingga masyarakat 

dengan yakin untuk melakukan pernyebaran informasi secara berjangka melalui 

media sosial.  

   Berkaitan dengan penyebaran informasi melalui media sosial, pada tahun 

2018 hingga memasuki tahun 2019 di Indonesia sendiri gencar dengan 

penggunaan media sosial, di mana masyarakat Indonesia maupun pihak 

pemerintahan menggunakannya dalam proses pertukaran informasi mengenai 

pesta demokrasi di Indonesia, atau lebih dikenal dengan pemilu. Berdasarkan 

pemberitaan yang diangkat oleh Septiasputri (2018), penggunaan media sosial 

selama pemilu dapat dibenarkan karena dirasa lebih efektif dalam menjangkau 

mayarakat secara menyeluruh, dan selama masih berada dalam regulasi yang 

ditentukan oleh pihak penyelenggara. Dengan kebijakan yang diambil oleh pihak 
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penyelenggara, maka timbul kesadaran bahwa media sosial berdampak pada 

perkembangan perpolitikan, termasuk di Indonesia.   

  Penggunaan media sosial di dalam perpolitikan bukan menjadi hal yang 

baru lagi, karena di negara- negara maju seperti Amerika dan negara kawasan 

Eropa telah merasakan pengaruh media sosial dalam dunia politik terlebih dulu. 

Luke (2013, p. 7) menjelaskan bagaimana media sosial berpengaruh terhadap 

pemilu di Amerika Serikat yang dilakukan selama proses  kampanye. Budaya 

politik yang pada hakikatnya memiliki “kekuatan” , dengan kehadiran sosial 

media secara bersamaan mengubah proses penyampaian informasi sesuai dengan 

“pengendalinya”. Luke menambahkan bahwa kehadiran sosial media yang 

disatukan dengan kekuatan politik, entah kemudian akan menimbulkan dampak 

yang lebih baik atau lebih buruk tergantung pada individu sebagai penerima dan 

penyaring informasi. Dari apa yang disampaikan oleh Luke, sebagai pembelajaran 

bagi masyarakat Indonesia, setidaknya masyarakat Indonesia lebih tanggap dan 

bijak terhadap setiap proses dalam pemilu.  

  Berbicara mengenai proses pemilu, maka pemilu 2019 yang telah 

diselenggarakan secara serentak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik 

Indonesia pada Bulan April dapat dikatakan sebagai penyelenggaraan pemilu yang 

paling unik. Sesuatu yang unik dan berbeda dari pemilu tahun 2019 ini 

dibandingkan dengan pemilu – pemilu sebelumnya adalah pemilihan yang tidak 

hanya dilakukan terhadap calon presiden dan wakil presiden, namun pemilihan 

juga dilakukan terhadap anggota legislatif di hari yang bersamaan dan dilakukan 

secara serentak di seluruh wilayah Indonesia. Keunikan yang muncul dari pemilu 
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2019 menjadi pemberitaan, baik dalam media konvensional maupun media digital. 

Dalam pemberitaan yang oleh Tim Detik.com (2019) salah satunya, keunikan dari 

Pemilu 2019 mengenai serentaknya pemilihan pilpres dan pileg yang untuk 

pertama kalinya dilakukan menjadi salah satu fakta penting untuk diberitakan. 

Dari  informasi yang  disampaikan mengenai keunikan penyelenggaraan pemilu 

2019, terlihat bagaimana antusiasmae masyarakat Indonesia dalam merayakan 

pesta demokrasi pemilu yang lebih besar dari tahun - tahun sebelumnya.  

  Penyelenggaraan pemilu tahun 2019 yang lebih besar dibandingkan pada 

tahun- tahun sebelumnya juga menimbulkan antusiasme yang lebih besar pula 

dalam diri masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam pemilu. Seperti laporan 

berita yang dihimpun oleh Dwi Andayani (2019), bahwasannya antusiasme 

pemilih pada Pemilu 2019 mencapai angka yang cukup tinggi dan diharapkan 

dapat melampaui target hingga 77,5%. Antusiasme pada pemilu 2019 tidak hanya 

muncul di kalangan masyarakat dalam negeri, namun para calon pemilih dengan 

status Warga Negara Indonesia yang berada di luar negeri pun mengalami 

antusiasme yang sama. Besarnya antusiasme masyarakat yang ada pun pada 

akhirnya menjadi salah satu faktor dalam kesuksesan pada pemilu 2019 lalu. 

  Sebuah kesuksesan dalam pemilu tidak terlepas pula dari hubungan 

antara pihak terkait yang berpartisipasi di dalamnya, seperti antara pihak 

penyelenggara dengan masyarakat. Seperti yang dikemukakan oleh Sardini (2011, 

p. 334) terkait dengan kesuksesan dalam pemilu bahwa masyarakat merupakan 

unsur penting yang menjadi penentu kesuksesan tersebut. Dengan kapasitas 

masyarakat sebagai pemilih, seharusnya pemahaman dan sikap cermat pada 
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proses penyelenggaraan pemilu juga harus dimiliki. Dari penjelasan tersebut dapat 

disimpulkan bahwa kesuksesan pemilu muncul dari pemahaman masyarakat 

terhadap proses terselenggaranya pemilu yang didasari oleh terpenuhinya 

informasi, di mana informasi yang didapatkan berasal dari pihak penyelenggara 

pemilu sendiri.  

  Informasi mengenai pemilu 2019 telah disampaikan oleh pihak 

penyelenggara secara cukup efektif, di mana setiap informasi yang disampaikan 

merupakan bagian dari sosialisasi oleh pihak penyelenggara. Salah satu cara pihak 

penyelenggara dalam bersosialisasi yaitu dengan membantu masyarakat dalam 

mengenal calon presiden dan wakil presiden serta calon legislatif. Komisi 

Pemilihan Umum (KPU) yang merupakan pihak penyelenggara menyediakan data 

resmi dari setiap calon yang ikut serta, di mana berdasarkan data yang diperoleh 

dari portal resmi KPU (2018) terdapat sebanyak 2 orang calon presiden, 7.968 

calon legislatif, serta 20 partai dari seluruh wilayah Indonesia yang telah 

mendaftarkan diri. Dari data dan informasi yang disampaikan oleh pihak 

penyelenggara kepada masyarakat menunjukkan bahwa pihak penyelenggara 

sendiri berupaya untuk menciptakan hubungan komunikasi dengan khalayak 

dalam mendukung proses pemilu 2019.    

  Dalam hubungan komunikasi yang dibangun oleh pihak penyelenggara 

pemilu 2019 terhadap masyarakat, terdapat beberapa aspek pendukung yang tidak 

dapat diabaikan dari sebuah proses pemilu, yaitu : aspek teknis, aspek 

ketersediaan sumber daya manusia, serta aspek keuangan. Ketiga aspek tersebut 

dipaparkan oleh Sardini  (2017, p. 585) , di mana aspek teknis menyangkut pada 
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pemahaman khalayak akan pentingnya penyaluran suara di dalam pemilu, 

sedangkan aspek keuangan yang berkaitan dengan manajemen logistik pemilu, 

kemudian teakhir  aspek ketersediaan sumber daya berkaitan dengan pelayanan 

yang diberikan terkait dengan informasi seputar pemilu. Oleh karena itu dari 

keseluruhan aspek, dibutuhkan pula sebuah kerjasama antara penyelenggara dan 

masyarakat dalam menjaga hubungan komunikasi demi keberhasilan dalam 

pemilu.  

  Kerjasama antara masyarakat dengan pihak penyelenggara dapat 

diaplikasikan dengan menjaga dan mengawasi proses pemilu yang aman, damai, 

dan demokratis, salah satunya lewat penyebaran informasi seputar pemilu. Lewat 

pengalaman pemilu 2014 lalu, Hafidz (2014) menjelaskan mengenai pemantauan 

terhadap calon pemilih sebagai pengguna teknologi yang diadakan oleh bawaslu 

bekerja sama dengan masyarakat. Adapun pemantauan dilakukan dengan tujuan 

untuk mencapai pemilu yang jurdil dan demokratis. Hafidz menambahkan, bahwa 

sebagai seorang manajer dalam Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) 

di bawah naungan Bawaslu, pemantauan yang dilakukannya bersama masyarakat 

juga memunculkan harapan yang ditujukan kepada para generasi muda dalam 

berpartisipasi sebagai relawan aktif di seluruh lokasi program pemantauan. Dari 

upaya yang dilakukan oleh pihak Bawaslu, terutama JPPR dalam menjalin 

kerjasama dengan masyarakat, termasuk generasi muda maka upaya tersebut 

dapat menjadi bekal bagi generasi penerus dalam pengawasan pemilu yang lebih 

demokratis.  
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  Bila melihat harapan dari pihak Bawaslu yang tentunya juga menjadi 

harapan banyak orang terhadap generasi penerus, maka harapan tersebut dapat 

diwujudkan dari peran yang paling sederhana, seperti partisipasi generasi penerus 

yang dimulai sebagai pemilih pemula. Menurut penjelasan dari Haboddin (2016) 

yang diadaptasi berdasarkan UU No. 10 tahun 2008 dalam Bab IV pasal 19 ayat 1 

dan 2 serta pasal 20, bahwa kelompok pemilih pemula merupakan Warga Negara 

Indonesia dengan usia yang telah mencapai 17 tahun, baik yang sudah/ belum 

menikah serta telah memiliki hak untuk memilih. Oleh karena itu, dengan hak 

pilih yang telah dimiliki oleh pemilih pemula seharusnya keputusan untuk 

berpartisipasi dalam pemilihan umum juga dapat diwujudkan, meskipun dengan 

pemahaman yang masih terbatas.   

  Tidak dapat dipungkiri pemahaman yang terbatas dari pemilih pemula 

dapat menjadi salah satu kendala dalam mengambil keputusan dalam pemilu. 

Keterbatasan pemahaman bisa menjadi kendala yang mempengaruhi pemilih 

pemula dalam menentukan pendirian untuk memilih, seperti dinyatakan oleh 

Fachrudin (2018) bahwa kendala yang terjadi akibat keterbatasan pemahaman 

pemilih pemula salah satunya adalah pendirian yang belum dapat sepenuhnya 

ditetapkan karena masih rawannya politisasi yang dapat dilakukan terhadap 

pemilih pemula. Selain itu pemilih pemula yang masih dengan mudah dapat 

dipersuasi, dipengaruhi dan dimobilisasi kemungkinan untuk dijadikan sebagai 

komuditas politik. Dengan begitu, keterbatasan pemahaman dalam diri pemilih 

pemula ditambah dengan pendirian yang belum mantap, dapat menimbulkan 

kebimbangan pada pemilih pemula saat menentukan pilihannya.  
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  Selain pemahaman yang terbatas, kebimbangan pada pemilih pemula saat 

ini juga muncul dari informasi yang didapatkan, antara informasi yang benar atau 

informasi yang direkayasa. Seperti yang dipaparkan oleh Wibowo (2019), bahwa 

kominfo menegaskan mengenai angka pertumbuhan pengguna internet di 

Indonesia yang meningkat secara signifikan dengan penyebaran informasi dari 

berbagai macam media sosial dan dapat memunculkan dampak politik yang 

menyimpang dari upaya merebut simpatik masyarakat, terutama pemilih pemula 

seperti penyebaran hoax. Dengan peningkatan signifikan tersebut pula, akan 

muncul potensi bagi para pelaku penyebar informasi rekayasa (hoax) untuk 

mempersuasif pemilih pemula, yang notabene sebagai pengguna teraktif media 

sosial.  

  Terkait dengan penggunaan media sosial oleh pemilih pemula, terdapat 

sebuah pergeseran karakter dari komunikasi antara politisi dengan publik dalam 

mempererat hubungan kehidupan politiknya. Seperti yang dijelaskan oleh Gun 

gun (2019, p. 407) di dalam bukunya bahwa media sosial merupakan media yang 

efektif dalam mengkampanyekan keunggulan dari masing- masing calon presiden. 

Di sisi lain media sosial digunakan sebagai sarana kampanye hitam yang justru 

dapat meninggalkan kesan negatif dalam kognitif pemilih pemula terhadap salah 

satu calon presiden melalui pemahaman pemilih pemula yang masih minim dan 

menimbulkan pergesekan psikologi ataupun kebimbangan. Dalam kondisi di 

mana kebimbangan pemilih pemula dapat muncul melalui informasi media sosial 

tersebut, maka pemilih pemula sendiri diharapkan dapat memilah isu- isu yang 

diberitakan selama proses pemilu 2019.  
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  Pemilahan terhadap isu- isu tentu dapat disikapi dengan pemikiran yang 

kritis, di Indonesia sendiri pemikiran kritis di kalangan pemilih pemula, yang 

didominasi oleh kelompok mahasiswa. Widjojo (1999) mengemukakan bahwa 

pemikiran kritis yang dimiliki oleh kelompok mahasiswa pada dasarnya 

dilatarbelakangi oleh adanya keinginan dari setiap individu di dalamnya untuk 

menyuarakan kebebasan. Oleh karena itu, pemikiran kritis dari kelompok 

mahasiswa dibutuhkan dalam menumbuhkan pemahaman politik yang maksimal 

bagi para pemilih pemula.  

    Pemahaman mengenai politik di kalangan pemilih pemula tidak terlepas 

dari adanya dukungan oleh pihak- pihak yang memiliki pemahaman politik lebih 

luas, baik dari pemerintah maupun lembaga terkait pemilihan umum lainnya. 

Salah satu bentuk dukungan seperti yang ditulis oleh Pradana (2018) mengenai 

Abhan, selaku ketua Bawaslu RI menunjukkan dukungannya dengan menaruh 

harapan besar pada mahasiswa untuk dapat menjadi pionir pemilih yang cerdas 

dan rasional dengan karakter mahasiswa yang dikenal sebagai kaum intelektual, 

serta mengutamakan pemikiran rasionalnya sebagai pemilih pemula dalam 

mereduksi pemahaman terbatas mengenai politik. Dengan adanya dukungan 

tersebut, mahasiswa tentu merasa mendapatkan kepercayaan dan keterlibatan yang 

cukup penting dalam proses pemilihan presiden 2019.     

  Walaupun keterlibatan mahasiswa dalam proses pemilihan presiden 2019 

dianggap cukup penting, namun ada kalanya beberapa pihak dari kelompok 

mahasiswa justru dikhawatirkan mengambil sikap apatis terhadap pemilihan 

presiden 2019. Pemilihan untuk mengambil sikap apatis misalnya seperti yang 
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dituliskan oleh Oktavia (2019) bahwa sikap apatis yang muncul di kalangan 

mahasiswa berdampak pada enggannya mahasiswa dalam memberikan suara pada 

pilpres 2019 yang didasari oleh isu- isu yang bermunculan dan menimbulkan 

ketidakyakinan mahasiswa dalam menentukan pilihan dan memunculkan sikap 

apatis, sehingga media sosial yang saat ini mendominasi sumber informasi di 

kalangan mahasiswa diharapkan dapat menjadi sarana sosialisasi dalam 

meminimalisir isu negatif dan sikap apatis tersebut. Dengan demikian media 

sosial tidak hanya digunakan sebagai sarana dalam penyebaran informasi namun 

juga berperan dalam kegiatan sosialisi dalam menguatkan keputusan mahasiswa 

dalam memilih.  

  Keputusan mahasiswa sebagai pemilih pemula  yang terkadang masih 

bersifat  “abu- abu” dikarenakan munculnya isu- isu selama proses pemilu 2019 

tidak hanya berasal dari media sosial namun juga berasal dari hasil sosialisasi 

seseorang dengan lingkungan sekitarnya, seperti: Keluarga, rekan dan masyarakat 

secara luas yang tentu dalam menadapatkan informasi politik secara lebih dalam. 

Berkaitan penjelasan tersebut, Sjamsuddin (1993)  juga mengemukakan mengenai 

keterlibatan mahasiswa dalam sebuah sistem politik yang menunjukkan 

keberadaannya sebagai individu  dengan perkembangannya dalam institusi sosial 

tempat di mana ia menetap melalui  pola interaksi, norma, hingga ideologi, 

sehingga di tengah kelompok ia berada terjadi sebuah penyatuan pemahaman 

sebagai wujud dari proses sosialisasi. Dari penjelasan tersebut, maka dapat 

disimpulkan  bahwa mahasiswa sebagai pemilih pemula menerima pemahaman 

politik mengenai pemilihan presiden dari dua sumber informasi yang berbeda, 
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yaitu sumber informasi yang diperoleh melalui interaksi di kehidupan nyata 

maupun interaksi dunia maya (masyarakat internet) , di mana kedua sumber 

informasi memberikan kemungkinan munculnya isu yang serupa.  

  Interaksi lainnya yang terjadi pada mahasiswa di dalam kehidupan nyata 

berkaitan dengan kemunculan isu, di mana isu tersebut berdampak pada 

pemahaman  mahasiswa sebagai pemilih pemula yang dapat dikatakan masih 

rendah, dan rendahnya pemahaman mahasiswa tersebut dapat diatasi dengan 

pemberian bekal berupa pendidikan politik yang telah diaplikasikan oleh badan 

ataupun lembaga yang berwenang dengan mengunjungi beberapa institusi 

perguruan tinggi. Seperti yang dimuat oleh Tim Media and Public Relations 

(MPR) Unas (2018) sebagai salah satu institusi perguruan tinggi yang 

mendapatkan kesempatan dalam rangkaian kegiatan soasialisasi lembaga pemilu 

bertajuk “KPU goes to campus”, KPU membagikan wawasan serta penjelasan 

lengkap mengenai politik serta bagaimana mahasiswa dapat menentukan pilihan 

secara cerdas dan kritis. Dengan sosialisasi politik yang diadakan, maka 

kemunculan isu yang merebak dan dapat menimbulkan sebuah kebimbangan 

dalam kognitif mahasiswa dapat lebih diminalisir.  

  Selama proses pemilu 2019, isu yang paling banyak diangkat adalah 

mengenai Calon Presiden 2019 termasuk isu hoax dalam membingkai mahasiswa 

kognitif pemilih pemula. Seperti yang ditulis oleh Wicaksono (2019) mengenai 

penjelasan seorang pakar politik, Emrus Sihombing bahwa dengan kemunculan 

hoax yang terus menerus, maka semakin lama hoax akan menyembur melingkupi 
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kognitif khalayak, dan tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan disonansi 

kognitif.  

  Disonansi kognitif sendiri merupakan sebuah teori yang dikemukan oleh 

Leon Festinger yang menggambarkan suatu keadaan, di mana belief (keyakinan) 

disertai dengan perilaku dari dalam diri seseorang akan berkelanjutan pada 

penentuan sikap atau keputusan yang akan diambilnya. Menurut Festinger yang 

diadaptasi ke dalam buku yang ditulis oleh Joel Cooper (2007), setiap manusia 

tidak akan mampu bertahan dalam ketidakpastian dan akan merasakan 

“ketidaknyamanan” di dalamnya. Manusia pada dasarnya tidak selalu berada 

dalam keadaan yang pasti melebihi keadaan yang tidak pasti, atau keadaan yang 

nyaman melebihi keadaan yang tidak nyaman. Untuk mengurangi 

ketidaknyamanan tersebut maka manusia mengambil sebuah sikap “pembenaran” 

untuk menyelaraskan antara kognitif serta penentuan sikap dalam pengambilan 

keputusan. 

  Penentuan sikap dalam pengambilan keputusan di pemilihan presiden 

2019 melalui kemunculan disonansi kognitif juga menjadi sebuah fenomena di 

tengah masyarakat. Fenomena terkait dengan permasalahan disonansi kognitif 

pada pilpres 2019 sebelumnya telah dibahas oleh Direktur Eksekutif The Political 

Literacy Institute sekaligus Dosen Komunikasi Politik UIN Jakarta , Gun Gun 

Heryanto. Dalam tulisannya Heryanto (2018) menjelaskan bahwa disonansi 

kognitif muncul dari sebuah inkonsistensi logis, antara harapan dan perubahan 

pada pihak incumbent atau kandidat presiden yang baru. Berdasarkan tulisan dari 

Heryanto, disonansi kognitif tentu dapat dialami oleh setiap orang, terutama 
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dengan pemahaman politik yang minim. Di kalangan mahasiswa pemilih pemula 

yang pada dasarnya minim pemahaman politik misalnya, disonansi kognitif 

menjadi sebuah fenomena terkait dengan kampanye maupun isu yang disebarkan, 

sehingga tidak hanya berkaitan dengan prilaku yang ditunjukkannya namun akan 

berkelanjutan pada sikap yang akan diambilnya dalam mengambil keputusan di 

bilik suara mengarah pada kandidat presiden 2019 lalu.  

  Pemilihan kandidat presiden 2019 lalu sebagai bagian dari permasalahan 

penelitianpun dilatar belakangi dengan alasan  peneliti hendak mengupas secara 

lebih  mendalam mengenai perbedaan yang signifikan antara pilpres 2019 dengan 

pilpres di tahun sebelumnya, salah satunya dari segi pro dan kontra di dalam 

masyarakat. Seperti pemberitaan yang dihimpun dalam  Saubani (2018) bahwa 

pemilihan presiden 2019 merupakan kondisi yang lebih kompleks dibandingkan 

musim- musim sebelumnya, di mana hasil survei LIPI menunjukkan, bahwa 

dalam pilpres 2019 terdapat isu SARA yang semakin lama menjadi besar karena 

adanya kapitalisasi sertamanipulasi dari pihak elite politik. Berdasarkan 

pemberitaan yang diperoleh dari Republika.com mengenai isu yang terjadi pada 

pilpres 2019 kemungkinan besar akan mempengaruhi masyarakat secara luas, 

terutama pemilih pemula dalam mengalami disonansi kognitif. Dengan 

menentukan  pilpres 2019 sebagai bagian dalam permasalahan penelitian 

setidaknya dapat menjadi acuan di masa mendatang apabila terdapat isu serupa, 

yaitu menganai SARA atau isu kompleks lainnya, karena pilpres 2019 benar - 

benar “diramaikan” oleh permasalahan yang kompleks.  Terkait dengan tujuan 

dari peneliti maka dibutuhkan sebuah fokus permasalahan dalam penelitian 
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(research question) untuk membatasi ruang lingkup yang hendak dikaji. Fokus 

penelitian menurut Maxwell (2005, p. 65) merupakan aspek penting karena di 

dalamnya terdapat bemacam pertanyaan serta pernyataan terbuka yang berkaitan 

dengan penelitian, sehingga perlu diberi batasan ruang lingkup yang dapat 

mencapai tujuan dari penelitian yang empiris. Oleh karena itu pada bagian  

selanjutnya terdapat pembahasaan mengenai aspek- apek terkait permasalahan 

penelitian yang akan dirumuskan untuk memperoleh research question.  

 

1.2 Fokus penelitian dan Rumusan Masalah 

Terkait dengan permasalahan mengenai disonansi kognitif pada pemilih 

pemula yang akan dirumuskan, maka peneliti menghimpun beberapa penelitian 

terdahulu untuk dijadikan sebagai bahan referensi dan pembanding dalam 

memunculkan sebuah kebaruan yang dianggap penting untuk diangkat pada 

penelitian yang akan dilakukan. Adapun penelitian terdahulu yang memiliki 

keterkaitan dengan pembahasan mengenai disonansi kognitif dalam pemilu antara 

lain: penelitian yang dilakukan oleh Mikael Elinder (2011, p. 236) mengenai 

disonansi kognitif dan perilaku politik di negara Swedia dan Amerika Serikat. 

Peneliti terdahulu memiliki tujuan untuk melihat latar belakang munculnya 

disonansi kognitif khalayak sebagai pemilih pada pemilihan , legislatif antara 

Swedia dan Amerika. Dengan adanya perbedaan pada sistem pemilihan umum 

didukung oleh kondisi sosial, ekonomi serta adanya faktor dari pihak incumbent, 

maka berbeda pula latar belakang munculnya disonansi kognitif antara pemilih di 

kedua negara. Selain itu dalam ranah penelitian yang serupa, Michael McGregor 
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(2013, p. 168) juga mengangkat permasalahan mengenai disonansi kognitif dan 

perilaku politik dalam pemilihan umum di Kanada. Secara lebih rinci penelitian 

ini berfokus pada dampak yang ditimbulkan dari perilaku politik dalam pemilu 

terhadap kognitif pemilih. Dalam penelitian terdapat pembatasan terhadap 

analisis, di mana analisis pertama didasari oleh tidak adanya preferensi pemilih 

sebelum pemilihan umum, seperti terlibat dalam kampanye, atau proses 

pengenalan terhadap  dilakukan, dan akan menyebabkan bias karena pemilih telah 

kehilangan salah satu proses dari pemilihan umum. Sedangkan analis lainnya 

berbicara mengenai perubahan perilaku yang dialami oleh pemilih setelah 

menghadiri kampanye sebagai bagian dari pemilihan umum.  

 Berlanjut ke penelitian lainnya yang disusun oleh Marilyn Lashley (2009, 

p. 364), di mana penelitian membahas mengenai Politik dalam sebuah disonansi 

kognitif : Propaganda, Media dan Suku Ras (etnis) dalam pemilihan Presiden 

Amerika Serikat tahun 2008. Peneliti bertujuan untuk melihat bagaimana perilaku 

pemilih yang diperhadapkan dengan kondisi harus memilih salah satu ras dengan 

kinerja yang akan ditunjukkan masing- masing calon presiden. Selain itu, 

penelitian serupa dilakukan oleh Sendhil Mullainathan (Harvard University) 

beserta rekannya Ebonya Washington dari Yale University (2007, p. 1). Dalam 

penelitian ini, keduanya juga hendak melihat pengaruh dari disonansi kognitif 

terhadap perilaku politik pemilih pemula dalam memberikan suara kepada 

kandidat presiden. Penelitian terakhir dilakukan oleh Jonas Israel, Stefan 

Marschall dan Martin Schultze (2016, p. 1) mengenai disonansi kognitif dan 

dampak dari aplikasi pemungutan suara terhadap perilaku pemilih: perwujudan 



20 
 

Universitas Pelita Harapan 

dari pemilu Eropa 2014. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan fungsi dari 

teori disonansi kognitif dalam merubah keputusan pemilih untuk menyalurkan 

suaranya setelah menggunakan aplikasi pemungutan suara, yang berisikan 

kandidat presiden beserta program kerja yang dipaparkan. Berdasarkan kerangka 

pemikiran yang disusun oleh peneliti, analisis yang digambarkan dalam teori 

disonansi kognitif muncul dari mekanisme penggunaan aplikasi pemungutan 

suara.  

Melalui keseluruhan penelitian terdahulu yang telah direview oleh peneliti 

mengenai disonansi kognitif, maka peneliti menemukan bahwa terdapat celah 

permasalahan (Gap) di dalamnya. Adapun gap pertama yang ditemukan adalah 

penjelasan mengenai pentingnya disonansi kognitif pada pemilih. Bagi peneliti 

secara pribadi masalah disonansi kognitif pada pemilih pilpres terutama pada 

mahasiswa pemilih pemula sangat penting untuk dibahas, karena sangat berkaitan  

dengan sikap yang dimilikinya dalam pengambilan keputusan. Sayangnya dalam 

keseluruhan penelitian terdahulu penjelasan tersebut tidak dicantumkan, di mana 

disonansi kognitif hanya dilihat dari segi besarannya sehingga menentukan 

perilaku pemilih, tanpa memposisikan pentingnya faktor- faktor atau gejala yang 

melatarbelakangi munculnya disonansi kognitif tersebut sebagai inti dari 

permasalahan penelitian, sehingga dari gejala yang muncul pada akhirnya 

berkembang sebagai sebuah fenomena. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa 

Indonesia (KBBI) yang disusun oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan 

Bahasa  (2005), fenomena mengarah pada pengertian akan segala sesuatu yang 

dapat diterima atau disaksikan oleh pancaindera dan dijelaskan secara ilmiah, 
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sedangkan pengertian fenomena dalam bidang komunikasi yang dikemukakan 

oleh Crowley dan Mitchell (1994, p. 88) mengarah pada segala kejadian yang 

muncul dari proses interaksi komunikasi antar manusia yang berupa budaya, 

bahasa maupun kebiasaan yang dijalani. Oleh karena itu peneliti akan fokus 

kepada fenomena terjadinya  disonansi kognitif pada pemilihan presiden 2019 

yang belum pernah diangkat dan menjadi perhatian oleh peneliti sebelumnya.    

Keterbatasan /gap kedua yaitu tidak tercantumnya latar belakang 

ditentukannya “kandidat” pemilu yang hendak disasar sebagai bagian dari 

permasalahan penelitian. Dengan kata lain, bahkan peneliti terdahulu pun tidak 

secara mendalam menjelaskan apa yang menjadi alasannya dalam memilih 

kandidat dalam permasalahan pemilu yang hendak ditelitinya, seperti presiden, 

gubernur atau kandidat lainnya dalam pemilu, sedangkan penjelasan tersebut 

sangat penting dalam tujuan yang hendak dicapai sebagai bagian dari penelitian. 

Terkait dengan tujuan yang hendak dicapai, maka  peneliti akan berfokus pada 

presiden sebagai kandidat pemilu yang disasar. Adapun yang melatarbelakangi 

penentuan tersebut adalah dengan adanya “kekuatan” yang dimiliki oleh seorang 

presiden sebagai “nahkoda” yang dapat menentukan ke mana arah dari bangsa dan 

negara yang akan dipimpinnya. Secara lebih jelasnya mengenai “kekuatan” dari 

seorang presiden tertera dalam UUD ’45 yang disusun oleh Tim IKAPI (2007, p. 

3), yaitu ada BAB III (pasal 4) bahwa Presiden RI memegang kekuasaan 

pemerintahan menurut Undang- Undang dasar.  Selain sebagai pemegang 

kekuasaan pemerintahan, presiden juga berdaulat sebagai pemegang kekuasaan 

negara, dalam menjalankan undang- undang serta menetapkan peraturan 
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pemerintah. Oleh karena itu latar belakang ditentukannya presiden sebagai 

kandidat pemilu yang hendak disasar adalah adanya ketertarikan dari peneliti 

pribadi dalam mengkaji mengenai pemilihan presiden yang berdampak pada 

seluruh masyarakat Indonesia, termasuk mahasiswa pemilih pemula di dalamnya. 

Dengan dikaitkannya masalah disonansi kognitif dengan pemilihan presiden, 

maka muncul harapan agar masyarakat Indonesia dapat benar- benar menentukan 

kandidat presiden yang sesuai dengan hati nuraninya dalam kepemimpinan selama 

lima tahun ke depan, sedangkan dari kedua kandidat terdapat visi misi yang pada 

dasarnya sama- sama menjanjikan , tergantung pada setiap individu dalam 

menyikapi penyampaian visi misi tersebut sehingga tidak jarang menimbulkan 

disonansi. Penjelasan mengenai latar belakang penentuan kandidat pemilu yang 

hendak disasar menjadi pembeda dalam penelitian yang akan dilakukan, di mana 

penjelasan serupa  tidak tercantum dalam penelitian terdahulu, dan pembeda 

tersebut dapat menjadi acuan dalam penentuan kadidat pemilu lainnya.  

  Berkaitan dengan pemilihan kandidat pemilihan umum sebagai bagian 

dari permasalahan dalam penelitian, maka terdapat pula subjek yang hendak 

disasar dan menjadi inti dari permasalahan dalam penelitian yang akan dilakukan. 

Adapun alasan peneliti menyasar mahasiswa pemilih pemula sebagai subjek 

penelitian dalam permasalahan disonansi kognitif pada pemilu yang hendak 

dikaji, karena terdapat keterkaitan yang erat antara kedua aspek tersebut, yaitu 

mahasiswa pemilih pemula dengan disonansi kognitif pemilu. Seperti yang telah 

dibahas pada sub bab sebelumnya, bahwa pemahaman yang terbatas menjadi 

faktor kebimbangan pada mahasiswa pemilih pemula saat ini melalui  informasi 
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yang didapatkan, antara informasi yang benar atau informasi yang direkayasa. 

(Wibowo, 2019). Oleh karena itu penentuan terhadap mahasiswa pemilih pemula 

sebagai subjek penelitian merupakan aspek yang tepat bagi peneliti dalam 

permasalahan penelitian yang hendak dikaji.  

  Selanjutnya, Gap yang ditemukan oleh peneliti adalah dari keseluruhan 

penelitian terdahulu disonansi kognitif hanya diulas dari satu sisi antara 

keberadaan pemilih pemula dalam interaksi kehidupan nyata ataupun interaksinya 

di dunia maya, dikarenakan dalam penelitian terdahulu fokus permasalahan yang 

hendak dikaji mengacu pada besaran yang terjadi pada subjek penelitian, baik 

dalam interaksi kehidupan nyata ataupun interaksi di dunia maya, sedangkan pada 

penelitian yang akan dilakukan disonansi kognitif dipandang dari dua sisi 

keberadaan pemilih pemula baik sebagai masyarakat dalam interaksinya di 

kehidupan nyata maupun interaksi di dunia maya (dunia internet) karena peneliti 

mengacu pada fenomena yang muncul dari gejala terjadinya disonansi tersebut. 

Sejalan dengan gap yang ditemukan oleh peneliti, terdapat penjelasan dari Katz 

dalam Buckingham (2006) bahwa pemilih pemula, yang pada konteks penelitian 

ini adalah mahasiswa telah mengalami perubahan besar terhadap interaksinya 

mengenai dunia politik, di mana interaksi tersebut didominasi oleh penggunaan 

media sosial sebagai bagian dari dunia maya dalam menunjukkan partisipasi 

demokrasi, namun keberadaan dan naturnya sebagai bagian dari masyarakat akan 

selalu melekat dan tidak dapat dipisahkan dari kehidupannya sebagai sebuah 

sosialisasi nyata dalam menuangkan aspirasinya di tengah  ruang publik. Dari 

penjelasan tersebut, pada dasarnya pemahaman politik mahasiswa sebagai pemilih 
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pemula tidak dapat dipandang hanya melalui satu sisi dan bagi peneliti sendiri 

kedua sisi keberadaan mahasiswa baik sebagai masyarakat nyata maupun dunia 

nyata sangat penting untuk diulas.  

Gap berikutnya yang ditemukan oleh peneliti adalah sebagai penelitian 

komunikasi, teori yang digunakan dalam mengkaji dapat dikatakan masih kurang 

mendalam, di mana pada penelitian megenai permasalahan disonansi kognitif 

yang menjadi fokus teori adalah teori disonansi kognitif dan rational choice, 

sedangkan teori- teori pendukung di dalam penelitian tidak dibahas secara 

gamblang seperti pemilihan facebook atau instagram sebagai media yang 

digunakan dalam melakukan voting terhadap kandidat, namun teori media soasial 

atau media baru tidak tercakup di dalamnya. Peneliti melihat bahwa teori yang 

tidak dicakup dalam penelitian merupakan hal yang riskan dalam mengurangi 

kebenaran mutlak dalam penelitian. McQuail (2004, p. 4) menjelaskan bahwa 

Teori dalam sebuah penelitian komunikasi bersifat penting, yang berfungsi 

sebagai dasar dari perspektif individu terhadap  fenomena yang terjadi dalam 

lingkungan sosial. Dalam penelitian komunikasi yang berkaitan dengan media , 

teori utama yang kerap digunakan adalah social action theory (Teori tindakan 

sosial) di mana teori ini berbicara mengenai perilaku seseorang yang dipengaruhi 

oleh interaksi sosialnya. Kemunculan teori ini mendapat peran besar dari sosiolog 

ahli, Max Weber, yang kemudin diadaptasi oleh McQuail ke dalam tulisannya. 

Melalui apa yang dikemukakan oleh McQuail, maka peneliti terdorong untuk 

menguatkan teori disonansi kognitif dengan teori- teori media yang menjadi 

bagian dalam penelitian sekaligus mengisi gap dari penelitian sebelumnya.  
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Selain teori, gap berikutnya yang ditemukan oleh peneliti adalah 

permasalahan disonansi kognitif identik dengan pengunaan paradigma positivistik 

dalam keseluruhan penelitian terdahulu, sedangkan bagi peneliti sendiri dengan 

menggunakan paradigma positivistik tidak cukup menjawab permasalahan dalam 

penelitian yang akan dilakukan. Oleh karena itu, peneliti lebih memilih untuk 

menggunakan paradigma Interpretif yang lebih mengacu pada kedalaman 

interaksi antara peneliti dengan pihak yang ingin diteliti, karena melalui 

paradigma interpretif peneliti akan melakukan analisis terhadap fenomena yang 

terjadi terkait dengan permasalahan disonansi kognitif. Di sisi lain, jika dikaji dari 

penggunaan media yang akan diteliti, peneliti terdahulu menggunakan teori kritis, 

sedangkan peneliti sendiri menggunakan paradigma interpretative yang 

menunjukkan perbedaan dari kedua media yang digunakan. Apabila peneliti 

terdahulu memilih menggunakan paradigma kritis karena pada dasarnya media 

yang diteliti merupakan media mainstream, maka alasan dari peneliti memilih 

menggunakan paradigma interpretif adalah media yang ingin diteliti merupakan 

bagian dari media baru, sesuai dengan peralihan sistem dominasi kepada 

kesetaraan yang telah dijelaskan sebelumnya pada sub bab permasalahan . Selain 

itu paradigma interpretif juga digunakan dalam mengkaji sebuah fenomena, 

sehingga paradigma tersebut sesuai dengan permasalahan yang ingin diteliti 

dengan berfokus kepada fenomena dalam pemilu. Mengenai alasan penggunaan 

paradigma oleh peneliti didasari oleh penjelasan dari Klein (2008) dalam West & 

Turner  (2010, p. 51) bahwa paradigma positivistik mengacu pada pencapaian 

kebenaran objektif serta adanya control terhadap interaksi manusia, sedangkan 
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paradigma interpretif tidak memandang kebenaran objektif secara mutlak dan 

pengabaian terhadap control di dalam interaksi. Paradigma yang terakhir, yakni 

kritis dipandang sebagai paradigma yang berfokus pada pemahaman mengenai 

kekuasaan kaum kapitalis terhadap kaum minoritas, dan dalam paradigma ini 

terdapat penekanan pada teori Marxist mengenai dominasi. Dari keseluruhan 

penjelasan, maka peneliti memilih untuk melakukan penelitian dengan 

berlandaskan paradigma interpretif yang melahirkan sebuah kebaruan dalam 

penelitian disonansi kognitif terkait dengan politik.  

Dalam penelitian terdahulu yang mengkaji mengenai permasalahan 

disonansi kognitif baik dalam pemilihan presiden maupun pemilihan umum 

lainnya terkait dengan peggunaan media sosial, peneliti menemukan kembali gap 

yang terdapat di dalamnya. Alasan untuk memilih media sosial sebagai bagian 

dari penelitian tidak dibahas secara terperinci, namun peneliti terdahulu hanya 

menerangkan bahwa media sosial yang pilih dilatarbelakangi oleh kepopulerannya 

saat penelitian dilakukan, tanpa mengevaluasi kelebihan dari media sosial yang 

dipilih dengan media sosial lainnya yang pada dasarnya akan selalu mengalami 

perkembangan. Peneliti memilih media sosial sebagai bagian dalam penelitian 

karena eksistensi media sosial yang sangat tinggi di kalangan generasi muda, 

termasuk pemilih pemula. Fakta mengenai keterkaitan yang erat antara media 

dengan pemilih pemula juga diangkat oleh Katz dalam Buckingham (2006, p. 6) 

bahwa generasi muda lebih tertarik untuk menggunakan media sosial daripada 

media kontemporer ataupun bersosialisasi dalam sebuah ruang publik hingga Katz 

memandangnya sebagai sebuah krisis sosial. Dari penjelasan tersebut terlihat 
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bagaimana media sosial menguasai ranah politik dalam kognitif generasi muda, 

dan peneliti juga akan membahas secara lebih rinci guna memberikan 

pengembangan terhadap pembahasan penelitian terdahulu. Dengan begitu 

pemilihan media tidak hanya sekedar formalitas dalam melihat tinggi rendahnya 

pengguna serta besaran disonansi dari penggunaan media  yang ada, namun 

memiliki fungsi yang tidak kalah penting dari aspek penelitian lainnya yaitu 

disonansi kognitif yang ditimbulkan dari media sosial. Jika dalam penelitian 

terdahulu media sosial  dipilih menjadi bagian dari penelitian seiring dengan 

popularitasnya di antara media kontemporer yang ada, maka dalam penelitian 

yang akan dilakukan keberadaan media sosial menjadi sebuah kebutuhan bagi 

generasi muda dalam ranah politik.  

Keterbatasan / gap terakhir yang ditemukan peneliti dari penelitian 

terdahulu yaitu alasan dari pemilihan tahun pemilihan presiden atau pemilu 

lainnya yang diabaikan. Pada penelitian terdahulu, tidak terdapat hal yang 

menarik atau melatarbelakangi peneliti dalam mengangkat tahun pemilihan 

presiden atau pemilu lainnya yang berbeda dengan tahun tahun lain, sedangkan 

dalam penelitian yang akan dilakukan peneliti mengulas mengenai alasan 

dipilihnya Pemilihan Presiden 2019 lalu dibandingkan dengan tahun- tahun 

sebelumnya. Dengan adanya acuan melalui pilpres 2019, diharapkan ada langkah 

yang dapat diambil dalam menghasilkan solusi, seperti pengurangan disonansi, 

atau kebijakan lainnya.  

Berdasarkan ketujuh keterbatasan serta celah permasalahan (Gap) yang 

ditemukan dari enam penelitian terdahulu, maka peneliti merumuskan masalah 
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dalam penelitin yang akan dilakukan, yaitu: Bagaimana Fenomena disonansi 

kognitif Mahasiswa Pemilih  Pemula dalam pengambilan keputusan pada 

Pemilihan Presiden 2019 sebagai Citizen dan Netizen? Kemudian dari Fenomena 

disonansi kognitif yang muncul dalam diri pemilih pemula, diturunkan persoalan 

selanjutnya mengenai sikap yang diambil dalam mengatasi disonansi kognitif 

tersebut. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses 

munculnya gejala fenomena disonansi kognitif mahasiswa pemilih  pemula dalam 

pengambilan keputusan pada pemilihan presiden 2019. Tujuan ini di dasari oleh 

fenomena yang dilihat oleh peneliti mengenai isu seputar calon presiden yang 

semakin berkembang di media sosial dan menjadi sumber terjadinya disonansi 

kognitif para mahasiswa pemilih pemula dalam menentukan pilihannya pada 

pemilihan presiden lalu. Melalui gejala disonansi kognitif yang muncul dalam diri 

mahasiswa pemilih pemula, maka tujuan  selanjutnya adalah untuk mengetahui 

upaya serta sikap yang dapat diambil dalam mengatasi disonansi kognitif tersebut 

melalui pengambilan keputusan. 

 

1.4. Signifikansi Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi 

sebagai berikut: 
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a.    Secara teoritis 

1)  Dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan Ilmu Komunikasi, 

khususnya untuk memperluas pengetahuan mengenai teori disonansi kognitif 

dalam fenomena politik, seperti pemilihan presiden ataupun pemilihan umum 

lainnya mengingat pengkajian terkait penelitian semacam ini masih sangat 

minim dilakukan di Indonesia.  

2) Sebagai salah satu bahan informasi dalam mengembangkan pemahaman 

mengenai disonansi kognitif Mahasiswa Pemilih  Pemula dalam pengambilan 

keputusan pada Pemilihan Presiden 2019 sebagai Citizen dan Netizen di masa 

mendatang kepada masyarakat secara luas. 

 

b.   Secara Praktis 

1) Melalui kajian disonansi kognitif, diharapkan pula dapat berkontribusi dalam 

menciptakan upaya mengurangi disonansi tersebut, ataupun kebijakan lainnya 

sebagai solusi untuk menjaga konsistensi dalam pengambilan keputusan. 

2) Secara lebih luas diharapkan dapat berkontribusi bagi masyarakat, dalam hal 

ini para pemilih pemula dalam mengurangi kondisi Fenomena disonansi 

kognitif Mahasiswa Pemilih  Pemula dalam pengambilan keputusan pada 

Pemilihan Presiden 2019 dan di masa mendatang dengan terlebih dahulu 

mengidentifikasi gejala yang terlihat dari diri pemilih pemula.  

 

 

 

 


