
Team project ©2017 
Dony Pratidana S. Hum | Bima Agus Setyawan S. IIP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hak cipta dan penggunaan kembali: 

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, 
memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk 
kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama 
penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat 
yang serupa dengan ciptaan asli. 

 

Copyright and reuse: 

This license lets you remix, tweak, and build upon work 
non-commercially, as long as you credit the origin creator 
and license it on your new creations under the identical 
terms. 



14 
 

BAB II  

KERANGKA TEORI  

2.1  Penelitian Terdahulu  

  Selain teori dan konsep, beberapa keberadaan penelitian terdahulu 

 juga diperlukan oleh peneliti untuk mendukung dan menjadi referensi 

 peneliti yang akan dilakukan.  

  Penelitian pertama adalah jurnal oleh Normawati, Siti Maryam, 

Anjang Priliantini pada tahun 2018, Universitas UPN Veteran Jakarta, 

dengan judul Pengaruh Kampanye “Let’s Disconnect to Connect” Terhadap 

Sikap Anti Phubbing. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh semakin masifnya 

penggunaan smartphone yang melebihi batas ketentuan. Penggunaan 

smartphone yang terlalu lama akan berdampak pada faktor kesehatan, 

psikologis, dan sosial. Melalui kampanye Lets Disconnect to Connect yang 

dilakukan, ingin memberikan informasi kepada masyarakat khususnya 

konsumen starbucks untuk sejenak meletakan smartphone dan mulai 

membangun komunikasi dan relasi dengan sesama. Tujuan penelitian ini 

adalah ingin mempersuasi masyarakat agar dapat mengubah perilaku 

sehingga lebih bijak dalam menggunakan smartphone. Pendekatan 

penelitian ini adalah kuantitatif atau explanatory research. Data diperoleh 

dengan metode kuesioner melalui teknik accidental sampling. Hasil dari 

penelitian ini adalah terdapat hubungan yang sangat kuat dan saling 
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berpengaruh antara kampanye Let’s Disconnect to Connect terhadap sikap 

anti Phubbing. 

  Penelitian kedua dilakukan oleh Anggani pada tahun 2014, 

Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) dengan judul “Pengaruh 

Program Kampanye Say No To Plastic Bag Oleh The Body Shop Terhadap 

Partisipasi Masyarakat”. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perilaku 

masyarakat atas kesadaran untuk membuang sampah pada tempatnya. 

Akibatnya sampah-sampah plastik berakhir di tempat-tempat seperti sungai, 

saluran air got, bahkan pantai. Keberadaan sampah plastik sudah sangat 

mengkhawatirkan bagi ekosistem lingkungan. Tujuan penelitian ini untuk 

dapat menumbuhkan keinginan untuk berpartisipasi dari masyarakat yang 

dalam lingkup ini adalah follower Twitter The Body Shop Indonesia (@ 

Thebodyshopindo) untuk bersama-sama mensukseskan tujuan  dari  

kampanye “Say  No  To  Plastic  Bag” yang diharapkan  akan mendapatkan 

hasil bahwa masyarakat bisa mengurangi dan lebih bijak untuk 

menggunakan kantong plastik. Pendekatan penelitian ini adalah kuantitatif. 

Data diperoleh dengan menggunakan angket melalui teknik purposive 

sampling. Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat pengaruh program 

kampanye “Say No To Plastic  Bag” oleh The Body Shop terhadap 

partisipasi masyarakat. 
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Selanjutnya akan dijelaskan dalam bentuk tabel berikut 

perbandingan dengan penelitian ini.  

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

 Penelitian I Penelitian II Peneliti Sekarang 

 

 

Nama 

Peneliti 

 

 

Normawati, Siti 

Maryam, Anjang 

Priliantini 

 

 

Calisca 

Hardiana 

Anggani 

 

 

Stefanus Bintang 

Mahardhika Adi 

Susanta 

 

Universitas 

& Tahun 

 

UPN Veteran 

Jakarta 

 

 

 

2018 

 

Universitas 

Prof. Dr. 

Moestopo 

(Beragama) 

 

2014 

 

Universitas 

Multimedia 

Nusantara 

 

 

2018 

Judul  

Penelitian  

Pengaruh 

Kampanye “Lets’s 

Disconnect To 

Connect Terhadap 

Sikap Anti 

Phubbing"  

(Survei Followers 

Official Account 

Line Starbucks 

Indonesia) 

 

  

Pengaruh 

Program 

Kampanye 

“Say No To 

Plastic Bag” 

Terhadap 

Partisipasi 

Masyarakat 

Pengaruh Pesan 

Kampanye 

Gerakan Sadar 

Pemilu oleh 

KPUD Terhadap 

Partisipasi 

Pemilih Pemula 

(Survei Kelas XII 

SMAN  Negeri 1 

Tangerang) 
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Rumusan 

masalah  

Seberapa besar 

pengaruh kampanye 

kampanye Let’s 

Disconnect to 

Connect terhadap 

sikap anti-phubbing  

Apakah ada 

pengaruh dari 

program 

kampanye  

“Say NO to 

Plastic Bag” 

The Body Shop 

ini terhadap 

partisipasi 

masyarakat 

1. Adakah 

pengaruh 

pesan 

kampanye 

gerakan sadar 

pemilu 

terhadap 

partisipasi 

pemilih 

pemula SMA 

Negeri 1 

Tangerang. 

2. Seberapa 

besar 

pengaruh 

pesan 

kampanye 

gerakan sadar 

pemilu 

terhadap 

partisipasi 

pemilih 

pemula SMA 

Negeri 1 

Tangerang 

 

Konsep  

Teori Komunikasi 

Antarpribadi, 

Kampanye Public 

Relations, Literasi 

Media, Model 

Kampanye 

Teori 

Kampanye, 

Teori 

Partisipasi, 

Komunikasi 

Efek 

Teori SOR, Teori 

Kampanye, 

Komunikasi 

Massa, Model S-

M-C-R-E, 

Partisipasi 
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Ostergaard, 

Kampanye dengan 

Perubahan Sikap 

Komunikasi, 

Media 

Kampanye  

Politik, 

Hubungan  

Kampanye 

dengan 

Partisipasi Politik 

Teknik 

Sampling  

Non Probability 

Sampling – 

Accidental sampling   

Non 

Probability 

Sampling – 

Purposive 

Sampling   

Probability  

Sampling- Sensus 

Metode 

Penelitian  

Kuantitatif / 

Eksplanatif 

Kuantitatif /  

Eksplanatif 

Kuantitatif /  

Eksplanatif  

Hasil  

Penelitian  

Terdapat hubungan 

yang sangat kuat 

dan saling 

berpengaruh antara 

kampanye Let’s 

Disconnect to 

Connect terhadap 

sikap anti-phubbing 

Terdapat 

pengaruh 

program 

kampanye “Say 

No to Plastic  

Bag” oleh The 

Body Shop 

terhadap 

partisipasi 

masyarakat. 

1. Terdapat 

pengaruh antara 

pesan kampanye 

gerakan sadar 

pemilu oleh 

KPUD dengan 

partisipasi politik 

di mata pemilih 

pemula kelas XII 

di SMAN 1 

Tangerang. 

2. Berdasarkan 

uji regresi antar 

dua variabel di 

dapatkan hasil R 

square sebesar 
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0,297. Artinya 

variabel X 

memberikan 

kontribusi 

sebesar 0,297 

atau 29,7% 

terhadap variabel 

Y, sedangkan 

70,3 variabel Y 

dipengaruhi oleh 

faktor-faktor lain 

yang tidak 

dijelaskan dalam 

penelitian ini.  

 

 2.2  Kerangka Teori  

       2.2.1   Teori S-O-R 

    Teori yang digunakan dalam penelitian kampanye publik ini berlandaskan 

sebuah teori komunikasi S-O-R. Teori S-O-R adalah sebuah teori dimana 

keberadaan efek/reaksi akan dihasilkan dari stimulus yang diterima. Menurut 

McQuail dalam Bungin (2009, p. 281) terdapat elemen utama dari teori ini yaitu 

pesan (Stimulus), penerima (Organisme), dan efek (Respons).  

 Prinsip stimulus-respon merupakan dasar dari teori jarum hipodermik, 

adalah teori klasik mengenai proses terjadinya efek media massa yang sangat 

berpengaruh. Dalam masyarakat massa, prinsip stimulus-respon 

mengasumsikan bahwa pesan informasi telah dipersiapkan untuk 
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didistribusikan secara sistematis dalam skala yang luas. Sehingga secara 

serempak dapat diterima oleh sejumlah besar individu yang akan merespons 

pesan informasi tersebut.   

 Menurut Mulyana (2008, p. 144) teori ini menunjukan bahwa stimulus 

menimbulkan efek yang terarah, cepat dan langsung terhadap komunikan. Teori 

S-O-R mengasumsikan bahwa proses pertukaran pesan atau gagasan dengan 

dan melalui kata-kata verbal, isyarat nonverbal, gambar-gambar, dan tindakan-

tindakan tertentu akan merangsang orang lain untuk memberikan respon dengan 

cara tertentu. Unsur-unsur dari teori ini adalah: 

Tabel 2.2 Teori S-O-R 

 

   

        

Sumber: Mulyana, 2008, p. 144 

  Adapaun keterkaitan Teori S-O-R dalam peneltian ini adalah: 

 1. Stimulus yang dimaksud adalah pesan yang hendak 

dikomunikasikan oleh sumber kepada penerima pesan. Pesan berupa 

gerakan sadar pemilu yang dimaksudkan sebagai upaya meningkatkan 

pengetahuan pemilih dan menambah informasi mengenai pemilihan umum 

yang akan berlangsung. Pesan selanjutnya melalui program gerakan sadar 

STIMULUS 

(Rangsangan)  

ORGANISM 

(Perhatian, 

Pengertian, dan 

Penerimaan) 

 

RESPONS 

(Sikap dan 

Perilaku yang 

terbentuk) 
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pemilu adalah publik dapat menggunakan hak politiknya untuk memilih 

pada pemilihan umum Pileg dan Pilpres.  

  2. Organism yang dimaksud adalah seluruh pemilih yang 

mempunyai hak politik yang terpapar pesan kampanye gerakan sadar 

pemilu yang di sosialisasikan oleh KPUD. Dalam penelitian ini, peneliti 

hanya memfokuskan pada pemilih pemula. Di karenakan karakteristik 

pemilih pemula sebagai kategorisasi pemilih yang masih rentan dipengaruhi 

dan dimobilisasi oleh pihak lain dan faktor pengalaman di dalam pemilihan 

umum yang masih awam dan merupakan hal pertama kali dilakukan.   

  3. Respon yang dimaksud perubahan sikap berupa keterlibatan 

pemilih pemula di dalam proses pemilihan umum mulai dari mengikuti 

kampanye pemilu sampai dengan aktivitas memberikan hak politik melalui 

pencoblosan di tempat pemungutan suara.  

   Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa teori S-O-R 

memiliki faktor penyebab terjadinya perubahan perilaku individu. Artinya 

kualitas dari pesan komunikasi atau pesan kampanye sangat menentukan 

keberhasilan perubahan perilaku seseorang, kelompok atau masyarakat.  

 2.2.2    Kampanye    

 2.2.2.1 Definisi, Tujuan, Jenis Kampanye  

   Menurut Rajasundaram mendefinisikan kampanye sebagai:  
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 “A campaign is a coordinated use of different methods of 

 communication aimed at focusing attention on a particular 

 problem and its solution over a periode of time”  

  Suatu kampanye merupakan koordinasi dari berbagai 

perbedaan metode komunikasi yang memfokuskan perhatian pada 

permasalahan  tertentu dan sekaligus cara pemecahannya dalam 

kurun waktu tertentu  (Ruslan, 2008, p. 23). 

   Sementara itu, Leslei  B. Snyder menjelaskan kampanye sebagai : 

“A communication campaign is an organized communication 

activity, directed at a particular audience, for a particular periode 

of time to achieve a particular goal”  

 Aktivitas komunikasi yang terorganisasi, secara langsung 

ditujukan khalayak tertentu, pada periode waktu yang telah 

ditetapkan untuk mencapai tujuan tertentu (Ruslan, 2008, p. 23). 

 Tidak jauh berbeda dengan kedua definisi tersebut, Rogers 

dan Storey menjelaskan kampanye sebagai:  

“Rangkaian tindakan komunikasi yang terencana yang ditujukan 

untuk menciptakan efek tertentu kepada sejumlah besar khalayak 

yang dilakukan secara berkelanjutan pada kurun waktu tertentu” 

(Venus, 2018 , p. 9).  

Berdasarkan pemaparan pengertian kampanye oleh pakar di 

atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kampanye adalah 

koordinasi gerakan komunikasi yang fokus tentang permasalahan 

tertentu dengan berlandaskan prinsip persuasi dalam kurun waktu 

tertentu dan menciptakan dampak/efek kepada publik beserta 

penyelesaiannya kepada publik.  
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Kampanye apapun selalu memiliki fungsi atau objektif di 

dalamnya. Dalam kampanye sosial sendiri, fungsi yang diutamakan 

adalah bagaimana publik memperoleh kesadaran atas suatu masalah 

sosial yang kemudian merasa perlu untuk melakukan tindakan 

perubahan sosial.  

  Kemudian, Charles U. Larson membagi jenis kampanye ke 

dalam tiga kategori yaitu: (Ruslan, 2008, p. 25-26) : 

a  Product – Oriented Campaigns 

  Kegiatan kampanye yang bersifat komersil, dan berorientasi 

pada produk baru serta membangun citra positif perusahaan 

dengan menyelenggarakan kegiatan sosial dan program 

kepedulian.  

b.  Candidate – Oriented Campaigns 

            Kegiatan kampanye dengan kepentingan politik dan 

berorientasi kepada pasangan calon kandidat di dalam 

kontestasi pemilu.  

c.  Ideological or Cause – Oriented Campaigns 

Jenis kampanye ini berorientasi yang bertujuan mengubah 

perilaku sosial masyarakat dan bersifat non komersil.  

   Dari ketiga jenis kampanye di atas, jenis kampanye 

yang digunakan oleh peneliti adalah ideologically or cause 
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oriented campaigns atau kampanye yang berdimensi 

perubahan sosial. Gerakan sadar pemilu yang 

disosialisasikan oleh KPUD Kota Tangerang ditujukan agar 

pemilih pemula mempunyai pengetahuan yang baik 

mengenai pemilihan umum, dan memahami pentingnya 

pemilihan umum bagi kehidupan mereka dan diharapkan 

dengan pengetahuan itu, dapat direalisasikan melalui sikap 

politiknya untuk menggunakan hak pilihnya pada pemilihan 

umum pada 17 April 2019 nanti.  

2.2.2.2  Tipologi Kampanye  

 Kegiatan kampanye dapat menciptakan konstruksi mengenai 

positioning statement pada suatu tujuan kegiatan operasional 

organisasi atau kelembagaan. Menurut  Newsom, Scoot & Turk 

dalam Ruslan (2008, p. 96-98) melalui strategi komunikasi dalam 

penyampaian pesan-pesan yang berhubungan dengan nilai, manfaat 

dan tujuan mengubah persepsi tertentu agar mudah diterima oleh 

publiknya. Terdapat berbagai jenis dari keberadaan kegiatan 

kampanye, yaitu melaksanakan kegiatan kampanye untuk tujuan 

sebagai berikut: 

a.        Public awareness 

 Tujuan kampanye secara umum berupaya menciptakan 

kesadaran publik terhadap sesuatu isu atau masalah di 
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masyarakat yang berkaitan dengan kepentingan sosial, 

seperti pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, kelestarian 

lingkungan hidup dan alam sekitarnya.  

 b.  Offer information 

 Menawarkan informasi yang lebih mendalam tentang suatu 

program kampanye tertentu kepada publik yang lebih tertarik 

atau ingin peduli, dan berbeda jika dibandingkan dengan 

kampanye kesadaran.  

c.  Public education  

Kemampuan pelaku kampanye untuk mempersuasifkan 

publik melalui nilai edukasi yang didukung dengan bahan-

bahan materi kampanye yang ingin dikampanyekan terhadap 

masyarakat.  

d.  Reinforce the attitudes and behavior  

 Program kampanye yang sedang dijalankan harus mampu 

memperkuat nilai-nilai atau ingin mengubah perilaku publik 

yang berkaitan melalui persetujuan dengan positioning 

statement pihak narasumber.  

 e.  Behavior modification 

Tahapan kemampuan melaksanakan tahapan kampanye 

berikutnya adalah memodifikasi atau ingin mengubah 

perilaku untuk meyakinkan publik mengenai kampanye 

sosial tertentu.  
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  Berkaitan dengan penelitian ini, tujuan yang ingin dicapai 

oleh KPUD Kota Tangerang dengan kampanye gerakan sadar pemilu 

adalah meningkatnya kesadaran pemilih mengenai pentingnya 

kepemiluan bagi kehidupan bernegara saat ini. Kesadaran yang ingin 

diharapkan oleh KPUD adalah pemilih pemula sadar untuk 

memahami proses administrasi pemilu, sadar untuk aktif 

berkampanye dalam menyemarakan pemilu serentak, sadar untuk 

mengamati rekam jejak calon kandidat, dan sadar untuk 

menggunakan hak pilihnya yang direfleksikan melalui pencoblosan 

di tempat pemungutan suara (TPS).  

  Terwujudnya angka partisipasi pemilih yang tinggi bisa 

tercapai bila diseimbangkan dengan dorongan kesadaran mengenai 

pemahaman terhadap pemilu yang tinggi. Karena memilih adalah  

hak yang bisa dipakai atau tidak oleh warga negara, KPUD harus 

menyadari ancaman golput / tidak menggunakan hak pilih akan terus 

tumbuh di pemilu serentak tahun ini.  

  KPUD Kota Tangerang menyadari bahwa ketidakpedulian 

terhadap proses politik dan pemilu merupakan sebuah perilaku politik 

menyimpang atau negatif. Oleh karena itu, langkah pertama tentu saja 

meminimalkan tingkat keengganan pemilih untuk tidak mencoblos 

atau golput, dengan menggemakan sosialisasi kampanye gerakan 

sadar pemilu dan menggiatkan pendidikan politik kepada pemilih 

mengenai informasi kepemiluan yang diharapkan akan meningkatkan 
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pengetahuan pemilih mengenai tahapan pemilu, pemahaman dan 

kemampuan pemilih tentang kepemiluan dan mendorong 

peningkatan partisipasi pemilih yang semula pasif (abstain) menjadi 

aktif (mencoblos).   

2.2.2.3 Model Proses Kampanye S-M-C-R-E  

         Selain teori pokok yang dipakai pada penelitian ini, peneliti 

mencoba memperkuat lagi teori dengan penambahan struktur model 

komunikasi yang dirumuskan oleh Harlod D Laswell, yaitu who says 

what in which channel to whom with what effect. Dalam 

penyampaian pesan ditampilkan sebuah model perbandingan 

melalui model proses komunikasi umum melalui Everett M. Rogers 

dan W. Floyd Shoemaker, dengan menampilkan a common model of 

communications process is that of source-message-Channel-

Receiver-Effect atau yang dikenal sebagai S-M-C-R-E (Ruslan, 

2008, p. 68).  

Gambar 2.1 Model S-M-C-R-E 

 

(Sumber: Ruslan, 2008, p. 69) 
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 Melalui gambar 2.1 di atas, dijelaskan bahwa Source (S) 

adalah sumber pemberi pesan yang berasal dari ilmuan, pimpinan 

lembaga dan pakar-pakar yang ahli dibidangnya serta tokoh yang 

sesuai dengan tema kampanye, yang kemudian menyampaikan 

sebuah pemikiran logis berupa ide, gagasan atau mungkin suatu hal 

yang baru (M) melalui media yang dipilih oleh komunikator untuk 

menyampaikan pesan kampanye. Saluran media dapat berupa media 

massa, maupun media personal yang bergantung pada isi pesannya 

(C) kepada khalayak sasaranya (R). Setelah pesan disampaikan dan 

diterima oleh khalayak sasaran oleh komunikator melalui media 

yang sudah terpilih, dapat dilihat perubahan perilaku yang terjadi 

pada khalayak sasaran. Efek (E) yang terjadi pada khalayak sasaran 

terhadap pesan yang disampaikan tersebut bisa menghasilkan efek 

positif maupun negatif.  

2.2.2.4  Pesan Kampanye  

 Menurut Oktarina & Abdulla (2017, p. 17) pesan merupakan 

sebuah materi pernyataan yang disampaikan oleh komunikator 

kepada komunikan yang dapat berupa lisan atau tulisan, juga dapat 

berbentuk lambang-lambang, gambar, warna, atau isyarat-isyarat 

lainnya. 

 Dalam kegiatan kampanye, posisi pesan memiliki tempat 

yang utama. Berdasarkan buku “manajemen kampanye” yang 
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ditulis Venus (2018, p.101) kampanye pada dasarnya adalah proses 

penyampaian atau pertukaran pesan kepada khalayak. Pesan 

kampanye dapat disampaikan dalam berbagai bentuk, mulai dari 

poster, spanduk, baliho, diskusi, hingga selebaran. Adapun 

bentuknya, pesan-pesan selalu menggunakan simbol, baik verbal 

maupun nonverbal, yang diharapkan memancing respon tertentu 

dari khalayak. 

  Aktivitas kampanye dapat tercapai apabila khalayak 

memahami pesan-pesan yang ditujukan kepada mereka. Oleh 

karena itu, prinsip di dalam suatu kampanye adalah khalayak yang 

akan menerima pesan komunikator. Pesan kampanye yang 

disampaikan harus dirancang secara kreatif, sistematis, dan efektif.  

 Merujuk pada Venus (2018, p. 120) pesan kampanye yang 

dirancang perlu memperhatikan hal-hal berikut :  

  1.  Isi pesan  

  Isi pesan bagaimana pesan diekspresikan ke dalam 

bentuk kata-kata, divisualisasikan diberikan ilustrasi hingga 

jenis himbauan pesan.   

  2.       Struktur pesan 

  Struktur pesan merujuk bagaimana unsur-unsur pesan 

di organisasikan. Organisasi pesan meliputi sisi pesan 

(message sidedness), susunan penyajian (order of 
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presentation) dan pernyataan kesimpulan (drawing 

conclusion).  

          Sisi pesan (message sidedness) 

memperlihatkan bagaimana argumentasi yang mendasari 

suatu pesan persuasif disajikan kepada khalayak. Susunan 

penyajian (order of presentation) adalah mengenai 

penempatan argumentasi dalam pesan. Penempatan materi 

pesan/argumentasi dapat berkaitan dengan penyusunan 

pesan yang meliputi susunan klimaks (akhir), antiklimaks 

(awal), dan susunan piramidal (ditengah-tengah). 

Sedangkan pernyataan kesimpulan (drawing conclusion) 

adalah memberikan kesimpulan pesan kampanye kepada 

khalayak berdasarkan cara eksplisit dan cara implisit.  

3.  Bingkai pesan 

 Cara memilih, menata, dan menyajikan pesan kepada 

khalayak. Pembingkaian pesan dapat memengaruhi cara 

berfikir, menilai keadaan dalam mengambil sebuah 

kesimpulan. 

  Dalam penelitian ini, peneliti hanya memfokuskan 

pada dimensi isi pesan yang di dalamnya terdapat 

verbalisasi, visualisasi dan ilustrasi/materi pendukung. Hal 

ini disesuaikan atas dasar pemilihan media yang dipakai 
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oleh KPUD. Penggunaan media luar ruangan yaitu spanduk 

dalam materi kampanye masih menjadi prioritas oleh 

penyelenggara pemilu untuk mempromosikan dan 

menggaungkan kampanye gerakan sadar pemilu kepada  

masyarakat.  

2.2.2.5 Khalayak kampanye  

       Menurut McQuail & Windahl dalam Venus (2018, p. 

170). khalayak sasaran merupakan “Sejumlah orang yang 

kesadaran, pengetahuan, sikap, dan/atau perilakunya akan 

diubah melalui kegiatan kampanye”  

        Sedangkan, menurut Grunig dalam Venus (2018, p. 

203), khalayak sasaran dibedakan menjadi empat segmen 

khalayak terhadap ketertarikan /tanggapan mengenai isu-isu 

publik: 

1.    Khalayak non-publik  

Orang-orang yang tidak memandang atau menyadari 

adanya suatu masalah sosial atau masalah 

kemasyarakatan.  

2.    Publik laten  

  Orang-orang secara sadar memahami adanya 

 masalah, namun tidak melibatkan diri dalam suatu 

 bagian solusi terhadap masalah tersebut.  
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3.   Publik sadar  

 Orang-orang menyadari suatu masalah,terlibat di dalam    

memikirkan masalah, namun belum mengambil 

tindakan apa-apa.  

4.     Publik aktif  

 Orang-orang yang terdiri secara aktif mencari 

pemecahan masalah yang mereka terlibat di dalamnya.  

          Bila disesuaikan dengan tipe khalayak Grunig, 

menurut peneliti, pemilih pemula yang menjadi subjek 

penelitian adalah salah satu tipe khalayak non publik. 

Menurut Heriyanto dalam Bakti (2012, p. 130) pemilih 

pemula dalam dinamika politik masih cenderung labil, 

apatis, dan preferensi mengenai pemahaman politik 

yang masih terbatas. Faktor-faktor tersebut akan 

berimplikasi pada suara pemilih pemula rentan di 

eksploitasi untuk kepentingan politik tertentu.  

2.2.3     Komunikasi Massa  

   Komunikasi massa menurut Maletzke merupakan 

bentuk komunikasi yang menyampaikan pernyataan secara 

terbuka melalui media penyebaran teknis secara satu arah 

dan tidak langsung pada publik yang tersebar (dikutip dalam 

Sumadiria, 2014. p. 19). Selanjutnya, komunikasi massa 

termasuk ke dalam proses komunikasi secara sekunder   
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karena menggunakan peralatan teknis, baik melalui media 

cetak, media elektronik.  

   Adapun karakteristik komunikasi massa dapat 

diklasifikasikan ke dalam empat kategori (Sumadiria, 2014, 

p. 21): 

a. Komunikator melembaga: komunikasi massa bersifat 

institusional yang terdiri dari kumpulan individu dari 

berbagai keahlian yang terorganisir secara rapi, baik, dan 

profesional. 

b. Komunikasi satu arah: proses komunikasi hanya   

 berlangsung bersifat satu arah dan tidak ada interaksi 

 antara peserta komunikasi.  

c.   Pesan umum diterima serempak: pesan yang ditujukan    

  untuk kepentingan umum bukan untuk golongan  

 tertentu.  

d.  Khalayak tersebar, anonim, heterogen : komunikasi massa 

mempunyai khalayak yang tersebar di berbagai tempat 

tidak saling mengenal serta terhubung secara menyatu 

dengan media msasa. 

   e. Selintas: bagaimana komunikasi massa berlangsung 

secara cepat, sesaat, dan tanpa bisa diulang kembali.  
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2.2.4    Media Luar Ruangan  

   2.2.4.1  Pengertian Media Luar Ruangan 

          Menurut Vonna (2016, p. 2-3) manusia saat ini tidak 

hanya dapat berkomunikasi atau menyampaikan pesan 

secara verbal dan non verbal, tetapi pesan juga dapat 

disampaikan melalui media yang mengandalkan indera 

pengelihatan. Media luar ruang merupakan media informasi 

yang ditempatkan di pinggir jalan atau di tempat strategis 

yang mudah di temui oleh masyarakat sekitar atau pengguna 

jalan raya. Media luar ruang dapat berupa baliho, brosur, dan 

spanduk. Perangkat media luar ruang yang telah disebutkan 

sering menyimpan hal-hal yang unik, menarik, dan 

informatif. Dengan mengandalkan penglihatan, informasi 

yang disampaikan lebih cepat mendapat perhatian dari 

masyarakat.   

 2.2.4.2   Spanduk  

  Media spanduk adalah media bersifat temporer, 

sangat informatif, dan mudah diletakan di tempat yang 

diinginkan, seperti di pinggir jalan raya. Lebih lanjut 

spanduk merupakan iklan yang direntangkan dan 

dibentangkan dengan menggunakan tali, atau penyangga 

yang berisikan sebuah slogan, informasi dan berita yang 

perlu diketahui oleh masyarakat. Selain slogan, media 
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spanduk berisi juga teks (tulisan), warna dan gambar 

dengan tujuan memudahkan masyarakat agar lebih cepat 

memperoleh informasi. Oleh karena itu, spanduk harus 

dibuat menarik dan mudah dipahami dengan menggunakan 

kata-kata yang menarik, agar masyarakat dapat terpengaruh 

dengan cepat (Lee & Johnson, 2007, p. 284).   

2.2.5    Pemilih Pemula  

 Pemilih pemula merupakan pemilih yang baru 

pertama kali mengikuti pemilihan umum. Mereka baru 

akan merasakan pengalaman baru untuk melakukan 

pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD 

Kabupaten / Kota dan Presiden-Wakil Presiden (Bakti, 

2012, p. 127).  

 Pemilih pemula bila dikategorisasikan melalui umur, 

mereka adalah pemilih dengan rentang usia 17-21 tahun. 

Kelompok pemilih pemula ini biasanya mereka yang 

berstatus pelajar, mahasiswa, serta pekerja muda. 

Sedangkan pemilih pemula yang menjadi subjek peneliti 

adalah pemilih pemula dari kalangan pelajar dengan rentang 

usia 17-18 yang berada di lingkungan SMAN 1 Kota 

Tangerang.  
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 2.2.6  Partisipasi Politik   

  Keterlibatan masyarakat kolaboratif dalam politik 

dan pemerintahan merupakan suatu hal yang esensial dalam 

negara demokrasi. Menurut Verba, Scholzman, dan Brandy 

dalam buku yang berjudul Voice and Equality: “Civic 

Voluntarism in American Politics” (dikutip Halim & 

Lalongan, 2016, p. 11) menjelaskan bahwa: 

 “Keterlibatan partisipasi masyarakat dalam berpolitik adalah 

jantungnya demokrasi, dan karena itu demokrasi adalah 

sesuatu yang tidak bisa dijelaskan tanpa adanya kemampuan 

masyarakat dalam berpartisipasi secara bebas dalam 

menentukan proses pemerintahan” 

  Menurut Subakti (2010, p. 151) partisipasi politik 

adalah keikutsertaan warganegara biasa dalam memengaruhi 

proses pembuatan dan pelaksanaan dalam menentukan 

pemimpin pemerintahan. 

  Sementara menurut Budiardjo (2008, p. 367) 

partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok 

orang untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik, yakni 

dengan cara memilih pemimipin negara dan secara langsung 

atau tidak langsung memengaruhi kebijakan pemerintah 

(public policy). Bentuk kegiatan ini mencakup tindakan 

seperti memberikan suara dalam pemilihan umum.  
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 Dari pendapat yang dikemukakan mengenai 

partisipasi politik di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa 

partisipasi politik merupakan kegiatan yang dilakukan warga 

negara atau kelompok masyarakat dengan tujuan ikut serta 

dalam kehidupan berpolitik baik secara langsung dan tidak 

langsung.  

 2.2.6.1 Bentuk Partisipasi Politik 

  Menurut Verba dan Nie dalam Mujani (2012, p. 80).   

partisipasi politik adalah segala aktivitas yang dilakukan 

oleh masyakat untuk memengaruhi pilihan orang-orang 

untuk posisi pemerintahan dan atau untuk memengaruhi 

tindakan-tindakan sebagai pejabat pemerintahan. 

  Menurut Huntington dan Nelson bentuk partisipasi 

digolongkan ke dalam beberapa bagian, electoral activity, 

lobbying, organizational activity, contacting dan violence. 

Sedangkan menurut Milbrath M.L.Goel, 

mengidentifikasikan tujuh bentuk partisipasi politik, di 

antaranya  (Gatara, 2009, p. 315-316): 

1.      Aphatetic Inactives  

         Aktivitas pasif yang tidak pernah memilih  
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2.  Passive supporters  

       Memilih secara teratur dan selalu menghadiri parade  

 yang diselenggarakan oleh pihak-pihak tertentu. 

3.  Contact Spesialist 

       Pejabat mengunjungi daerah-daerah tertentu 

(provinsi, dan nasional) untuk berkomunikasi 

mengenai masalah-masalah tertentu.  

4.  Communicators 

 Mengikuti informasi-informasi politik, terlibat 

dalam diskursus politik, mengirimkan pesan/protes 

kepada pimpinan politik. 

5.  Party and campaign workers  

  Aktivitas dengan berkerja untuk partai politik, 

menjadi kandidat partai politik, menghadiri 

pertemuan-pertemuan dan menyumbangkan uang 

pada partai politik atau kandidat. 

6.  Community Activist  

Kegiatan yang dilakukan untuk membentuk 

kelompok kecil untuk menangani kasus-kasus lokal, 

keanggotaan aktif di organisasi, dan melakukan 
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kontak langsung dengan pejabat  yang berkenaan 

dengan isu-isu sosial.  

7.  Prostester  

 Melakukan aksi unjuk rasa di jalan untuk memprotes 

 suatu kebijakan pemerintah yang salah.  

 Pada penelitian ini, peneliti hanya memfokuskan 

bentuk partisipasi politik ke dalam dua dimensi yang 

sebelumnya telah dikemukakan oleh Mujani (2012, p. 85-

86).   

1   Kegiatan Kampanye  

 Berpartisipasi dalam pemilu merupakan salah 

satu contoh dari banyak bentuk kegiatan/aktivitas 

politik yang terkait dengan pemilu. Ikut serta 

mengikuti kampanye menjelang pemilu 

mencerminkan ketertarikan warga negara pada 

politik dari pada hanya sekedar memilih (Mujani, 

2012, p. 93).  

  Kampanye pemilu adalah bagian dari wujud 

demorkasi dan instrument yang sah dimana 

kelompok kepentingan politik berupaya 

menjelaskan kebenaran tujuannya kepada 

masyarakat umum. Kampanye politik mendapatkan 
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legitimasi dari pemilu itu sendiri, karena pemilu 

adalah fondasi kebebasan individu.   

2.    Keikutsertaan Pemilu  

 Menurut Robert Dahl dalam Gatara (2009, p. 

207) pemilu adalah lembaga sekaligus prosedur 

praktik politik untuk mewujudkan kedaulatan 

rakyat yang memungkinkan terbentuknya sebuah 

pemerintahan perwakilan (representative 

goverment). 

 Selain itu, pemilu adalah prosedur demokrasi 

untuk membentuk sistem kekuasan negara yang 

berkedaulatan rakyat dan permusyawaratan 

perwakilan yang digariskan oleh konstitusi atau 

UUD.Kekuasaan negara tercipta melalui pemilihan 

umum adalah hasil lahir dari lapisan bawah 

menurut kehendak rakyat dan dipergunakan sesuai 

dengan keinginan rakyat, oleh rakyat, dan untuk 

rakyat.  

 Menurut Schumpeter dalam Mujani (2012, p. 

76) Keikutsertaan warga dalam proses pemilu 

merupakan elemen paling dasar dari sebuah sistem 

pemerintahan demokratis. Salah satu aktivitas 
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dalam proses demokrasi yang terlihat adanya 

kompetisi secara bebas di antara para elit untuk 

memperebutkan dukungan warga dalam rangka 

menduduki jabatan publik seperti Presiden atau 

anggota Dewan Perwakilan Rakyat. 

 Ukuran paling umum dari partisipasi politik 

konvensional adalah ikut memilih dalam pemilu 

(voting). Ikut memilih dalam pemilihan umum 

(voter turnout) adalah tindakan memilih dalam 

pemilu dari seseorang warga yang secara legal 

mempunyai hak pilih. Hak pilih akan diberikan 

kepada pemilih apabila sudah memiliki kriteria-

kriteria yang sebelumnya sudah ditetapkan oleh 

penyelenggara pemilu.  

  Secara keseluruhan, Kampanye Gerakan 

Sadar Pemilu oleh KPUD Kota Tangerang 

merupakan salah satu bentuk kampanye publik 

dengan tujuan menumbuhkan kesadaran pemilu 

demi terciptanya partisipasi politik Kota Tangerang 

khususnya pemilih pemula. 

 KPUD Kota Tangerang sebagai 

penyelenggara pemilihan umum tingkat Kabupaten 
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/Kota mengajak masyarakat atau pemilih pemula 

secara bersama-sama  menyukseskan pemilu 2019 

dengan menghadiri rangkaian kegiatan yang sudah 

ditetapkan demi terselenggaranya suasana politik 

di Kota Tangerang. Suasana politik menuju pemilu 

2019 perlu dibangun oleh KPUD Kota Tangerang 

mengingat kepemiluan yang sebentar lagi akan 

dilaksanakan. 

2.2.6.2 Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Politik Pemilih 

 Berdasarkan Mujani (2012, p. 6-35) tipologi perilaku 

pemilih terdapat pendekatan yang dapat menjelaskan keterkaitan 

pemilih dalam menentukan pilihan politiknya, diantarannya: 

1.  Pendekatan Sosiologis  

 Pemilih dengan pendekatan sosiologis dipengaruhi 

 oleh faktor-faktor pada kelas sosial, agama, dan 

 kelompok etnik, kedaerahan, atau bahasa.  

2. Pendekatan Psikologis  

 Pendekatan psikologis melihat bahwa partisipasi 

 warga dalam pemilu memiliki kedekatan secara 

 emosional terhadap suatu partai politik atau calon 

 kandidat tertentu, memiliki informasi yang cukup 

 untuk menentukan pilihan, merasa suaranya berarti, 
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 serta memiliki kepercayaan bahwa pilihannya dapat 

 ikut memperbaiki keadaan.  

3. Pendekatan Rasional  

Pendekatan rasional berasumsi bahwa partisipasi warga 

dalam pemilu akan memilih calon atau partai tertentu 

apabila calon atau partai politik tersebut dipandang 

dapat membantu pemilih untuk memenuhi kepentingan 

dasarnya misalnya kehidupan ekonomi.  

2.2.7  Efek Kampanye dan Komponen Pembentuk Partisipasi 

 Kampanye secara umum adalah kegiatan komunikasi 

persuasif yang bertujuan untuk memengaruhi khalayak dan 

melakukan perubahan perilaku seperti yang diharapkan oleh 

inisiator kampanye. Menurut Ahmadi terdapat tiga tahapan 

dalam pembentukan sikap / perilaku, yakni diklasifikasikan 

sebagai efek kognitif, efek afektif dan efek konatif (dikutip 

dalam Normawati, Maryam, dan Priliantini, 2018, p.159): 

1. Efek kognitif (pengetahuan) terjadi bila ada perubahan 

pada yang diketahui, dipahami, dan dipersepsi 

khalayak. Bila dikaitkan dengan partisipasi politik, efek 

kognitif yang diharapkan apabila terjadi perubahan di 

dalam mengetahui dan memahami perkembangan 

pemilu serentak di Indonesia. Pemahaman berupa 
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pengetahuan pemilih bisa dikaitkan dengan mengetahui 

pelaksanaan pemilu serentak, mengetahui nama partai 

politik dan nama nominasi pasangan Pilpres.  

2. Efek afektif (sikap) ditimbulkan bila ada hal yang bisa 

menyangkut perasaan-perasaan tertentu seperti,  

simpati, ketakutan, dan kedengkian.  Aspek sikap ini 

bila dikaitkan dengan partisipasi politik akan terlihat 

jika seseorang menunjukan sikapnya untuk mendukung 

kampanye gerakan sadar pemilu yang dilakukan oleh 

KPUD dalam menggaungkan pemilu serentak 2019.  

3. Efek konatif (perilaku) merujuk pada perilaku untuk 

bertindak terhadap objek atau kecenderungan untuk 

berbuat sesuatu berdasarkan keinginan komunikator 

kampanye. Dalam kaitan dengan partisipasi politik, efek 

konatif  yang diharapkan adalah keikutsertaan pemilih 

di dalam pemilihan umum (voting) dan mengikuti 

ajakan kampanye pemilu.  

  2.2.8  Hubungan Pesan Kampanye  dengan Partisipasi   

  Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, kampanye 

Menurut Rogers dan Storey merupakan serangkaian kegiatan 

komunikasi yang terencana dengan tujuan untuk 

menciptakan dampak tertentu terhadap sebagian besar 
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khalayak sasaran secara berkelanjutan dalam periode waktu 

tertentu.  

  Sedangkan menurut Perloff dikutip Venus (2018, p. 10) 

bahwa tindakan kampanye selalu dilandasi prinsip persuasi, 

yakni mengajak dan mendorong publik untuk menerima dan 

melakukan sesuatu yang dianjurkan atas dasar kesukarelaan.  

  Kemudian dalam praktiknya, partisipasi masyarakat 

adalah proses keterlibatan individu dalam berbagai kegiatan 

yang berkaitan dengan kemasyarakatan (Anggani.C.H, 

2014, p. 158). Partisipasi masyarakat bila disesuaikan 

dengan penelitian ini adalah partisipasi masyarakat dalam 

menghadiri kegiatan kampanye politik dan berpartisipasi di 

dalam pemilu Pileg dan Pilpres (election day).  

  Keterkaitan pesan kampanye dengan partisipasi publik 

terangkum oleh Pfau & Parrot dalam Ruslan (2008, p. 27) 

bahwa aktivitas kampanye melekat pada kegiatan 

komunikasi persuasif. Lebih lanjut, kegiatan kampanye 

harus mampu mendramatisir tema pesan atau gagasan-

gagasan yang diekspos secara terbuka dan mendorong 

partisipasi publik untuk terlibat baik secara simbolis maupun 

praktis untuk mencapai tujuan dari tema kampanye tersebut.  

 Selain berpedoman pada pemahaman konsep 

kampanye penelitian ini juga berpijak pada teori efek melalui 
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teori Stimulus-Organism-Respon. Sehingga dari pendapat di 

atas dapat disimpulkan bahwa pengaruh pesan kampanye 

dalam setiap aktivitas kampanye merupakan sarana yang 

berpengaruh terhadap perilaku pemilih untuk terlibat di 

dalam partisipasi politik. 

 Selanjutnya, peneliti memperlihatkan hasil penelitian 

yang sudah dilakukan yang berkaitan dengan pesan 

kampanye terhadap partisipasi. Penelitian yang berjudul 

Pengaruh kampanye say no to plastic bag terhadap 

partisipasi masyarakat oleh Calisca Hardiana Anggani tahun 

2014. Hasil penelitian ini memberikan hasil bahwa program 

“Say no to plastic bag” yang dilakukan Body Shop ini 

mampu memberikan kesadaran dan menumbuhkan 

partisipasi masyarakat sesuai dengan tujuan kampanye ini. 

program kampanye tersebut juga mampu menyampaikan 

pesannya secara baik kepada responden yang direalisasikan 

dengan partisipasi masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan 

tingginya minat masyarakat berpartisipasi dalam aksi yang 

berhubungan dengan kampanye tersebut. Di dalam uji 

statistik, berdasarkan uji korelasi Pearson, didapatkan hasil 

nilai korelasi sebesar 0.629. Melalui nilai korelasi dapat 

disimpulkan bahwa terdapat pengaruh program kampanye 

“Say No to Plastic  Bag” oleh The Body Shop terhadap 
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partisipasi masyarakat. Artinya, semakin banyak dan makin 

sering informasi diberikan kepada masyarakat maka akan 

semakin banyak juga masyarakat yang akan ikut 

berpartisipasi, dan dilain sisi bahwa program kampanye ini 

akan berdampak baik bagi  kehidupan  masyarakat  tersebut  

sendiri. 
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2.3 Kerangka Teoritis 
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2.4  Hipotesis  

     Hipotesis merupakan dugaan sementara terhadap penelitian yang 

kebenaranya harus diuji secara empirik dengan analisis penelitian 

berdasarkan data yang diperoleh di lapangan. Hipotesis dalam penelitian ini 

yaitu : 

 Ho   :   Tidak ada Pengaruh Pesan Kampanye Gerakan sadar Pemilu Oleh 

       KPUD Terhadap Partisipasi Politik Pemilih Pemula. 

 Ha  :   Ada Pengaruh Pesan Kampanye Gerakan Sadar Pemilu Oleh   

      KPUD  Terhadap Partisipasi Politik Pemilih Pemula. 
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