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ABSTRAK 

 

 Keikutsertaan masyarakat dalam pemilihan umum kepala daerah merupakan suatu tindakan 

memilih pemimpin yang dapat memimpin dengan baik daerahnya. Kecendrungan untuk memilih salah 

satu kandidat dalam pemilihan umum kepala daerah terbentuk oleh suatu perilaku pemilih yang telah 

dibentuk dari lingkungan baik itu keluarga maupun masyarakat sekitar dan pemikiran masyarakat 

sendiri sebagai pemilih. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi 

perilaku pemilih masyarakat Kelurahan Penyengat dalam pemilihan umum kepala daerah kota 

Tanjungpinang tahun 2012 dan faktor apa yang paling dominan yang dapat mempengaruhi perilaku 

masyarakat  sebagai pemilih. 

 Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, maka metode penelitian yang digunakan adalah 

metode penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan informan sebanyak 30 orang. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa perilaku pemilih di Kelurahan Penyengat dipengaruhi oleh pendekatan 

sosiologis yaitu karena ajakan keluarga, hubungan kekerabatan, kesamaan sekolah di masa lalu, 

lingkungan pekerjaan, lingkungan bergaul, dan organisasi keagamaan. Pemilih juga dipengaruhi oleh 

pendekatan psikologis yaitu karena faktor identifikasi partai. Setelah itu juga pemilih dipengaruhi oleh 

pendekatan rasional yaitu karena faktor rekam jejak, adanya keuntungan yang diharapkan, visi misi 

serta isu dan kandidat yang turut andil dalam membentuk perilaku mereka sebagai pemilih. Dan yang 

terakhir adalah pendekatan marketing yang melatarbelakangi karena faktor citra kandidat, isu dan 

kebijakan serta pengaruh gender antara pemilih  dan kandidat. Sedangkan untuk faktor yang dominan 

adalah faktor yang menggunakan pendekatan rasional. 
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ABSTRACT 

 

Community participation in elections of regional heads is an act of leadership that can make 

your choice with a good lead region. The tendency to choose one of the candidates in the election of 

regional heads are formed by a voting behavior that has been formed from both the family 

environment and the surrounding community and the community itself as a thinking voter. This study 

aims to determine the factors underlying voter behavior Penyengat village community in general 

elections of regional heads Tanjungpinang city in 2012 and what is the most dominant factor that can 

influence the behavior of people as voters.  

Based on the research objectives, the research method used is descriptive qualitative research 

method using informants as many as 30 people. The results showed that the voters in the district 

Penyengat behavior is influenced by the sociological approach because solicitation family, kinship, 

common schools in the past, environmental jobs, environmental associate, and religious organizations. 

Voters also influenced by the psychological approach because of party identification. After that voters 

also influenced by the rational approach because of the track record, the existence of the expected 

profit, mission and vision of the issues and the candidates who took part in shaping their behavior as 

voters. And the last is behind the marketing approach because of the image of the candidates, issues 

and policies as well as the influence of gender between voters and candidates. As for the dominant 

factor is the factor that uses a rational approach.  
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I. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Salah satu agenda yang penting dalam proses perubahan politik adalah menyelenggarakan 

pemilihan umum. Pemilihan Umum merupakan salah satu instrument terpenting dalam suatu politik 

demokrasi. Demokrasi memberikan kesempatan yang sama bagi setiap individu maupun sekelompok 

orang untuk  menjadi kepala daerah tanpa menghiraukan latar belakang partai maupun non partai, 

ekonomi, etnis, agama, sipil, militer, dan sebagainya. 

Prinsip dasar dalam demokrasi adalah setiap orang dapat ikut serta dalam proses pembuatan 

keputusan politik. Dalam suatu sistem politik demokratis para pemimpin dipilih langsung oleh rakyat 

yang akan berbuat maksimal sesuai dengan aspirasi rakyat. Makna pemilu yang paling essensial bagi 

suatu kehidupan yang demokratis adalah sebagai institusi untuk melakukan perubahan kekuasaan 

(pengaruh) yang dilakukan dengan regulasi, norma dan etika, sehingga sirkulasi elit politik kekuasaan 

dapat dilakukan secara damai dan beradab. 

Menurut UU No.12 tahun 2003 Pasal 1 ayat 1 tentang pemilu, Indonesia sebagai negara yang 

menganut sistem demokratis, menyatakan dalam UU bahwa pemilu adalah sarana pelaksanaan 

kedaulatan rakyat dalam negara kesatuan republik Indonesia yang berdasarkan pancasila dan Undang-

Undang negara Republik Indonesia. Pemilu dipandang sebagai bentuk paling nyata dari kedaulatan 

yang berada di tangan rakyat serta wujud paling konkret partisipasi rakyat dalam penyelenggaraan 

negara. Oleh karena itu, sistem dan penyelenggaraan pemilu selalu menjadi perhatian utama karena 

melalui penataan, sistem dan kualitas penyelenggaraan pemilu diharapkan dapat benar-benar 

mewujudkan pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. 

Pada tanggal 31 Oktober 2012 yang lalu masyarakat Tanjungpinang telah melaksanakan 

pemilukada Kota Tanjungpinang secara langsung untuk memilih walikota dan wakil walikota yang 

merupakan salah satu bentuk pelaksanaan demokrasi di kota Tanjungpinang. Pilkada langsung terkait 

dengan kedaulatan rakyat mencakup hal-hal sebagai berikut (Prihatmoko, 2009:128) : 
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1. Rakyat secara langsung dapat menggunakan hak-hak pilihnya secara utuh yang menjadi 

kewajiban negara memberikan perlindungan terhadap hak pilih rakyat. Salah satu hak politik 

rakyat tersebut adalah hak memilih calon pemimpin. 

2. Wujud nyata asas pertanggungjawaban dan akuntabilitas. Pertanggungjawaban (responbility) 

dan akuntabilitas (accountability) publik seorang pemimpin merupakan landasan yang amat 

penting guna menjaga kelangsungan sebuah kemimpinan politik. Melalui pilkada langsung, 

maka seorang kepala daerah harus dapat mempertanggungjawabkan kepemimpinan kepada 

rakyat yang memilih. 

3. Menciptakan suasana yang bagi terciptanya hubungan sinergis antara pemerintah dan rakyat. 

Pemerintah sesuai akan melaksanakan kehendaknya sesuai dengan kehendak rakyat. 

Keserasian dan keseimbangan hubungan antara keduanya akan membawa pengaruh yang 

sangat menentukan bagi tegaknya suatu pemerintah yang demokratis. 

Seperti yang kita ketahui bahwa yang menjadi calon walikota dan wakil walikota merupakan 

pasangan calon yang diajukan oleh partai politik atau gabungan dari partai politik dan diperoleh 

ermpat pasangan calon yang terdiri dari: 

1. Maya Suryanti – Tengku Dahlan yang didukung oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai 

Persatuan Pembangunan (PPP), partai GOLKAR, dan Partai Kebangkitan Nahdatul Ulama 

(PKNU). 

2. Lis Darmansyah – Syahrul yang didukung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 

(PDIP), Partai Matahari Bangsa (PMB), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Merdeka, 

Partai Pemuda Indonesia (PPI), Partai Gerindra, Partai Persatuan Daerah (PPD), Partai Bulan 

Bintang (PBB) dan Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN). 

3. Hendri Frankim – Yusrizal yang didukung oleh Partai Perjuangan Indonesia Baru (PPIB), 

Partai Demokrasi Pembaruan (PDP), dan Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB). 

4. Husnizar Hood – Rudi Chua yang didukung oleh Partai Demokrat, Partai Kebangkitan 

Bangsa (PKB), dan Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK). 
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Peserta pemilihan adalah pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai 

politik secara berpasang-pasangan dimana mereka diharuskan untuk bersaing untuk memenangkan 

suara para pemilih mulai dari kampanye terbuka, pemberian sumbangan, sembako dan sebagainya. 

Fenomena diatas merupakan bentuk dari upaya tim sukses untuk memenangkan pasangan kandidat 

yang bertarung pada pemilihan umum kepala daerah kota Tanjungpinang tahun 2012. Keberhasilan 

upaya dari tim sukses tersebut dipengaruhi oleh faktor sikap yang diberikan oleh masyarakat pemilih 

karena sikap mereka sangat mempengaruhi sikap politik yang akan mereka berikan. 

Alasan ketertarikan penulis terhadap perilaku pemilih dalam pemilihan umum kepala daerah 

karena penulis ingin mengetahui faktor yang melatarbelakangi masyarakat dalam memilih kandidat 

ataupun partai politik yang bersaing dalam pemilihan umum kepala daerah serta ingin melihat 

bagaimana antusiasme masyarakat di kelurahan penyengat dalam menyambut pemilihan umum kepala 

daerah Kota Tanjungpinang tahun 2012.  

Di dalam penelitian ini penulis memilih Kelurahan Penyengat sebagai lokasi penelitian karena 

masyarakat Kelurahan Penyengat pada umumnya bermatapencarian sebagai nelayan. Tingkat 

kesopanan dan kesantunan di Kelurahan Penyengat pun masih lebih tinggi sehinga mengakibatkan 

masyarakat di Kelurahan Penyengat ini memiliki kekerabatan yang masih lebih kental. Selain itu, 

keanekaragaman masyarakat yang ada di Kelurahan Penyengat menyebabkan banyaknya asumsi 

bahwa perilaku pemilih di Penyengat dapat dipengaruhi oleh pendekatan sosiologis, psikologis, 

rasional, maupun marketing.  

Namun selain itu penulis juga ingin mencari tahu faktor pendekatan manakah yang paling 

dominan yang dapat mempengaruhi perilaku masyarakat sebagai pemilih. Disamping itu juga 

dikarenakan penulis melihat tingginya jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebesar 68%  

dari jumlah pemilih yang terdaftar sebagai DPT di bandingkan dengan kelurahan lainnya yang ada di 

Kecamatan Tanjungpinang Kota. 
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Dari uraian tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan hasil penelitian 

ini dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul “Perilaku Pemilih di Kelurahan Penyengat Pada 

Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2012.” 

 

1.2 Tujuan Dan Kegunaan Penelitian 

1.2.1 Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi perilaku pemilih masyarakat Kelurahan 

Penyengat dalam pemilihan umum kepala daerah Kota Tanjungpinang tahun 2012 dan faktor apa yang 

paling dominan yang dapat mempengaruhi perilaku masyarakat sebagai pemilih. 

1.2.2 Kegunaan Penelitian 

Secara teoritis hasil penelitian ini dapat menambah referensi di dalam kepustakaan politik. 

Secara praktis penelitian ini berguna untuk mengembangkan wawasan dan menerapkan disiplin 

ilmu pemerintahan serta mengasah kemampuan dalam meneliti fenomena politik yang terjadi. 

II. LANDASAN TEORI 

Untuk mendukung pembahasan mengenai perilaku pemilih di Kelurahan Penyengat pada 

pemilihan umum kepala daerah kota Tanjungpinang tahun 2012, maka diperlukanlah berbagai kajian 

teoritis mengenai konsep-konsep yang berhubungan dengan pembahasan peneliti yang mengacu pada 

pendapat ahli dan sumber-sumber yang relevan. 

Pemilih adalah semua pihak yang menjadi tujuan utama para kontestan untuk mereka pengaruhi 

dan yakinkan agar mendukung dan memberikan suaranya kepada kontestan yang bersangkutan. 

Dinyatakan sebagai pemilih dalam pilkada yaitu mereka yang telah terdaftar sebagai peserta pemilih 

oleh petugas pendata peserta pemilih. Pemilih dalam hal ini dapat berupa konsituen maupun 

masyarakat pada umumnya. Konsituen adalah kelompok masyarakat yang merasa diwakili oleh suatu 

ideologi tertentu yang kemudian termanifestasikan dalam institusi politik sebagai partai politik dan 

seorang pemimpin (Firmanzah,2007:102).  
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Dari pengertian yang diberikan diatas, dapat disimpulkan bahwa yang dapat dikatakan sebagai 

pemilih adalah semua orang yang ada didalam suatu tempat yang telah terdaftar di dalam Daftar 

Pemilih Tetap (DPT). Dalam hal ini yang dikatakan sebagai pemilih adalah Masyarakat Kelurahan 

Penyengat yang masuk kedalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Pemilih ini yang nantinya akan 

memutuskan apakah mereka akan menggunakan hak suaranya atau tidak. Keputusan untuk 

memberikan dukungan dan suara tidak akan terjadi apabila tidak terdapat loyalitas pemilih yang cukup 

tinggi kepada calon pemimpin jagoannya.  

Begitu juga sebaliknya, pemilih tidak akan memberikan suaranya kalau mereka menganggap 

bahwa sebuah partai atau calon pemimpin tidak loyal serta tidak konsisten dengan janji dan harapan 

yang telah mereka berikan. Perilaku pemilih juga sarat dengan ideologi antara pemilih dengan partai 

politik atau kontestan pemilih. (Asfar,2006:137). 

Untuk memahami kecenderungan perilaku memilih mayoritas masyarakat secara akurat dapat 

dikombinasikan dalam beberapa pendekatan yang relevan, yaitu: (Nursal,2004:54) 

a. Pendekatan Sosiologis 

Pendekatan ini pada dasarnya menjelaskan bahwa karakteristik sosial dan pengelompokan-

pengelompokan sosial mempunyai pengaruh yang cukup signifikan dalam menentukan perilaku 

pemilih. Pendekatan sosiologis dilandasi oleh pemikiran bahwa determinan pemilih dalam respon 

politiknya adalah status ekonomi, afiliasi, religius. Dengan kata lain, pendekatan ini didasarkan pada 

ikatan sosial pemilih dari segi etnik, ras, agama, keluarga dan pertemanan yang dialami oleh agen 

pemilih secara historis.  

Model pendekatan sosiologis menggambarkan peta kelompok masyarakat dan setiap kelompok 

dilihat sebagai basis dukungan terhadap partai tertentu, setiap kelompok dalam masyarakat mempunyai 

tujuan, memiliki pemimpin aktivitas rutin dan sistem komunikasi sendiri-sendiri. Peranan masyarakat 

sebagai sistem yang mempunyai stratifikasi dan kajian terhadap pekerjaan dan serta kedudukan 

seseorang ditengah masyarakat sangat penting dalam memahami perilaku memilih, pendekatan 
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sosiologis mengasumsikan bahwa preferensi partai politik sebagaimana juga preferensi partai voting 

adalah produk  karakteristik sosio ekonomi seperti pekerjaan kelas dan agama dan ideologi. 

b. Pendekatan Psikologis 

Pendekatan ini pada dasarnya melihat sosialisasi sebagai determinasi dalam menentukan 

perilaku politik pemilih bukan karakter sosiologis. Pendekatan ini menjelaskan bahwa sikap seseorang 

menjadi variabel yang cukup menentukan dalam mempengaruhi perilaku politik seseorang, karena itu 

pendekatan ini menekankan pada tiga aspek psikologis sebagai kajian utama, yaitu ikatan emosional 

pada suatu partai politik, isu-isu dan kandidat-kandidat. Sedangkan menurut Surbakti (2010:187), di 

dalam pendekatan psikologis partai yang sangat dekat dengan pemilih merupakan partai yang akan 

selalu dipilih tanpa adanya pengaruh dari faktor lainnya. Menurut Gaffar kelemahan pendekatan 

psikologis karena kurang mampu menjelaskan hubungan sikap dan prilaku. Bagaimana sikap 

mempengaruhi perilaku dalam membuat keputusan?. 

c. Pendekatan Rasional 

 Pendekatan ini menempatkan pemilih pada suatu keadaan yang bebas, di mana pemilih 

melaksanakan perilaku politik dengan pikiran rasionalnya dalam menilai calon kandidat yang terbaik 

menurut rasionalitas yang dimilikinya. Model ini ingin melihat pemilih sebagai produk kalkulasi 

untung rugi. Mayoritas pemilih biasanya selalu mempertimbangkan faktor untung rugi dalam 

menentukan pilihannya terhadap calon yang dipilih. Seorang pemilih rasional adalah pemilih yang 

menghitung untung rugi tindakannya dalam memilih calon.  

d. Pendekatan Marketing 

 Menurut model ini, perilaku pemilih ditentukan oleh tujuh domain kognitif yang berbeda, 

yaitu isu dan kebijakan politik, citra sosial, perasaan emosional, citra kandidat, peristiwa mutakhir, 

peristiwa personal, dan faktor-faktor epistemis. 

Surbakti (2010:186) mengelompokan perilaku pemilih menjadi lima pendekatan yaitu : 

a. Pendekatan Struktural 
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Pendekatan ini menekankan bahwa kegiatan memilih terjadi dalam konteks yang lebih luas 

seperti struktur sosial, sistem partai, peraturan pemilu  dan sebagainya.  

b. Pendekatan Sosiologis 

Pendekatan ini cenderung menempatkan kegiatan memilih dalam kaitan dengan konteks 

sosial. Konkretnya, pilihan seseorang dalam pemilu dilatarbelakangi oleh demografi dan 

sosial ekonomi seperti jenis kelamin, tempat tinggal, pekerjaan, pendidikan, kelas, pendapatan 

dan agama. 

c. Pendekatan Ekologis 

Pendekatan ini hanya relevan apabila dalam suatu daerah pemilihan terdapat karakteristik 

pemilih berdasarkan unit teritorial seperti desa, kelurahan, kecamatam, kabupaten. 

Pendekatan ekologis ini penting sekali digunakan karena karakteristik data tingkat provinsi 

pasti berbeda dengan karakteristik tingkat kabupaten. 

d. Pendekatan psikologis sosial 

Pendekatan ini melihat faktor psikologis yang melatarbelakangi pilihan seseorang. Konsep 

yang ditawarkan adalah identifikasi partai. Konsep ini mengacu pada proses pemilihan 

melalui nama seseorang yang merasa dekat dengan salah satu partai. Identifikasi partai 

diartikan sebagai perasaan yang sangat dekat yang dimiliki oleh seseorang terhadap salah satu 

partai. 

e. Pendekatan Rasional 

Pendekatan pilihan rasional diartikan sebagai pendekatan memilih sebagai produksi kalkulasi 

untung dan rugi. Bagi pemilih pertimbangan untung dan rugi digunakan untuk membuat 

keputusan tentang partai atau kandidat yang dipilih terutama untuk membuat keputusan 

apakah ikut memilih atau tidak memilih. 

Keempat pendekatan diatas sama-sama berasumsi bahwa memilih merupakan kegiatan yang 

otonom. Dalam arti tanpa desakan dan paksaan dari orang lain. Namun kenyataan dalam Negara 
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berkembang perilaku pemilih bukan hanya ditentukan oleh pemilih tetapi justru ditentukan oleh 

tekanan, intimidasi, dan paksaan dari kelompok tertentu. 

III. Metode Penelitian 

3.1 Jenis Penelitian 

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. 

Pendekatan kualitatif dilakukan dalam situasi yang wajar (natural setting) dan data yang dikumpulkan 

umumnya bersifat kualitatif. Metode kualitatif lebih didasarkan pada filsafat fenomenologis yang 

mengutamakan penghayatan (verstehe) (Husaini, 2009:36). 

3.2 Penentuan Informan 

Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan populasi karena penelitian kualitatif berangkat 

dari kasus tertentu yang ada pada situasi sosial tertentu dan hasil kajiannya tidak akan diberlakukan ke 

populasi tetapi ditransferkan ke tempat lain pada situasi sosial pada kasus yang dipelajari. 

Sampel dalam penelitian kualitatif bukan dinamakan responden tetapi sebagai nara sumber, atau 

partisipan, informan, teman, dan guru dalam penelitian (Sugiyono, 2013:50). Dalam penelitian ini 

penulis menggunakan informan sebanyak 30 orang yang berasal dari masyarakat asli di Kelurahan 

Penyengat yang ikut memilih dalam pemilihan walikota tahun 2012 yang lalu. 

Adapun yang menjadi kategori dalam menetukan informan adalah orang yang mengetahui 

tentang pemilihan umum kepala daerah Kota Tanjungpinang yaitu sebagai berikut: 

a. Orang yang memiliki wewenang dalam penyelenggaran pemilu di Kota Tanjungpinang. 

b. Orang yang dianggap mengerti dan memahami tentang pemilihan umum kepala daerah Kota 

Tanjungpinang pada umumnnya dan Kelurahan Penyengat pada khususnya. 

Indikator informan diatas adalah sebagai berikut: 

a. Ketua RT 01 RW 02 di Kelurahan Penyengat, adalah informan yang mengetahui ruang 

lingkup paling kecil di kelurahan Penyengat. 

b. Tokoh masyarakat adalah informan kunci yang mewakili masyarakat di Kelurahan Penyengat. 
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c. Seketaris Lurah Penyengat adalah pegawai pemerintah ditingkat kelurahan yang mengetahui 

wilayah dan perkembangan di Kelurahan Penyengat. 

d. Anggota KPU Kota Tanjungpinang adalah orang yang menyelenggarakan pemilihan umum di 

Kota Tanjungpinang. Penulis hanya mengggunakan satu orang saja karena menurut penulis 

sudah cukup mewakili dari pihak KPU Kota Tanjungpinang.  

 

3.3 Teknik dan Alat Pengumpulan Data 

a. Wawancara  

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menanyakan secara langsung (interview) 

kepada informan untuk dijawab dimana pertanyaan berupa permasalahan yang berkaitan dengan 

perilaku pemilih di Kelurahan Penyengat pada pemilihan umum kepala daerah Kota Tanjungpinang 

tahun 2012. 

b. Teknik Observasi 

Teknik observasi adalah teknik pengumpulan data dimana penelitian mengadakan pengamatan 

dan pencatatan secara sistematis terhadap objek yang diteliti, baik dalam situasi buatan ataupun khusus 

diadakan maupun dalam ilmiah atau sebenarnya. Dalam penelitian ini, penulis akan turun langsung ke 

objek penelitian untuk mendapatkan gambaran yang rill dan obyektif tentang permasalahan yang akan 

diteliti secara nyata atau sebenarnya.  

c. Dokumentasi  

Dokumentasi merupakan kegiatan untuk melengkapi informasi dan data yang diperoleh melalui 

buku-buku, arsip-arsip, laporan-laporan, surat kabar, foto, peraturan perundang-undangan, serta 

dokumen lain yang relevan dengan objek dan masalah penelitian. Adapun alat yang dipergunakan 

adalah kamera, yang bertujuan untuk memberikan bukti lebih rill dan nyata masalah yang diteliti. 
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3.3.1 Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian ini data yang diperoleh baik berupa dokumen tertulis maupun hasil 

wawancara dianalisis dengan menggunakan model analisis kualitatif. Analisis data dilakukan dengan 

cara sebagai berikut: pertama data dikumpulkan, lalu diklasifikasikan dan dikategorisasi berdasarkan 

beberapa tema sesuai dengan fokus penelitian. Data yang ada disajikan dalam bentuk uraian kata-kata, 

setelah itu diintrepertasikan sesuai dengan teori-teori yang dipergunakan dalam penelitan atau 

berdasarkan hasil riset dan disesuaikan dengan tujuan dan permasalahan penelitian. 

IV. HASIL PENELITIAN 

4.1 Pendekatan Sosiologis 

 Pendekatan sosiologis menjelaskan bahwa dalam menganalisis perilaku pemilih, pendekatan 

ini menyatakan preferensi politik termasuk preferensi pemberian suara di kotak pemilihan merupakan 

produk dari karakteristik sosial ekonomi dimana dia berada seperti profesi, kelas sosial, agama, dan 

seterusnya. Artinya, pendekatan ini lebih menekankan kepada faktor-faktor sosiologis dalam 

membentuk perilaku politik seseorang. 

 Dari hasil temuan di lapangan dan proses wawancara membuktikan bahwa masyarakat 

mengikuti pemilihan umum kepala daerah Kota Tanjungpinang dan memilih kandidat dikarenakan 

ajakan dari keluarga, hubungan kekerabatan, kesamaan sekolah, pekerjaan, lingkungan bergaul dan 

organisasi keagamaan yang mana hal tersebut merupakan hasil dari karakteristik sosial dimana mereka 

berada. Kurang adanya kesadaran pribadi dari mereka dikarenakan kurang percayanya mereka 

terhadap pemerintahan sehingga mereka untuk ikut memilih berdasarkan alasan-alasan di atas. 

4.2 Pendekatakan Psikologis 

 Pendekatan psikologis menetapkan bahwa adanya sikap politik para pemberi suara yang 

menetap. Artinya ketika pemilih sudah menetapkan suatu sikap maka pemilih tidak akan 

menghiraukan alasan lainnya. Pemilih akan tetap memilih sesuai dengan apa yang sudah tertanam di 

dalam sikapnya. Sikap yang timbul ini diperoleh melalui proses sosialisasi yang berlangsung sangat 

lama bahkan sejak berusia dini. 
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 Hasil temuan di lapangan menyatakan bahwa ada masyarakat yang mengikuti pemilihan 

umum dan memilih kandidat dikarenakan memiliki kesamaan ideologi antara dirinya dengan partai 

pengusung salah satu kandidat yang bertarung. Dikarenakan beliau sudah mendapatkan sosialisasi dari 

partai tersebut sudah sejak lama, maka beliau secara tidak langsung memiliki kesamaan ideologi 

dengan partai tersebut sehingga siapapun kandidatnya, beliau akan tetap ikut memilih dan mendukung 

kandidat tersebut selagi kandidat itu masih berada di bawah naungan partai politiknya. 

4.3 Pendekatan Rasional 

 Pendekatan rasional merupakan pendekatan yang lebih mengedepankan orientasi utama 

pemilih, yakni orientasi isu dan orientasi kandidat. Pendekatan rasional mengantarkan kepada sebuah 

kesimpulan bahwa para pemilih benar-benar rasioanal. Para pemilih melakukan penilaian yang valid 

terhadap tawaran pantai. Pemilih rasional itu memiliki motivasi, prinsip, pengetahuan, dan mendapat 

informasi yang cukup. Tindakan mereka bukan karena faktor kebiasaan melainkan untuk kepentingan 

umum dan pertimbangan yang logis 

 Pendekatan ini adalah yang paling dominan dalam pendekatan perilaku pemilih masyarakat di 

Kelurahan Penyengat. Pemilih Kelurahan Penyengat tidak melihat kepada kesamaan ideologi dengan 

suatu partai politik atau kandidat melainkan lebih melihat kepada  keuntungan apa yang akan mereka 

dapatkan jika kandidat tersebut memenangkan pemilu, mereka melihat kepada apakah kandidat 

tersebut dapat menyelesaikan permasalahan yang ada serta mereka juga melihat kepada track record 

kandidat yang mereka pilih. 

4.4 Pendekatan Marketing 

 Pendekatan marketing menjelaskan bahwa perilaku pemilih dapat dikembangkan dengan 

menggunakan sejumlah kepercayaan kognitif yang berasal dari berbagai sumber seperti pemilih, 

komunikasi dari mulut ke mulut, dan media massa. Artinya, pendekatan ini lebih menekankan pada 

domain kognitif yang berbeda dan terpisah seperti isu dan kebijakan politik, citra sosial, perasaan 

emosional, citra kandidat, peristiwa mukhtahir, peristiwa personal dan faktor-faktor epistemik. 
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 Masyarakat Kelurahan Penyengat juga dipengaruhi oleh pendekatan ini, dimana mereka 

memilih karena citra dari kandidat tersebut, dan mereka juga memiliki emotional feelings terhadap 

kandidat, serta karena adanya kesamaan jenis kelamin. Mereka melihat sifat-sifat pribadi yang ada di 

diri kandidat seperti kandidat yang merakyat dirasa mampu untuk menyelesaikan permasalahan-

permasalahan pada setiap lapisan masyarakat 

V. PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Adapun kesimpulan yang dapat penulis ungkapkan berkenaan dengan judul Perilaku Pemilih 

di Kelurahan Penyengat pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Tanjungpinang tahun 2012 

adalah : 

a. Berdasarkan hasil analisis yang penulis lakukan, maka menunjukkan bahwa perilaku pemilih 

di Kelurahan Penyengat dipengaruhi oleh pendekatan sosiologis yaitu karena faktor ajakan 

dari pihak keluarga, hubungn kekerabatan, kesamaan sekolah, pekerjaan, lingkungan bergaul 

dan organisasi keagamaan. Pemilih juga dipengaruhi oleh pendekatan psikologis yaitu karena 

faktor identifikasi partai. Setelah itu juga pemilih dipengaruhi oleh pnedekatan rasional yaitu 

karena faktor rekam jejak, faktor adanya keuntungan yang diharapkan pemilih kepada 

kandidat atau partai kandidat pilihannya, faktor visi misi serta isu dan kandidat juga turut 

andil dalam membentuk perilaku mereka sebagai pemilih. Dan yang terakhir adalah 

pendekatan marketing yang dilatarbelkangi karena faktor Citra kandidat, isu dan kebijakan, 

serta faktor pengaruh gender antara pemilih dan kandidat. 

b. Berdasarkan keseluruhan analisis yang telah penulis lakukan, maka faktor yang paling 

dominan adalah pendekatan rasional sehingga masyarakat di Kelurahan Penyengat dapat 

dikategorikan kedalam kategori pemilih rasional. Pemilih rasional membentuk perilaku 

pemilih menjadi pemilih yang menggunakan hak suaranya dikarenakan adanya pertimbangan-

pertimbangan yang logis yang mampu memberikan mereka keuntungan. 

5.2 Saran 
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 Adapun saran yang dapat penulis ungkapkan berkenaan dengan judul Perilaku 

Pemilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Tanjungpinang di Kelurahan 

Penyengat tahun 2012 adalah : 

1. Kepada masyarakat di Kelurahan Penyengat, penulis memberi saran untuk 

tidak terpengaruh oleh adanya money politic yang sering ditemukan pada 

masa pemilukada. Masyarakat harus menyadari bahwa money politic akan 

mencederai sistem demokrasi yang ada pada saat ini. Diharapkan juga 

masyarakat memiliki perhatian terhadap pengawasan kinerja pemerintah 

daerah dan dalam mengawasi pelaksanaan janji-janji kampanye oleh 

pemenang pemilu. Dan penulis juga berharap bahwa masyarakat lebih 

mengedepankan program kerja pasangan calon dalam memilih ketimbang 

alasan-alasan lain seperti kesamaan suku, agama, dan lain-lain.  

2. Kepada KPU agar mampu mensosialisasikan tentang pemilukada dengan 

lebih maksimal agar masyarakat mampu memilih tanpa adanya 

pengelompokkan sosial melainkan karena memang kesadaran dari diri 

mereka. Selain itu agar mereka cukup tahu tentang siapa kandidat yang 

mereka pilih. 
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