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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH 

Pemilihan umum merupakan pesta demokrasi yang diselenggarakan setiap 

lima tahun sekali oleh seluruh warga negara Indonesia khususnya yang telah 

mencukupi syarat sebagai pemilih baik itu pemilihan legislatif maupun pemilihan 

presiden. Pemilihan legislatif merupakan kegiatan untuk memilih anggota DPR, 

DPD, DPRD serta penyelenggara pemerintahan. Sementara pemilihan presiden 

adalah pemilihan yang bertujuan memilih pemimpin negara untuk periode lima tahun 

ke depan. Ilmuwan politik Ramlan Surbakti menyatakan ada tiga hal yang menjadi 

tujuan utama pemilihan umum. Pertama, sebagai mekanisme untuk menyeleksi para 

pemimpin pemerintahan dan alternatif kebijakan umum. Sesuai dengan prinsip 

demokrasi yang memandang rakyat adalah yang berdaulat, yang pelaksanaannya 

dilakukan oleh wakil-wakil rakyat yang duduk di kursi legislatif (demokrasi 

perwakilan). Oleh karenanya, pemilihan umum berfungsi sebagai pendelegasian atau 

penyerahan kedaulatan kepada orang atau partai yang dipercayai. Atau dengan kata 

lain, pemilihan umum sebagai mekanisme penyeleksian kebijakan umum. Kedua, 

pemilihan umum sebagai mekanisme memindahkan konflik kepentingan dan  

masyarakat kepada badan-badan perwakilan rakyat melalui wakil-wakil rakyat yang 

terpilih atau melalui partai-partai yang memenangkan kursi sehingga integrasi 

masyarakat tetap terjarnin. Di mana ini didasarkan atas banyaknya perbedaan dan 
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tidak jarang menimbulkan gesekan atau pertentangan yang dalam demokrasi itu 

diselesaikan dengan musyawarah atau dalam konteks demokrasi deliberatif. Ketiga, 

pemilihan umum merupakan sarana mobilisasi dan menggalang dukungan rakyat 

terhadap negara dan pemerintahan melalui keikutsertaan dalam partisipasi politik atau 

proses politik. 

Salah satu syarat yang melengkapi terselenggaranya pelaksanaan pemilu 

adalah adanya pemilih. Para pemilih merupakan unsur penting dalam pemilu sebab 

tanpa kehadiran pemilih, maka pemilu tidak akan berjalan. Pemilu tidak dapat 

terselenggara apabila partisipasi yang diharapkan kurang, karena keikutsertaan dalam 

pemilihan umum (voter turnout) merupakan salah satu bentuk dari partisipasi politik 

dan merupakan bentuk partisipasi yang paling elementer dalam demokrasi. Partisipasi 

politik termasuk di dalamnya keikutsertaan dalam pemilu adalah tindakan seseorang 

negara biasa yang dilakukan secara sukarela untuk mempengaruhi keputusan-

keputusan publik. Partisipasi dalam pemilu atau pilpres memiliki daya tekan politik 

yang sangat besar, karena itu akan menentukan nasib jabatan seseorang.1 Bentuk-

bentuk partisipasi terkategori menjadi dua berdasarkan jumlah pelakunya, yakni 

partisipasi individual dan partisipasi kolektif. Partisipasi kolektif artinya kegiatan 

warga negara secara serentak bertujuan untuk mempengaruhi penguasa seperti 

pemilihan umum atau pemberian suara (voting). Pemilu sendiri termasuk ke dalam 

                                                 
1 Saiful Mujani, R. William Liddle, dan Kuskridho Ambardi. Kuasa Rakyat (Analisis tentang 
Perilaku Memilih dalam Perilihian Legislatif dan Presiden Indonesia Pasca-Orde Baru. Jakarta 
Selatan: Mizan Publika, 2012. Hlm. 4-5. 
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partisipasi kolektif yang konvensional.  

Pemilih tidaklah berdiri sendiri, dibelakangnya didorong oleh beberapa faktor 

yang mempengaruhi perilaku atau sikap politiknya dalam menentukan pilihan siapa 

yang akan dipilih. Begitu banyak faktor yang mempengaruhi pemilih dalam memilih 

yang disebabkan baik oleh faktor eksternal maupun faktor internal. Secara eksternal 

perilaku memilih merupakan hasil dari sosialisasi nilai-nilai dari lingkungannya. 

Sedangkan secara internal perilaku memilih merupakan tindakan yang didasarkan 

atas rasionalitas berdasarkan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki.2 Di setiap 

sikap pemilih pasti memiliki alasan yang telah dipertimbangkan dalam menentukan 

pilihan.  

Setiap calon pemilih memerlukan bentuk sosialisasi politik yang dapat 

memberikan berbagai pengetahuan tentang politik dan pemilu. Dengan begitu setiap 

calon pemilih memiliki pertimbangan yang cukup matang untuk menyeleksi calon 

presiden yang akan dipilihnya. Seperti yang telah dihadirkan melalui debat capres di 

TV, berbagai kegiatan kampanye sebagai bentuk pengenalan capres ke masyarakat 

dan masih banyak sosialisasi politik lainnya yang telah dilakukan sebelum hari 

pencoblosan dilakukan. 

Pemilu khususnya pilpres memiliki makna yang besar sebagai salah satu inti 

dari demokrasi. Namun, yang menjadi sorotan di sini adalah pilihan politik seseorang 

yang berkaitan dengan calon presiden yang dipilih seseorang pada pemilihan presiden  

                                                 
2 Upe, Ambo. Sosiologi Politik Kontemporer: Kajian Tentang Rasionalitas Perilaku Politik di Era  
Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung. Jakarta: Prestasi Pustakaraya, 2008. Hlm. 204.  
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dimana setiap warga negara mempunyai kepentingan yang terwujud dalam pilihan 

politik masing-masing tentang siapa yang seharusnya memegang pemerintahan dan 

kebijakan publik apa yang harus dibuat. Masa depan pemerintahan tergantung pada 

pemilihan capres para pemilih dan pilihan capres setiap orang adalah berbeda-

berbeda. Tindakan memilih dalam pemilihan umum dapat dipandang sebagai kontrol 

warga terhadap pemerintahan yang ada. Pejabat publik dipilih dan diturunkan oleh 

rakyat melalui partisipasi politik.  

Selain memilih calon pada pemilihan presiden, ada berbagai kemungkinan 

yang terjadi yang membentuk konsistensi terhadap pilihan politik masyarakat seperti 

adanya kontinuitas dukungan pemilih pada suatu partai meskipun nama partai telah 

berubah, tetapi ada pula yang nama partainya berubah, persentase jumlahnya juga 

ikut berubah sangat signifikan sebab terkadang pengubahan lambang maupun nama 

partai memiliki makna dan pengaruh yang besar bagi pemilih. Realitas yang ada 

dalam pemilihan di Indonesia, pemilih hanya bisa memilih dari pilihan-pilihan yang 

tersedia dengan kata lain partai-partai yang tersedia untuk dipilih yang mana pilihan-

pilihan tersebut diatur secara konstitusional oleh UU tentang Pemilu dan Kepartaian, 

serta dipangaruhi oleh konteks historis dalam artian kebebasan pemilih dibentuk pula 

oleh sejarah. Sebab sejarah bisa juga dipandang sebagai cerita tentang hal-hal yang 

yang sudah dicapai oleh orang-orang besar. Seperti pandangan yang dikemukakan 

Nietzche, sejarah sebagai massa yang dipimpin oleh beberapa orang yang memiliki 

kulitas luar biasa dan apa yang dicapai tersebut adalah diproduksi oleh orang-orang 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

SKRIPSI FAKTOR-FAKTOR YANG MELATARBELAKANGI PILIHAN 
CAPRES VETERAN SURABAYA TIMUR PADA PEMILIHAN PRESIDEN 2014

ULLY CHINTYA



I-5 
 

tersebut. 

Pada pemilihan presiden 2014 ini, terdapat dua calon yang berkontestasi yang 

keduanya berlatar belakang berbeda. Joko Widodo yang notabene berasal dari 

lingkungan sipil (PNS) dan diusung oleh PDIP, sementara Prabowo Subianto yang 

diusung oleh partai Gerindra juga memiliki latar belakang yang berbeda yakni 

seorang politisi partai Gerindra, mantan Dirjen Kopassus dan seorang pengusaha. 

Disamping itu, Prabowo besar di lingkungan militer sekaligus telah lama 

berkecimpung di dunia kemiliteran. Prabowo mengenyam pendidikan di Akademi 

Militer Magelang tahun 1970 dan lulus tahun 1974. Selama berkecimpung di karir 

militernya, Prabowo telah berjasa dalam operasi melawan Gerakan Papua Merdeka. 

Prabowo Subianto pernah sempat mencalonkan diri sebagai wakil capres Megawati 

Soekarnoputri pada pemilihan presiden tahun 2009. Namun, kemenangan masih 

belum berpihak pada kubu Megawai-Prabowo. Di bidang bisnis, Prabowo tercatat 

memiliki 27 perusahaan di Indonesia dan luar negeri. Diantaranya meliputi 

perusahaan minyak, gas alam dan batu bara, minyak kelapa dan industri perikanan. 

Organisasi yang telah didirikan olehnya adalah asosiasi Petani Indonesia, Asosiasi 

Pedagang Pasar Tradisional Indonesia, serta Asosiasi Pencak Silat Indonesia. Pada 

periode kepemimpinan Indonesia setelah dua kali periode pemerintahan Susilo 

Bambang Yudoyono, Prabowo Subianto terpilih sekaligus mencalonkan diri sebagai 

kandidat calon presiden di pemilu 2014 bersanding dengan Hatta Radjasa sebagai 

calon wakilnya. Pasangan Prabowo-Hatta menjadi pasangan yang mendapat nomor 
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urut 1 dengan simpatisannya yang tergabung dalam koalisi merah putih.3 Nama 

Prabowo sendiri tidak asing di mata masyarakat mulai dari karir, prestasi hingga 

kasus yang ditudingkan kepadanya telah menimbulkan perbedaan sudut pandang di 

masyarakat tentang Prabowo. 

Joko Widodo mulai menjadi sorotan masyarakat Indonesia ketika menjabat 

sebagai walikota Surakarta dan kepiawaiannya memimpin kota Solo. Jokowi telah 

lama bergelut di pemerintahan daerah dan perannya sebagai walikota dimanfaatkan 

Jokowi untuk sering berkomunikasi dengan masyarakat secara langsung. Kota 

Surakarta kemudian menjadi melejit ketika para siswa SMK di Solo berhasil merakit 

mobil yang diberi  nama mobil Esemka. Kreatiftas ini didukung penuh oleh Jokowi 

sebagai walikota Solo untuk terus dikembangkan. Popularitas Jokowi terus menanjak 

pada saat Jokowi mencoba memakai mobil Esemka dan diekspose oleh berbagai surat 

kabar. Tidak berhenti di situ, atas prestasinya tersebut Jokowi kemudian mencalonkan 

diri di Pemilihan Gubernur DKI Jakarta tahun 2012 bergandengann dengan Basuki 

Tjahaja Purnama sebagai wakilnya. Pasangan ini menang dalam perhitungan cepat 

(quick account). Kepemimpinan Jokowi yang kontroversial yang bergaya blusukan 

dan terkenal dengan programnya Kartu Indonesia Sehat. Akibatnya Jokowi mampu 

mengambil hati masyarakat luas terutama warga Jakarta. Sehingga, trackrecord 

Jokowi inilah yang membuat PDIP memantapkan hati mengusung Jokowi maju 

menjadi kandidat calon presiden berpasangan dengan Jusuf Kalla sebagai wakilnya 

                                                 
3 Desember 2014; http://m.merdeka.com/profiI/indonesia/p/prabowo-subianto-
djojohadikusumo/, diakses pukul 10.35 WIB. 
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melawan pasangan capres-cawapres Prabowo-Hatta pada pemilu 2014.4  

Pada masa kampanye, berbagai cara dilakukan untuk memperkenalkan 

kualitas serta visi misi masing-masing pasangan seperti yang telah dilakukan melalui 

serangkaian kampanye di berbagai penjuru kota di Indonesia dan acara debat masing-

masing calon yang disiarkan secara langsung di salah satu stasiun TV nasional. Mulai 

dari memperkenalkan visi-misi masing-masing pasangan hingga mengunggulkan 

visi-misi serta program masing-masing pasangan yang diantaranya meliputi bidang 

SDM dan SDA, ekonomi, bidang pendidikan, kesehatan, keamanan dan pertahanan 

termasuk sikap politik luar negeri. Sehingga masyarakat dapat menilai sekaligus 

mempertimbangkan mana calon presiden yang layak untuk dipilih dalam memimpin 

Indonesia untuk periode lima tahun ke depan. 

Mempersepsikan kepemimpinan calon presiden Jokowi dengan Prabowo tidak 

lepas dari runtutan prestasi maupun celah dari keduanya karena masing-masing juga 

memiliki kekurangan dan kelebihan. Jika Jokowi diidentikkan dengan Soekarno, 

maka Prabowo sering kali diidentikkan dengan Soeharto.  

Beredarnya slogan "Piye Kabare Bro? Isih penak jamanku to?" sering 

terdengar dan mengingatkan masyarakat akan masa pemerintahan orde baru yang 

cenderung otoritarianisme di bawah pimpinan Soeharto. Namun, di sisi lain pada 

masa pemerintahan tersebut, kehidupan rakyat cukup terjamin khusunya kaum petani. 

Masyarakat tidak selalu memandang buruk pemerintahan Soeharto sepanjang masa 

                                                 
4September 2014; http://m.merdeka.com/profil/indonesia/ij/joko-widodo/, diakses pukul 11.46 WIB. 
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pemerintahannya di Indonesia. Bahkan pada waktu pemilu legislatif 9 April 2014 

lalu, slogan inilah yang telah mendulang suara dari caleg Titiek Soeharto. Slogan ini 

menjadi share market yang jitu yang telah membuka ingatan masyarakat tentang hal-

hal positif dari era pemerintahan presiden Soeharto. Melalui hadirnya slogan tersebut, 

masyarakat memiliki harapan besar terhadap sosok Titiek Soeharto untuk mampu 

membawa kesejahteraan, ketahanan pangan terutama bagi rakyat kecil, kemakmuran 

dan ketentraman.5  

Latar belakang Prabowo yang dari militer mengingatkan pada presiden 

Soeharto yang sama-sama berasal dari lingkungan militer. Akibatnya memori akan 

pemerintahan otoriter Soeharto juga sedikit memberikan rasa takut di benak 

masyarakat akan kembalinya rezim tersebut. Apalagi status Prabowo sebagai mantan 

menantu pemimpin orde baru tersebut, sehingga masyarakat merasa takut peristiwa 

seperti Mei 1998 terulang dan intervensi militer dalam politik seperti Dwifungsi 

ABRI akan hadir kembali. Pangkostrad Letnan Jendral TNI Pabowo Subianto dikenal 

sangat dekat dengan keluarga Soeharto dan memiliki karir mulus dalam militer 

sehingga dijuluki the rising star hingga kemudian diangkat sebagai menantu Presiden 

Soeharto. Pada masanya Soeharto menerapkan gaya pemerintahan yang cenderung 

otoriter, maka militer pun terbentuk menjadi satu kesatuan yang otoriter pula, 

dimungkinkan tindakan intimidasi dan kekerasan sebagai satu-satunya alat untuk 

menguasai masyarakat sipil. 

                                                 
5 September 2014; http/m.liputan6.com/indonesia-baru/read/2041078/slogan-piye-kabare-bro-antar-titiek-
soeharto-ke-senayan, diakses pukul 17.44 WIB. 
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Sementara Jokowi yang notabene murni sipil tidak terlepas dari berbagai isu 

misalnya Jokowi sempat terseret kasus pengadaan alat transportasi umum tepatnya 

proyek pengadaan Bus Transjakarta yang melibatkan posisinya selaku Gubernur DKI 

Jakarta, kemudian janji Jokowi yang tidak akan mencalonkan diri sebagai presiden 

melainkan tetap terus memimpin Jakarta, indikasi kesalahan dalam pelaporan 

keuangan Pemprov DKI oleh BPK dimana ada penyalahgunaan keuangan selama 

kepemimpinan Jokowi-Ahok,6 ditambah pengalaman Jokowi untuk menjadi 

pemimpin negara juga dinilai kurang. Sehingga kedua capres ini memiliki rapor 

merah yang cukup mempengaruhi pilihan warga pada saat pemilihan calon presiden. 

Apakah akan memilih Prabowo ataukah Jokowi dengan kekurangan dan kelebihan 

masing-masing kandidat. 

Di Indonesia, rezim otoritarianisme telah berakhir akibat keadaan negara yang 

sudah tidak stabil dan krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia lebih parah daripada 

krisis ekonomi serupa di negara-negara Asia lainnya hingga pemerintahan Soeharto 

berakhir di usianya yang ke-32 tahun. Ada peralihan kekuasaan dari satu generasi 

politik (rezim militer) kepada yang lain (rezim sipil). Namun, di sisi lain ada banyak 

anggapan bahwa kepemimpinan sipil lebih rentan tersangkut kasus korupsi dan 

korupsi yang telah masif mungkin menyebabkan merosotnya keabsahan yang dimiliki 

pemerintahan sipil itu sendiri. Setidaknya ini yang terjadi pada pemerintahan 

sebelum pemilu presiden 2014 yang penuh dengan persoalan korupsi, suap, 

                                                 
6 September 2014; http://m.tribunnews.com/nasional/2014/06/29/inilah-yang-membuat-sebagian-
pendukung-jokowi-berpaling-menurut-tim-sukses-prabow,o, diakses pukul 18.03 WIB. 
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pencucian uang dan masih banyak lagi. Sejak dulu korupsi di Indonesia sudah begitu 

kronis termasuk pada masa Soeharto. Selain krisis ekonomi, Indonesia juga dilanda 

krisis politik, hukum, sosial dan lainnya diakibatkan hanya menempatkan aspek 

ekonomi sebagai panglima. Dan pada masa ini pula militer menempati posisi sebagai 

landasan utama penopang kekuatan status quo yang pada akhirnya memperkeruh 

situasi politik Indonesia bahkan banyak pihak mengatakan militer merupakan pilar-

pilar utama yang melindungi rezim orba. Dampak dari krisis politik ini adalah 

tingginya tingkat ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah yang ada yang 

kemudian menuntut Presiden Soeharto untuk mundur dari jabatannya. Banyak 

peristiwa yang terjadi mulai dari kerusuhan di berbagai kota-kota besar di Indonesia, 

penembakan beberapa mahasiswa Trisakti pada 12 Mei 1998. Gelombang 

demonstrasi dilakukan oleh mahasiswa di sejumlah universitas hingga terjadi 

beberapa penculikan dan penyekapan sejumlah aktivis yang pada akhirnya tanggal 3 

Agustus 1998 Menhankam/Pangab Jenderal TNI Wiranto menonaktifkan Letjen TNI 

Prabowo Subianto sebagai pemimpin Kesatuan Kopassus atas kesalahannya dalam 

menganalisis perintah Bawah Kendali Operasi (BKO).7 Isu-isu tersebut masih terus 

berkembang dan menimbulkan perbedaan pandangan di masyarakat hingga saat ini.  

Namun banyak anggapan bahwa tidak ada jaminan pemerintahan sipil lebih 

baik dari rezim militer sebab pemerintahan sipil terkadang juga tidak lepas dari segala 

persoalan politik yang ada baik yang dulu maupun persoalan politik sekarang ini. 

                                                 
7 Haramain, A. Malik.  Gus Dur, Militer, dan Politik. Yogyakarta: LkiS Yogyakarta, 2004. 
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Menurut Ichlasul Amal keberhasilan melangsungkan pembangunan demokrasi 

bergantung pada sejauh mana sipil dapat mewujudkan prestasi yang baik dalam 

proses demokrasi dan membangun negara yang jauh lebih baik.8 Kenyataannya 

perilaku elite sipil yang semakin memperlihatkan rendahnya pencapaian prestasi 

mereka bahkan lebih korup. Seringkali mereka bersikap melawan hukum, 

mengesampingkan kepentingan bangsa dan negara. Implikasinya kemudian 

merosotnya kondisi ekonomi negara, kepentingan kelompok semakin terfragmentasi, 

institusi-institusi politik tidak berfungsi secara maksimal dan kontrol sosial tidak 

begitu efektif. Sehingga untuk memperkuat kembali legitimasi dari masyarakat, 

pemerintahan sipil harus dapat menunjukkan prestasinya dalam membangun negara 

dan pemerintahan dengan lebih baik.  

Demi berlangsungnya pemerintahan Indonesia melalui pemilihan presiden 

2014, selain adanya kandidat capres-cawapres yang berkontestasi menjadi pemimpin 

negara, juga terdapat berbagai kelompok masyarakat sebagai pemilihnya seperti salah 

satunya orang-orang yang disebut para pejuang Veteran yang tergabung dalam 

Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) sebagai satu-satunya wadah dan sarana 

perjuangan segenap veteran RI yang dibentuk berdasarkan persamaan kehendak, 

bidang kegiatan, profesi dan fungsinya untuk berperan serta dalam pewarisan nilai 

juang 1945, pembangunan nasional, pertahanan dan keamanan nasional. Organisasi 

ini berdiri bertujuan untuk meningkatkan harkat dan martababat seluruh veteran RI 

                                                 
8 Fattah, Abdoel.  Demilitarisasi Tentara. Pasang Surut Politik Militer 1945-2004. Yogyakarta: LKIS  
Yogyakarta, 2005. 
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sebagai pejuang, pembela dan penengak NKRI.9 Veteran tidak hanya terdiri dari 

orang-orang yang asal mulanya memang merupakan anggota militer tetapi juga 

masyarakat sipil yang kemudian melanjutkan ke pendidikan militer. Para pejuang 

veteran yang tergabung dalam LVRI terdapat di banyak kota di Indonesia salah 

satunya di Surabaya dan tersebar di setiap wilayah yang ada di Surabaya. Anak 

Organisasi Legiun Veteran Republik Indonesia dapat berbentuk piramida dan dapat 

berbentuk vertikal dan tingkat Nasional sampai ke tingkat Cabang. Melihat sejarah 

waktu dan terbentuknya LVRI, maka tidak dipungkiri bahwa mayoritas dari para 

pejuang veteran yang masih hidup adalah berusia lanjut, meskipun begitu dalam 

pemilu hak pilih mereka juga terhitung penting.  

Sebagai warga negara Indonesia yang sah menurut hukum terutama telah 

berjasa terhadap keutuhan dan kesatuan negara, mereka tentunya memiliki harapan 

besar bagi kebaikan bangsa dan negara. Dan seperti masyarakat umum lainnya 

pilihan politik yang mereka pilih khususnya dalam memilih calon presiden tidak 

lepas dari pertimbangan-pertimbangan yang diperoleh dari berbagai informasi 

misalnya TV, radio, koran dan dari kegiatan-kegiatan kampanye yang dilakukan. 

Oleh karena itu, skripsi ini akan menfokuskan pada pilihan capres para pejuang 

veteran di Surabaya berdasarkan faktor karakter capres, historis/pengalaman capres, 

isu tentang capres, program capres, dan kepemimpinan capres terhadap masing-

masing calon presiden yang tentunya sudah melalui berbagai pertimbangan yang 

                                                 
9 September 2014; http://m.merdeka.com/profil/indonesia//I/legiun-veteran-republik-indonesia/, 
diakses pukul 18.41 WIB. 
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matang sebelum menentukan pilihan capres-cawapres mana yang dipilih pada 

pemilihan presiden periode 2014-2019 tanggal 9 Juli 2014. 

Sebenarnya dapat dilihat, pada moment pemilu sekarang ini orientasi kandidat 

menjadi pertimbangan utama pemilih pada pileg ataupun pilpres dibandingkan 

orientasi isu. Jika sebelum Reformasi sampai dengan pemilu 1999, orientasi 

masyarakat dalam memilih banyak didasari oleh penilaian terhadap partai politik, 

maka sejak pemilu 2004 perilaku memilih masyarakat cenderung berubah dari 

orientasi partai politik menjadi orientasi kandidat.10 Tokoh kemungkinan besar 

memiliki pengaruh yang lebih menentukan terhadap perilaku memilih responden dan 

tokoh di sini ditekankan pada efek kualitas tokohnya. Jika pada pemilu 1999, kualitas 

tokoh hanya dipahami berkaitan dengan kesukaan terhadap tokoh-tokoh utama partai 

politik yang bersaing dalam pemilu 1999, namun pada pemilu dan pilpres 2004 

kualitas tokoh dipahami secara lebih rinci tidak hanya sebagai "kesukaan" melainkan 

juga dipahami dalam beberapa dimensi lain yang mencakup beberapa hal (personality 

kandidat): kompetensi, integritas, ketegasan, dan empati.11 

Sama halnya dengan masyarakat lainnya yang memiliki calon yang 

diunggulkan, di kalangan veteran sendiri banyak dari mereka yang mengunggulkan 

Prabowo. Contohnya kelompok LVRI Palembang lebih memilih Prabowo Subianto. 

                                                 
10 Mawasti, Wahanani. “Perilaku Memilih Masyarakat Kota Malang dalam Pilwali 2013” Antara  
Orientasi Kandidat ataukah Orientasi Partai Politik. Skripsi FISIP Universitas Airlangga, Surabaya,  
2013. Hlm.137. 
11 Mujani, Saiful, R, William Liddle, dan Kuskrido Ambardi. Kuasa Rakyat: Analisis Tentang Perilaku  
Memilih dalam Pemilihan Legislatif dan Presiden Indonesia Pasca-Orde Baru. Jakarta: Mizan  
Publika, 2012. Hlm.425. 
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Pilihan ini didasari oleh penilaian terhadap Prabowo yang dinilai mumpuni untuk 

menjadi seorang pemimpin negara. Prabowo dinilai memiliki banyak pengalaman 

dalam memimpin dan mengerti situasi negara. Keinginan memilih Prabowo lantaran 

mereka tidak ingin mengalami kecolongan pulau yang ada di Indonesia seperti pada 

masa kepemimpinan Habibie dan menginginkan pemimpin yang mampu menjaga 

keutuhan RI, memberikan rasa aman dan mensejahterakan rakyat. Keraguan akan 

kedaulatan pemerintahan sipil sangat besar mengingat semakin rapuhnya NKRI. 

Adapula kalangan veteran yang memilih Jokowi sebagai pilihan terbaik mereka 

karena lebih dekat dengan rakyat dan mudah membaur dengan masyarakat. Tetapi, 

tidak sedikit anggota veteran TNI AD menganggap bahwa pilihan politik itu 

merupakan hak pribadi individu dan partai politik hanya sebagai mekanisme 

demokrasi. Seperti yang telah disampaikan oleh pengurus Dewan Harian Daerah 

(DHD) Badan Pembudayaan Kejuangan 45 Provinsi Jawa Timur yang membebaskan 

anggotanya dalam memilih calon presiden serta dihimbau bersikap netral. 

Masyarakat termasuk para veteran sendiri tentunya memiliki pandangan 

pemimpin yang bagaimana yang mereka inginkan sesuai kebutuhan individu. Banyak 

pilihan pemimpin yang dibutuhkan salah satunya pemimpin yang bertipe kepribadian 

cenderung otoriter yang umumnya mengarah ke pemerintahan otoritarianisme. 

Sejumlah orang tertarik pada otoritarianisme karena kewenangan ini memberikan 

masyarakat yang menginginkannya perasaan akan perlindungan karena demokrasi 

sering diikuti dengan situasi ketidakpastian sehingga menjadikan orang lebih memilih 
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melarikan diri ke kepemimpinan yang otoritarianisme. Adapula mayoritas masyarakat 

yang menginginkan figur pemimpin yang kharismatik yang lebih populer dan 

dikagumi, lebih banyak menggunakan dialog daripada tindakan kekerasan dalam 

mencapai tujuan dan kepadanya masyarakat menyerahkan diri serta nasibnya seperti 

tipologi yang diungkapkan Weber yaitu keabsahan yang berdasarkan kharisma yang 

diperoleh dari kepercayaan khalayak ramai tentang kemampuan serta pencapaian 

yang luar biasa pada seorang pemimpin. 

Realitas saat ini masih menunjukkan pemilihan umum secara langsung belum 

seluruhnya menunjukkan terciptanya perilaku politik pemilih yang rasional sebab 

senantiasa diwarnai oleh kepentingan-kepentingan tertentu yang pada akhirnya 

menimbulkan mobilisasi massa hingga tekanan politik. Sehingga apa yang menjadi 

dorongan utama pemilih dalam memberikan hak pilihnya adalah sangat penting untuk 

diteliti. Lebih jauh Laswell menjelaskan dua hal penting tentang perilaku politik yang 

di dalamnya mencakup perilaku memilih: (1) perilaku politik selalu berorientasi pada 

nilai atau berusaha mencapai tujuan. (2) perilaku politik bertujuan menjangkau masa 

depan dan senantiasa memperhatikan kejadian masa lalu.12 Sementara itu, para 

veteran kebanyakakan merupakan purnawirawan yang ketika menjadi seorang tentara 

dilarang untuk berpolitik apalagi ikut memilih. Namun, setelah pensiun mereka 

diperbolehkan memberikan hak suara mereka dalam setiap pemilihan. Hal ini 

menarik untuk dikaji, melihat ada dua capres yang berkontestati dengan latar 
                                                 
12 Upe, Ambo. Sosiologi Politik Kontemporer: Kajian Tentang Rasionalitas Perilaku Politik di Era  
Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung. Jakarta: Prestasi Pustakaraya, 2008. 
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belakang yang berbeda. Oleh karena itu, perlu untuk diteliti faktor apa yang 

melatarbelakangi pilihan capres para veteran sehingga memilih capres tertentu pada 

pilpres 2014 dari kelima faktor tersebut (karakter capres, historis/pengalaman capres, 

isu tentang capres, program capres, dan kepemimpinan capres ) sebagai pilihan 

rasional mereka.   

1.2 RUMUSAN MASALAH 

1. Apakah ada hubungan antara factor karakter capres, historis/pengalaman capres, 

isu tentang capres, program capres, dan kepemimpinan capres dengan pilihan 

capres para veteran surabaya Timur pada pilpres 2014? 

2. Diantara faktor karakter capres, historis/pengalaman capres, isu tentang capres, 

program capres, dan kepemimpinan capres, faktor dominan mana yang paling 

melatarbelakangi pilihan capres para pejuang veteran pada pemilihan presiden 

2014 sehingga pilihan jatuh pada capres tertentu? 

1.3 TUJUAN PENELITIAN 

Adapun tujuan dari penelitian yang berupa skripsi ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara factor karakter capres, 

historis/pengalaman capres, isu tentang capres, program capres, dan 

kepemimpinan capres dengan pilihan capres para veteran surabaya Timur pada 

pilpres 2014. 

2. Untuk mengetahui faktor dominan mana yang paling melatar belakangi pilihan 

capres para pejuang veteran pada pemilihan presiden 2014 diantara karakter 
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capres, historis/pengalaman capres, isu tentang capres, program capres, dan 

kepemimpinan capres sehingga pilihan capres kalangan veteran jatuh pada capres 

tertentu.  

1.4 MANFAAT PENELITIAN 

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah; 

1. Manfaat praktis 

Memberikan gambaran kepada para pembaca dan peneliti lainnya sebagai 

bahan referensi mengenai perilaku memilih para pejuang veteran khususnya 

mengenai arah pilihan politiknya dalam pilpres 2014 yang mana pilihan politik setiap 

individu adalah berbeda satu sama lain dan masing-masing memiliki pilihan politik 

sendiri-sendiri.  

2. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini bertujuan untuk memperkuat teorisasi atas hipotesis mengenai 

perilaku memilih khususnya pilihan politik individu dalam memberikan hak suara 

pada pilpres yang beberapa diantaranya mungkin telah ada dalam penelitian-

penelitian sebelumnya baik dalam bentuk penelitian kualitatif maupun kuantitatif 

berdasarkan pertimbangan karakter capres, historis/pengalaman capres, isu tentang 

capres, program capres, dan kepemimpinan capres. 
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1.5 LANDASAN TEORI 

Menurut Muhammad Asfar, secara teoritis studi tentang perilaku politik 

khususnya perilaku memilih dapat di landaskan salah satunya pada teori pilihan 

rasional (Rational Choice). Pemberian suara sebagai implementasi dari proses 

pemilihan capres lebih relevan apabila dikaji menggunakan teori pilihan rasional. 

1.5.1 Teori Pilihan Rasional (Rational Choice Theory) 

Pilihan rasional diadaptasi dari ilmu ekonomi. Teori pilihan rasional 

memusatkan perhatian pada aktor. Aktor dipandang sebagai manusia yang 

tindakannya mempunyai tujuan dan maksud, mempunyai pilihan atau nilai dan 

keperluan. Teori ini melihat adanya analogi antara pasar dengan perilaku memilih 

dalam konteks politik. Teori ini dipopulerkan oleh James Coleman yang menurutnya 

teori pilihan rasional merupakan "tindakan rasional" dari seorang individu sebagai 

aktor untuk melakukan suatu tindakan berdasarkan tujuan tertentu dan tujuan itu 

ditentukan oleh nilai atau pilihan. Menurut Santoso pilihan rasional 

memfokuskan perhatiannya pada pilihan yang dibuat orang ketika terlibat dalam 

perilaku politik. Sehingga asumsi dasar yang dipakai adalah jika seseorang 

dihadapkan pilihan akan beberapa aksi alternatif, maka orang akan memilih aksi 

yang memaksimalkan kegunaan atau manfaat yang diharapkan.13  

Dalam studi ekonomi, pilihan didasarkan pada bagaimana menekan ongkos 

sekecil-kecilnya guna memperoleh keuntungan yang sebesar-besarya. Begitu pula 

                                                 
13 Upe, Ambo. Sosiologi Politik Kontemporer: Kajian Tentang Rasionalitas Perilaku Politik di Era  
Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung. Jakarta: Prestasi Pustakaraya, 2008. 
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dalam studi politik, dalam hal memilih calon didasarkan pada untung-rugi yang 

diperoleh dengan memberikan suara ke calon yang dianggap mampu memberikan 

keuntungan atau kemaslahatan yang sebesar-besarnya baik dalam jangka panjang 

utamanya dan menekan bahkan memperkecil kerugian. Umumnya pendekatan pilihan 

rasional melihat bahwa pemilih akan menentukan pilihannya berdasarkan 

penilaiannya terhadap isu-isu politik dan keunggulan kandidat yang berkontestasi. 

Pilihan rasional berkaitan erat dengan orientasi kandidat dan orientasi isu. Pemilih 

yang berorientasi kandidat umumnya memiliki pengetahuan yang memadai tentang 

kualitas kandidat dibanding informasi tentang partainya. Orientasi kandidat memiliki 

dua ciri: pertama, pada pendekatan rasional pemilih melihat kemungkinan kandidat 

untuk merealisasikan janjinya saat kampanye apabila pada pemilu ini menang. 

Kedua, pemilih mempertimbangkan faktor kemampuan kandidat (track record) yang 

dimiliki kandidat, umumnya dilihat dari prestasinya ataupun popularitasnya. Orientasi 

memilih yang berlandaskan pada orientasi kandidat umumnya dipengaruhi oleh 

pengetahuan pemilih terhadap kandidat yang akan dipilih, sehingga akan lahir 

keyakinan dan kepercayaan bahwa secara kualitas personal kandidat lebih baik 

dibanding kandidat lainnya. Aspek inilah yang akhirnya melahirkan sikap konsisten 

terhadap pilihan politiknya.14 Menentukan apakah orang itu pemilih yang rasional 

atau tidak dapat diketahui melalui salah satu cirinya yang dikonsepsikan oleh 

                                                 
14 Mawasti, Wahanani. “Perilaku Memilih Masyarakat Kota Malang dalam Pilwali 2013” Antara  
Orientasi Kandidat ataukah Orientasi Partai Politik. Skripsi FISIP Universitas Airlangga, Surabaya,  
2013. Hlm. 33-42.  
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Nimmo dalam Nursal, 2004 yaitu: 

1. Dapat mengambil keputusan bila dihadapkan pada alternatif. 

2. Dapat membandingkan apakah sebuah alternatif lebih disukai, sama saja, atau 

lebih rendah dibandingkan dengan alternatif lain.15 

Penilaian secara rasional terhadap kandidat ini dapat didasarkan pada jabatan, 

informasi, karakter, kemampuan dan popularitas atas prestasi yang dimiliknya. Dan 

hal-hal yang dipertimbangkan dari seorang kandidat adalah kompetensi, kualitas, 

kapabilitas, wawasan pengetahuan dan integritas kandidat. Pilihan rasional dilandasi 

oleh asas manfaat yang akan diperoleh pemilih dan pemilih akan mempersepsikan 

manfaat-manfaat yang akan diterima jika memilih kandidat tertentu baik itu berupa 

manfaat jangka panjang atau manfaat jangka pendek.16 

Secara sederhana teori ini memiliki langkah-langkah dalam menentukan 

pilihannya. Pertama, kalkulasi keuntungan total yang diperoleh untuk masing-masing 

kemenangan kandidat bagi pemilih. Kedua, membuat urutan kandidat yang paling 

menguntungkan hingga yang paling tidak menguntungkan. Ketiga, menentukan 

pilihan pada yang paling menguntungkan. Kemudian derajat dari rasionalitas sendiri 

tersusun dalam tiga bentuk, yakni: 

1. Rasionalitas Retrospektif 

                                                 
15 Bayo, L. Novadona. 2009. Jurnal Komunikator. 1(1), 
http://ejournal.fip.unp.ac.id/index.php/jd/article/viewFile/1200/1034, diakses 28 Februari 2015 Pukul 
11.27 WIB. 
16Mawasti, Wahanani. “Perilaku Memilih Masyarakat Kota Malang dalam Pilwali 2013” Antara  
Orientasi Kandidat ataukah Orientasi Partai Politik. Skripsi FISIP Universitas Airlangga, Surabaya,  
2013. Hlm. 26-27. 
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Pemilih memilih berdasarkan penilaiannya pada penampilan kontestan pemilu 

atau kandidat pada masa yang lalu. Pemilih akan memilihnya kembali apabila 

kepentingan pemilih selama masa berkuasa sang kandidat mengalami perbaikan dan 

sebaliknya pemilih akan memilih golput atau memilih kandidat lain apabila nasib dan 

kepentingannya dirasa tidak berubah atau bertambah buruk. Rasionalitas retrospektif 

diarahkan pada figur dan partai politik. 

2. Rasionalitas Pragmatis-Adaptif 

Pemilih memilih berdasarkan pada stimulus politik yang muncul pada 

momen pemilihan atau kampanye. Pragmatis-adaptif disebabkan oleh beberapa 

hal, seperti politik uang dan termasuk memilih posisi aman dari kelompok penekan.  

Politik uang (money politic) dalam berbagai bentuk manifestasinya mempunyai 

pengaruh yang sangat besar dalam membentuk pragmatisme politik atau dalam 

membentuk sikap pemilih dalam memilih calon. Perilaku ini muncul akibat 

pesimisme masa depan dan janji kampanye yang sekadar "isapan jempol" belaka 

yang akhirnya mendorong pemilih menjadi pragmatis. Rasionalitas ini bersifat 

fleksibel dan kondisional di mana pemilih hanya semata meiihat kepentingan sesaat. 

3. Rasionalitas Prospektif 

Perilaku politik yang didasarkan pada waktu pencapaian tujuan disebut dengan 

Rasionalitas Diakhronik. Dan perilaku pemilih yang didasarkan pada orientasi masa 

depan yang lebih panjang disebut Rasionalitas Prospektif. Perilaku pemilih dengan 

model ini menentukan pilihannya yang didasarkan pada visi misi kandidat, rekam 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

SKRIPSI FAKTOR-FAKTOR YANG MELATARBELAKANGI PILIHAN 
CAPRES VETERAN SURABAYA TIMUR PADA PEMILIHAN PRESIDEN 2014

ULLY CHINTYA



I-22 
 

jejak kandidat, integritas, keahlian dan program yang ditawarkan. Motivasi utama 

pemilih adalah menginginkan pemimpin yang benar-benar kapabel dalam 

menjalankan roda pemerintahan yang Good Governance dan Clean Governance. 

Pada rasionalitas ini, pemilih disebut sebagai pemilih yang tergolong reformis atau 

pemilih visioner.  

Dalam pemberian suara, pemberi suara yang rasional tindakannya selalu 

termotivasi jika dihadapkan pada pilihan politik dan memiliki minat secara aktif 

terhadap politik sehingga berusaha memperoleh informasi sebanyak mungkin 

khususnya tentang si kandidat. Pemilih rasional memiliki cukup pengetahuan 

mengenai berbagai alternatif, bertindak bukan secara kebetulan belaka melainkan 

berdasarkan prinsip dan berdasarkan tidak hanya untuk kepentingan pribadi, tetapi 

juga kepentingan umum serta bertindak secara konsisten dalam menghadapi tekanan 

dan kekuatan politik. Pemilih rasional memilih alternatif berdasar peringkat pilihan 

yang paling tinggi sekaligus melihat dari segi keuntungan. 

1.5.2 Teori Ekonomi dalam Politik Demokrasi 

Teori ini dipopulerkan oleh Anthony Downs tahun 1957 mengenai pilihan 

publik. Pendekatan Donwnsian ini sebagai pendukung dari teori pilihan rasional 

karena keduanya memiliki kesamaan dalam pandangan tentang perilaku memilih 

seseorang dalam pemilu yang menekankan rasionalitas pilihan. Inti dari apa yang 

disampaikan Down mengacu pada perilaku memilih seseorang yang 

mempertimbangkan isu-isu dan kebijakan yang diusung calon misalnya tentang 
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kebijakan ekonomi dan sosial. Teori ini mengungkapkan bahwa kemampuan calon 

atau kontestan dalam mengangkat isu-isu politik, ekonomi maupun sosial (misalnya 

isu ekonomi yang diangkat calon dan kemudian calon menawarakan beberapa 

program kerja mereka) merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi masyarakat 

dalam memilih baik itu memilih partai politik ataupun memilih capres.  

Pemilih akan memilih calon yang cenderung bersikap liberal terhadap setiap 

isu dan mempertimbangkan manfaat atau kegunaan yang paling besar dari kebijakan 

yang diusung calon. Pemilih menilai kandidat berdasarkan kebijakan yang relevan 

yang dilihat dari waktu ke waktu. Kebijakan yang dikeluarkan kontestan membuat 

pemilih memperhitungkan kontestan dari waktu ke waktu dan pertimbangan ini bisa 

berubah sewaktu-waktu. Ini sama halnya dengan proses pemilihan rasional yaitu 

mengkalkulasi calon mana yang memberikan manfaat yang paling tinggi. Jika pilihan 

rasional adalah pemilihan secara rasional atas keadaan yang ada atau yang telah 

terjadi, maka perilaku ekonomi di sini berusaha untuk mengikat rasionalitas dan 

psikologis secara bersama-sama dengan asumsi: pertama, setiap calon pada dasarnya 

bertujuan untuk memaksimalkan kesejahteraan mereka, kedua, mereka menganggap 

bahwa orang secara keseluruhan harus membuat pilihan rasional berdasarkan 

pertimbangan ekonomi. Dengan begitu pemerintah selama menjabat harus 

menentukan suatu kebijakan secara optimal yang menekankan pada aspek ekonomi 

misalnya tingkat pengangguran rendah, tingkat inflasi, pengendalian moneter, 

pemeliharaan kerja, stabilitas harga, peraturan monopoli, dan perdagangan 
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internasional. Sementara di bidang sosial pemilih sangat peduli terhadap isu 

lingkungan, kesehatan, pendidikan, kebijakan terhadap asing.  

Hubungan antara ekonomi dalam politik demokrasi adalah bagaimana struktur 

perwakilan yang ada di negara berinteraksi dengan kemauan pemilih sehingga pemilu 

dijadikan sebagai bentuk hukuman bagi pemerintah terhadap kinerjanya yang buruk 

ketika mengelola ekonomi negara dan bagaimana cara pemerintah menunjukkan 

tanggung jawabnya dari waktu ke waktu. Karena pemilu merupakan ajang tawar 

menawar anatara elit dengan pemilih dalam kekuasaan masing-masing. Pemilih 

memiliki kekuasaan menghukum dan elit memiliki akses untuk membuat kebijakan. 

Pemilih mampu atau dapat bertindak untuk mempertahankan atau membuang calon 

dan memilih calon alternatif yang baru karena dianggap layak untuk dipilih dengan 

melihat kondisi pemerintahan di masa depan setelah pemilu. Pendekatan ekonomi 

dalam politik di sini menekankan pada fungsi pemerintah itu sendiri yaitu pembuatan 

kebijakan oleh pemerintah karena peran pemerintah tidak lain adalah memaksimalkan 

kesejahteraan masyarakat, sehingga struktur politik yang demokratis sangat 

diharapkan untuk mengatahui apa yang orang-orang inginkan.  

Pemilih diasumsikan memiliki tujuan untuk kepentingan umum dan tertarik 

pada kesejahteraan ekonomi dan sosial namun, tidak dipungkiri jika semua orang 

juga bertindak terutama untuk kepentingan diri sendiri. Warga dan pelayan 

masyarakat (pemerintah) tidak dianggap berlawanan di dalam perilaku politik karena 

adanya idealisme atau komitmen masyarakat pada kebaikan bersama, bukan 
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termotivasi oleh keinginan untuk keuntungan mereka sendiri. Sementara pemerintah 

yang demokratis bertindak secara rasional untuk memaksimalkan dukungan politik 

dari masyarakat misalnya melalui sistem kepartaian. Pemilih partisipasinya akan 

meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah partai artinya kemungkinan besar 

aspirasi masyarakat tersalurkan. Model pemilih seperti ini terjadi di beberapa negara 

Amerika Latin, Eropa Timur, Asia, dan Afrika.   

Model Downsian ini mencoba untuk menjalin hubungan positif antara 

individu dengan perangkat politik dengan menekankan pada aspek kesejahteraan 

yang merupakan hal utama bagi setiap warga negara sebagai pertimbangan memilih 

dan bagaimana warga dalam sistem demokrasi harus berperilaku tanpa 

memperhitungkan ekonomi (stimulus politik) dalam setiap aksi politik.  

1.6 KONSEPTUALISASI 

Konseptualisasi yang digunakan dalam penelitian ini antara lain: 

1.6.1 Pemilih 

Berdasar Peraturan Pemerintah RI No.6 Tahun 2005 pasal 1, pemilih adalah 

penduduk yang berusia sekurang-kurangnya 17 tahun atau sudah menikah yang 

terdaftar sebagai pemilih di daerah pemilihan. Pemilih bisa berpartisipasi aktif 

maupun pasif. Berpartisipasi aktif salah satu contohnya dengan memilih pemimpin 

pemerintahan atau negara. Sementara berpatisipasi pasif yang terkait pemilu yaitu 

bersikap apatis atau golput. 
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1.6.2 Pemilihan Presiden 

Pemilihan presiden dan wakil presiden adalah pemilihan umum untuk 

memilih presiden dan wakil presiden dalam negara kesatuan Republik Indonesia 

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945.17 Pemilihan presiden dilakukan dengan berasaskan luberjurdil yang telah 

ditegaskan dalam UUD 1945 pasal 6A ayat 1 yang berbunyi "Presiden dan wakil 

presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat." Sehingga di sini 

hak rakyat dijamin serta dilindungi secara penuh dan pemilihan langsung sebagai 

indikator bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat.18 

1.6.3 Perilaku Memilih 

Merupakan keputusan untuk memilih calon tertentu oleh seseorang yang 

direalisasikan dalam bentuk tindakan memilih. Perilaku memilih mencakup reaksi 

yang dapat diamati secara umum (objektif) dan sifatnya sangat dinamis dimana setiap 

waktu pemilu perilaku memilih pemilih selalu menunjukkan perubahan karena 

pengaruh eksternal maupun pengaruh internal. Menggambarkan perilaku memilih 

seseorang dapat melalui 5 pendekatan, yaitu pendekatan struktural, sosiologis, 

psikologi sosial, dan pilihan rasional. Namun, di sini hanya akan ditekankan pada 

pendekatan rasional yang mana pendekatan pilihan rasional melihat kegiatan memilih 

sebagai produk kalkulasi untung rugi dari pilihan yang ada. Bagi pemilih 

pertimbangan untung rugi digunakan untuk membuat keputusan untuk memilih atau 

                                                 
17 Undang-Undang Dasar RI No.42 Tahun 2008 Pasal I 
18 Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 1 
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tidak memilih (golput). Namun, secara umum banyaknya pemilih menggunakan hak 

pilihnya karena sebagai suatu kewajiban. Adapun di luar itu, perilaku memilih 

merupakan perilaku otonom meskipun tidak jarang tindakan mobilisasi juga sering 

dilakukan, tekanan kelompok/organiasi, intimidasi, bahkan paksaan dari kelompok 

atau pemimpin tertentu. Masyarakat yang memandang kelompok lebih penting 

daripada situasi cenderung mempersukar individu untuk membuat keputusan yang 

berbeda atau bertentangan dengan pendapat kelompok. Baik itu pengaruh dari 

kelompok maupun pemimpin kelompok.19 

Perilaku pemilih juga dipengaruhi oleh banyak faktor seperti isu-isu dan 

kebijakan politik, ada pula yang memilih calon sebagai ekspresi dari sikap loyal pada 

ketokohan figur tertentu. Ketokohan menjadi variabel yang sangat penting dalam 

menarik dukungan massa pemilih. Pemilih memilih partai tertentu bukan karena daya 

tarik terhadap partai dan programnya, melainkan lebih karena ketertarikan terhadap 

tokoh yang ada di partai tersebut.20 

 

 

 

 

 

 

                                                 
19 Surbakti, Ramlan. Memahami Ilmu Politik. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 1992. 
20 Upe, Ambo. Sosiologi Politik Kontemporer: Kajian Tentang Rasionalitas Perilaku Politik di Era  
Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung. Jakarta: Prestasi Pustakaraya, 2008. 
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1.7 DEFINISI OPERASIONAL 

Definisi operasional menurut Soetandjo Wingjosoebroto (1983) adalah 

prosedur untuk menegaskan ada atau tidaknya realitas tertentu sebagaimana 

digambarkan menurut konsepnya.21 

1.7.1 Pemilih 

Pemilih dalam penelitian ini difokuskan pada para veteran yang tergabung 

dalam LVRI yang berdomisili di kota Surabaya. Para veteran kesemuanya adalah 

pumawirawan TNI yang telah berumur sekitar 60-75an yang telah berkecimpung dan 

ikut andil pada masa pembelaan kemerdekaan Indonesia dari aksi-aksi disintegrasi 

bangsa. Mereka masih memiliki hak suara dan berhak untuk menyalurkan hak 

pilihanya pada setiap pemilihan umum termasuk pemilihan presiden 2014.  

1.7.2 Pemilihan Presiden 

Pemilihan presiden untuk memilih calon presiden dan wakil presiden di sini 

adalah pilpres tahun 2014 untuk periode kepemimpinan 5 tahun ke depan hingga 

tahun 2019. Calon yang telah ditetapkan untuk berkontestasi diantaranya ada dua 

pasangan calon yaitu pasangan nomor urut 1 Prabowo Subianto dengan Hatta Rajasa 

dan pasangan nomor urut 2 Joko Widodo dengan Jusuf Kalla. Keduanya siap 

berkontestasi dalam pemilihan umum presiden secara luberjurdil tanggal 9 Juli 2014. 

Keduanya telah melakukan berbagai rangkaian kampanye di beberapa daerah maupun 

kota-kota di Indonesia dan mengikuti program debat yang disiarkan di stasiun TV 

                                                 
21 Suyanto, Bagong, Sutinah, dkk. Metode Penelitian Sosial. Berbagai Alternatif Pendekatan. Jakarta:  
PRENADA MEDIA, 2005. Hal 50-51. 
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nasional untuk mengetahui keunggulan dan kapabilitas masing-masing calon. 

1.7.3 Perilaku Memilih 

Keputusan yang diambil oleh para veteran dalam memilih calon presiden 

tahun 2014 untuk periode 5 tahun ke depan berdasarkan rasionalitas pilihan yang  ada 

di benak masing-masing para veteran melalui proses kalkulasi untung rugi bagi 

dirinya sendiri maupun masyarakat luas dan negara jika memilih calon presiden 

tertentu atau bahkan memilih golput. Bermunculannya berbagai isu-isu yang 

menyeruak dan menyeret nama-nama calon presiden seperti isu HAM, korupsi dan 

lainnya serta pengalaman sejarah seperti yang telah dialami oleh para veteran, sedikit 

banyak dapat menjadi faktor pertimbangan yang penting dalam menentukan 

pilihannya. Di samping itu, tidak sedikit pula pertimbangan memilih calon presiden 

sebagai ekspresi dari sikap loyal pada ketokohan figur tertentu. Sehingga nantinya 

dapat diketahui para pejuang veteran termasuk dalam segmen pemilih rasional atau 

tidak.  

1.8 HIPOTESIS 

Jenis hipotesis yang digunakan adalah hipotesis hubungan (Hipotesis 

Asosiatif). Hipotesis Asosiatif adalah pernyataan rekaan yang menyatakan tentang 

saling berhubungan atau tidak antara dua variabel atau lebih. Hipotesis ini berupa 

jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang menanyakan hubungan antara 

dua variabel atau lebih,22 sehingga jawaban yang diperoleh adalah terdapat tidaknya 

                                                 
22 Sugiono. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Penerbit Alfabeta, 2010. 
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hubungan yang positif dan signifikan antar variabel. Hipotesis yang diuji disebut 

dengan hipotesis nol (Ho), sedangkan hipotesis alternatif (Ha) diistilahkan dengan 

hipotesis kerja. 

Ho = Tidak Ada Hubungan antara  faktor karakter capres, historis/pengalaman 

capres, isu tentang capres, program capres, dan kepemimpinan capres dengan 

pilihan capres veteran Surabaya Timur pada Pemilihan Presiden 2014. 

Ha = Ada hubungan antara factor karakter capres, historis/pengalaman capres, isu 

tentang capres, program capres, dan kepemimpinan capres dengan pilihan 

capres veteran Surabaya Timur pada Pemilihan Presiden 2014.  

Keterangan :  X = faktor karakter capres, historis/pengalaman capres, isu tentang 

capres, program capres, dan kepemimpinan capres 

 Y = pilihan capres para veteran Surabaya Timur pada pilpres 2014  

1.9 METODE PENELITIAN 

Komponen yang tercakup dalam suatu metode penelitian adalah prosedur, 

langkah-langkah dan desain penelitian yang dilakukan dan dipergunakan. Dalam 

penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut: 

1.9.1 Jenis Penelitian 

Penelitian untuk skripsi ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif yaitu 

penelitian yang: pertama, melibatkan lima komponen informasi ilmiah yaitu teori, 

hipotesis, observasi, generalisasi empiris, dan penerimaan atau penolakan hipotesis. 

Kedua, mengandalkan adanya populasi dan teknik penarikan sampel. Ketiga, 
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menggunakan kuisioner unuk pengumpulan data. Keempat, mengemukakan variabel-

variabel penelitian dalam analisis datanya. Dan kelima, berupaya menghasilkan 

kesimpulan secara umum, baik yang berlaku untuk populasi dan/atau sampel yang 

diteliti.23 Format penelitian kuantitatif sendiri tergantung pada permasalahan dan 

tujuan penelitian, terdapat dua format penelitian kuantitatif yaitu format deskriptif 

dan format eksplanasi. Penelitian untuk skripsi ini menggunakan pendekatan 

deskriptif dengan analisanya kuantitatif sehingga formatnya berupa deskriptif yang 

bertujuan untuk menggambarkan gejala-gejala sosial yang tampak, meringkaskan 

berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai variabel yang timbul di masyarakat 

yang menjadi objek penelitian itu berdasarkan apa yang terjadi, kemudian 

mengangkat ke permukaan gambaran tentang kondisi, situasi, ataupun variabel 

tersebut. 

 

 

 

Format studi kasus memusatkan diri pada suatu unit tertentu dari berbagai 

variabel sehingga mernungkinkan studi ini dapat amat mendalam dan menusuk 

sasaran penelitian, dan untuk mencapai maksud ini peneliti membutuhkan waktu 

yang relatif lama. Ciri lainnya, deskriptif studi kasus merupakan penelitian eksplorasi 

                                                 
23 Suyanto, Bagong, Sutinah, dkk. Metode Penelitian Sosial. Berbagai Alternatif Pendekatan. Jakarta: 
PRENADA MEDIA, 2005. 

Penelitian 
Kuantitatif 

Format 
Deskriptif 

Studi Kasus 
Pilihan Capres 

(Kelompok 
Veteran) 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

SKRIPSI FAKTOR-FAKTOR YANG MELATARBELAKANGI PILIHAN 
CAPRES VETERAN SURABAYA TIMUR PADA PEMILIHAN PRESIDEN 2014

ULLY CHINTYA



I-32 
 

yang hanya menggunakan kasus tertentu sebagai objek penelitian.24 Begitu pula 

dalam penelitian ini, studi kasusnya terletak pada arah pilihan capres para veteran 

yang bertujuan untuk menggambarkan perilaku memilih khususnya pilihan capres 

para veteran tetapi secara mendalam. 

1.9.2 Fokus Penelitian 

Dalam penelitian ini, fenomena yang diteliti ialah pilihan capres para pejuang 

veteran Surabaya Timur pada pemilihan presiden 2014 yang berorientasi pada 

karakter capres, historis/pengalaman capres, isu tentang capres, program capres, dan 

kepemimpinan capres. Fokus penelitian yang digunakan adalah: 

1. Mendeskripsikan penolakan atau penerimaan Ho dan penerimaan atau 

penolakan Ha mengenai hubungan karakter capres, historis/pengalaman 

capres, isu tentang capres, program capres, dan kepemimpinan capres dengan 

pilihan capres veteran Surabaya Timur pada Pemilihan Presiden 2014. 

2. Menjabarkan faktor dominan mana yang paling melatar belakangi pilihan 

capres para pejuang veteran pada pemilihan presiden 2014 diantara karakter 

capres, historis/pengalaman capres, isu tentang capres, program capres, dan 

kepemimpinan capres sehingga pilihan capres kalangan jatuh pada capres 

tertentu.  

 

 
                                                 
24 Bungin, Burhan. Metodologi Penelitian Kuantitatif Komunikasi, Ekonomi,dan Kebijakan Publik  
Serta Ilmu-ilmu Sosial Lainnya Edisi Pertama. Jakarta: PRENADA MEDIA, 2005. 
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1.9.3 Waktu Penelitian 

Penelitian untuk tugas skripsi ini dilaksanakan pada bulan Oktober 2014 

hingga akhir bulan Februari 2015. 

1.9.4 Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di kota Surabaya, Jawa Timur. Pengambilan lokasi di 

kota Surabaya dipilih secara sengaja karena identitas para veteran di Surabaya lebih 

terkoordinasi dan lebih jelas. Disamping itu, situasi politik di kota lebih kompleks, 

pemikiran masyarakat kota yang lebih heterogen dan lebih rasional dibandingkan 

masyarakat pedesaan. Sementara pusat LVRI ditingkat provinsi atau DPD juga 

berada di Surabaya. Akan tetapi, dalam menentukan lokasi sampel di Surabaya 

peneliti mengambil sampel di tingkat kecamatan yang ada di wilayah Surabaya Timur 

karena jumlah populasi terbanyak kedua setelah Surabaya Selatan adalah wilayah 

Surabaya Timur dan pusat administrasi berada di Surabaya Timur sehingga komando 

veteran lebih terpusat di Surabaya Timur.   

1.9.5 Unit Analisis 

Yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah para veteran yang 

tergabung dalam anggota Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) yang 

berdornisili di kota Surabaya Timur yang disebut tingkat ranting (kecarnatan)25 

dengan kriteria: 

1. Termasuk ke dalam anggota Veteran dengan memiliki KTA 

                                                 
25 www.veteranri.go.i/contentdpdlvri.html, diakses tanggal 17 September puku1 13..27 WIB. 
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Kartu Tanda Anggota Legiun Veteran RI 

- Setiap anggota Legiun Veteran Republik Indonesia harus memiliki tanda 

keanggotaan Legiun Veteran Republik Indonesia dengan ketentuan-ketentuan 

sebagai berikut: 

- Penetapan anggota Legiun Veteran Republik Indonesia dilakukan dengan 

pemberian Kartu Tanda Anggota Legiun Veteran Republik Indonesia yang 

disingkat KTA LVRI. 

Bentuk Dewan Pimpinan Cabang 

Susunan Dewan Pimpinan Ranting (DPR) Legiun Veteran Republik Indonesia 

diatur sebagai berikut: 

a. Ketua 

b. Wakil Ketua 

c. Sekretaris 

d. Bendahara 

e. Beberapa Kepala Bagian 

Setiap satu kabupaten/kota dibentuk Dewan Pimpinan Cabang (DPC) LVRI yang 

membawahkan sedikitnya 3 (tiga) ranting. Markas Cabang LVRI sendiri berada di 

Jln. Mayjen Sungkono 106 Komplek DHD Angkatan 45 Surabaya. Dan pada tingkat 

cabang dibentuk Dewan Pimpinan Ranting (DPR) LVRI yang mempunyai anggota 

sedikitnya 45 orang Veteran RI.  

2. Ikut berpartisipasi atau ikut memilih dalam pemilihan presiden 2014 
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Veteran yang menjadi responden adalah mereka yang ikut memberikan hak 

suaranya pada pilpres 2014 di TPS yang telah disediakan. 

1.9.6 Teknik  Pengambilan Sampel 

Pengambilan sampel dilakukan dengan mengambil populasi di Surabaya 

Timur. Banyaknya jumlah veteran yang ada di Surabaya yang tersebar di tiap-tiap 

kecamatan yang ada di kota Surabaya terbagi hanya ke dalam 3 wilayah Surabaya 

yakni Surabaya Selatan, Surabaya Timur, dan Surabaya Utara sehingga tidak 

memungkinkan mengambil informasi dari responden secara menyeluruh, melainkan 

menggunakan Simple Random Sampling. Pengambilan sampel ini memberikan 

peluang yang sama bagi setiap anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota 

sampel yang pengambilan sampelnya dilakukan secara acak karena populasinya 

homogen (anggota veteran) namun hanya di lingkup wilayah Surabaya timur.  

 

 

 

1.9.7 Kendala dalam Penelitian 

Mayoritas para veteran telah berumur 60 tahun ke atas sehingga kendalanya 

berupa pikun, penglihatan kurang, pendengaran terganggu dan sakit berat. Sementara 

dilihat dari sejarah hidup mereka yang pernah turut serta dalam peperangan untuk 

merebut serta membela keutuhan negara sehingga banyak dari mereka yang 

mengalami cidera yang kemudian disebut dengan cacat veteran. Alasan lainnya 

Probability 
sampling 

Simple random 
sampling 

Diperoleh sampel 
yang representatif 
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adalah tidak sedikit veteran yang tidak mau menjadi responden dan tidak sedikit 

veteran yang pindah ke luar kota Surabaya. Oleh karena itu, tidak semua responden 

dari jumlah populasi memiliki kesempatan yang sama untuk diteliti. Oleh karena itu, 

penelitian ini memberikan gambaran sebagian karakteristik dari pilihan capres 

veteran dalam Pilpres 2014 dari seluruh populasi yang ada. 

1.9.8 Variabel Penelitian 

BAGAN VARIABEL PENELITIAN 

          Variabel Independen (X)                               Variabel Dependen (Y)  

 

 

 

 

 

Variabel dalam penelitian ini adalah apa yang diteliti dalam penulisan skripsi 

tentang Pilihan Capres Pejuang Veteran Surabaya Timur pada Pilpres 2014 yaitu: 

a. Variabel Independen (Variabel Bebas (X)) 

Adalah factor yang menentukan atau mempengaruhi munculnya gejala lain, yang 

pada gillirannya gejala yang kedua itu disebut variabel terikat.26 Pada penelitian ini 

variabel independennya adalah karakter capres, historis/pengalaman capres, isu 

                                                 
26 Nawawi, Hadari. Metode Penelitian Bidang Sosial. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press,  
1993. Hlm. 56. 

1. Karakter capres 
2.  Historis/pengalaman 
3.  Isu tentang capres 
4. Program capres 
5. Kepemimpinan Capres 

Pilihan Capres 2014 Para 
Veteran Surabaya Timur): 
• Capres no. urut 1 

Prabowo Subianto 
• Capres no. urut 2 Joko 

Widodo 
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tentang capres, program capres, dan kepemimpinan capres.  

Variabel Indikator Pertanyaan 

Karakter Capres Capres tegas ketegasan dalam mengambil kebijakan. 

Capres berwibawa penilaian kewibawaan dari masing-masing 

capres. 

Kemampuan 

memimpin negara 

penilaian kemampuan dalam memimpin 

negara diantara kedua capres. 

Capres berjiwa 

nasionalisme tinggi 

penilaian rasa nasionalisme yang dimiliki 

kedua capres. 

Capres 

berpengetahuan luas 

penilaian tingkat pengetahuan diantara kedua 

capres terhadap bidang-bidang 

ekosospolbudhankam. 

Gaya kepemimpinan 

capres 

gaya kepemimpinan yang dibawakan 

masing-masing capres yakni prabowo yang 

identik tegas serta berwibawa dan jokowi 

yang identik blusukan dan merakyat. 

Historis/Pengal

aman 

Capres yang 

berpengalaman di 

pemerintahan 

pemilihan capres yang pernah berkecimpung 

di pemerintahan atau tidak pernah sama sekali.  

 

Pengalaman yang 

diperlukan capres 

pengalaman yang diperlukan capres untuk 

menjadi presiden.  

Capres berprestasi 

tinggi 

penilaian prestasi masing-masing capres. 

Capres yang populer/ 

dikenal  masyarakat 

popularitas capres di mata masyarakat. 

Isu tentang 

Capres 

Isu KKN perlu tidaknya seorang capres bersih dari kasus 

KKN. 
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Isu HAM perlu tidaknya seorang capres bersih dari 

kasus pelanggaran HAM. 

Program 

Capres 

Program capres program capres yang lebih disukai diantara 

kedua capres. 

Program bebas 

intervensi asing 

Program capres yang bebas dari 

kepentingan/campur tangan asing diantara 

kedua program capres. 

Kepemimpinan 

Capres 

Capres demokratis penilaian sifat kepemimpinan diantara 

kedua capres yang cenderung demokratis. 

Capres otoriter penilaian sifat kepemimpinan diantara kedua 

capres yang cenderung otoriter. 

Harapan 

pemerintahan 

pemerintahan yang diharapkan dari capres 

yang dipilih yakni pemerintahan otoriter tapi 

stabil ataukah pemerintahan demokratis tapi 

tidak stabil. 
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b. Variabel Dependen (Variabel Terikat/Tergantung (Y)) 

Adalah sejumlah gejala atau faktor yang ada atau muncul yang dipengaruhi oleh 

adanya variabel bebas.27 Pada penelitian ini variabel dependennya adalah pilihan 

capres para veteran pada pilpres 2014 yang mana pilihannya jatuh pada capres 

Prabowo Subianto atau Joko Widodo. 

Variabel Indikator Pertanyaan 

Pilihan Capres Pilihan capres 2014 capres yang dipilih pada pilpres 2014 

yakni:  

1. Prabowo Subianto  

2. Joko Widodo 

1.9.9 Perhitungan Sampel 

Rumus perhitungan besaran sampel yang digunakan adalah formula Slovin 

dengan tingkat errornya 0.1/10%. Berikut jumlah sampelnya: 

1)( 2 


dN
Nn atau 21 Ne

Nn


  

83/48.82
71.5

471
1)1.0(471

471
2 


n  

Jadi n (sampel) = 82.48/83 responden  

Keterangan: 

n  : Jumlah sampel yang dicari  

N : Jumlah Populasi 

                                                 
27 Ibid. Hlm. 57 
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d/e : Nilai presisi (ditentukan dengan 0.1/10%) 

 Dengan demikian dari populasi veteran Surabaya Timur sebanyak 471 

veteran berdasarkan teknik Simple Random Sampling diperoleh perhitungan jumlah 

responden yang harus menjadi sampel minimal 82 sampai 83 sampel penelitian.  

1.9.10 Teknik Pengumpulan Data  

Guna keperluan dalam mengolah dan menganalisis data, peneliti memerlukan 

banyak data yang diperoleh dari para responden. Data yang dibutuhkan adalah data 

primer dan data sekunder sebagai pelengkap yang mana peneliti menggunakan dua 

jenis teknik pengumpulan data, yaitu: 

 Data Primer 

Data primer diperoleh melalui pengisian kuesioner. Kuesioner merupakan 

daftar pertanyaan terstruktur dengan altematif (option) jawaban yang telah tersedia 

sehingga responden tinggal memilih jawaban sesuai dengan aspirasi, persepsi, 

sikap, keadaan, atau pendapat pribadinya. Alternatif jawaban yang disediakan 

dalam kuesioner bertujuan membatasi jawaban yang kurang relevan, tidak 

bermaksud menggiring ataupun menjebak responden. Pembatasan tersebut 

dimaksudkan memudahkan tabulasi dan analisis data (Bagong Suyanto dkk: 2005). 

Kuesioner yang disebarkan kepada responden untuk penelitian ini menggunakan 

kata-kata yang jelas dan mudah dipahami oleh responden mengingat mayoritas 

kondisi dan umur responden seperti masalah penglihatan. Dalam penelitian ini, 

mereka yang telah resmi terkategorikan sebagai anggota LVRI dan ikut memilih 
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dalam pilpres 2014 yang akan menjadi responden. Data dari pengisian kuesioner 

oleh responden tersebut berfungsi sebagai data pokok yang kemudian akan 

dilengkapi dengan data skunder yang ada. 

 Data Sekunder 

Diperoleh dari buku-buku, internet, data pendukung dari KPU Surabaya, 

Kantor Cabang Legiun Veteran RI Surabaya (KCVRI) dan informasi dari ketua 

ranting di tiap-tiap kecamatan yang dibawahinya yang hanya berada di kawasan 

Surabaya Timur. 

1.9.11 Instrumen Penelitian 

Dalam penelitian ini instrumen yang digunakan adalah kuesioner yang 

diberikan kepada reponden dengan tujuan agar orang yang diberi kuesioner tersebut 

bersedia memberikan respon sesuai dengan permintaan. Pada penelitian ini instrumen 

penelitiannya menggunakan skala pengukuran nominal. Jenis kuesioner yang 

digunakan adalah kuesioner dengan jenis pertanyaan berbentuk tertutup yaitu berisi 

pertanyaan tertutup yang mana pertanyaan jenis ini jawabannya sudah tersusun dan 

responden tidak diberi kesempatan untuk memberikan jawaban yang lain. Berikut 

contoh pertanyaan kuesioner tertutup: 

Satuan angkatan apa yang anda jabat? 

1 .  AD  

2 .  AU  

3 .  AL  
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4. Masyarakat Sipil 

Melihat faktor umur keseluruhan responden yang lanjut usia, maka kebanyakan 

pengisian kuesioner dilakukan dengan dibacakan oleh si peneliti secara objektif. 

1.9.12 Pengolahan dan Teknik Analisis Data 

Pengolahan data dilakukan dengan beberapa tahap dintaranya tahap 

memeriksa dan pemberian identitas (editing) dan proses pembeberan (tabulating). 

1. Editing, yaitu kegiatan yang dilakukan setelah peneliti selesai menghimpun 

data di lapangan dengan memberi identitas pada kuesioner yang telah 

terjawab kemudian memeriksanya secara teliti dan berulang. 

2. Tabulating, merupakan bagian terakhir dari pengolahan data. Tabulasi 

dilakukan dengan memasukkan data pada tabel-tabel tertentu yang pada 

penelitian ini menggunakan SPSS dan menghitungnya. Cara untuk 

menganalisis data yang diperoleh dari hasil observasi pada skripsi ini 

menggunakan metode kuantitatif berupa statistik inferensial/non parametrik 

untuk mencari hubungan 1 variabel bebas dan 1 variabel terikat yang hasil 

analisisnya dipresentasikan dalam bentuk persentase. Teknik analisis yang 

digunakan berupa hasil uji frekuensi untuk karakteristik responden, uji 

korelasi untuk mengukur makna hubungan antara variabel X dan Y dan 

koefisien korelasinya digunakan sebagai pedoman untuk menentukan suatu 

hipotesis diterima atau ditolak, uji crosstab (tabel silang) untuk 

menganalisis hubungan antara baris dan kolom, dan uji chi-square (chi 

kuadrat) dengan taraf signifikansi 5% yaitu sebesar 0.05 artinya taraf 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

SKRIPSI FAKTOR-FAKTOR YANG MELATARBELAKANGI PILIHAN 
CAPRES VETERAN SURABAYA TIMUR PADA PEMILIHAN PRESIDEN 2014

ULLY CHINTYA



I-43 
 

kepercayaannya 95% yang kesemua teknik tersebut terdapat dalam software 

computer berupa SPSS versi 17 dengan ketentuan sebagai berikut: 

"Jika probabilitas > 0.05 maka Ho diterima 

Jika probabilitas < 0.05 maka Ho ditolak" 
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