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RINGKASAN  
 

Setiap kali ada peristiwa pemilu maupun pilkada, Jawa Pos selalu membuat rubrik khusus 
untuk meramaikannya. Ketika Pemilu 2009 dilaksanakan, baik Pemilu Legislatif (9 April 
2009) maupun Pemilu Presiden (8 Juli 2009), Jawa Pos juga membuat rubrik khusus politik 
untuk menyambutnya, sejak dua bulan sebelum hari pelaksanaan. Nama rubrik khusus itu 
adalah: Menuju Kekuasaan. Keberadaan Jawa Pos yang memiliki penetrasi pasar sangat 
dominan di Surabaya dan Jawa Timur, serta dikaitkan dengan even-even politik seperti 
pemilu dan pilkada, membuat peneliti penasaran, apakah rubrik khusus yang dibuat Jawa Pos 
untuk menyambut perhelatan politik tersebut berpengaruh terhadap perilaku memilih 
pembacanya? Karena itu, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menjelaskan pengaruh 
tingkat keterbacaan rubrik khusus politik di harian Jawa Pos terhadap perilaku memilih 
pembaca Jawa Pos pada Pemilu 2009.  Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, 
dengan jenis penelitian eksplanatif. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat di Kota 
Surabaya yang merupakan pembaca Jawa Pos dan telah memiliki hak pilih pada Pemilu 
2009. Sampel yang akan diambil menggunakan metode cluster Random Sampling, dimana 
sampel diambil dari kerangka sampel secara proposional yang didasarkan pada jumlah 
pelanggan harian Jawa Pos dan pertimbangan wilayah utara, selatan, timur dan barat. Jumlah 
responden yang dilibatkan oleh peneliti berjumlah 386 orang. Data yang digunakan dalam 
penelitian ini selain data primer juga ditunjang dengan data sekunder. Data primer yaitu data 
yang diambil dari sumber data primer atau dari responden. Sedangkan pengumpulan data 
dengan menggunakan teknik kuisioner dan wawancara.  Setelah quisioner terisi maka peneliti 
melakukan koding yang bertujuan untuk melakukan penyusunan secara sistematis data 
mentah yang ada dalam kuisioner ke dalam bentuk angka. Setelah data dikoding lalu dientri 
ke komputer dengan program SPSS. Untuk memastikan bahwa seluruh data yang telah 
dimasukkan ke dalam komputer sudah sesuai dengan sebenarnya maka diperlukan 
pembersihan data (data cleaning).  Untuk menunjang data primer, dalam penelitian ini juga 
didukung dengan data sekunder yang didapat dari instansi-instansi terkait seperti KPUD Kota 
Surabaya, maupun lembaga yang berkompeten lainnya. Teknik analisis data yang dilakukan 
untuk menjawab permasalahan di atas, peneliti akan menggunakan metode kuantitatif berupa 
statistik inferensial, dimana teknik yang digunakan adalah model tabulasi silang (Cross Tab) 
untuk mengetahui hubungan antar variabel pengaruh terhadap variabel terpengaruh dengan 
membandingkan distribusi persentase pada kategori-kategori variabel pengaruh. Dalam 
penelitian ini juga digunakan uji Chi Square yang bertujuan untuk menguji hipotesis bahwa 
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antara variabel independen dan variabel dependen terdapat hubungan yang  signifikan. Untuk 
menganalisis dalam penelitian ini juga menggunakan Koefisien Kontingensi yang bertujuan 
untuk (1) mengetahui apakah hubungan antar variabel itu positif atau negatif. (2) untuk 
mngetahui erat tidaknya hubungan antar variabel.  Dengan menggunakan taraf signifikansi 
5% atau taraf kepercayaan 95%. Dalam melakukan analisis data peneliti dibantu oleh 
Software komputer berupa SPSS versi 15.0.  Penelitian ini membuktikan, bahwa ada 
hubungan bermakna antara kebiasaan membaca rubrik khusus politik di Jawa Pos dengan 
perilaku memilih responden pada Pemilu legislatif (memilih partai) dan Pemilu presiden 
(memilih presiden/wakil presiden). Baik pada Pemilu legislatif maupun pada Pemilu 
presiden, tingkat hubungannya adalah sama-sama sedang. Meski demikian, ini menunjukkan 
bahwa rubrik khusus politik di Jawa Pos berpengaruh terhadap perilaku memilih pembaca 
Jawa Pos.  Hasil dari penelitian ini juga menjelaskan bahwa responden ketika memilih partai 
politik atau calon presiden (capres) lebih banyak yang memilih karena visi atau misi dari 
partai atau capres (71,5 persen) yang diberitakan di rubrik khusus politik Jawa Pos. Ketika 
ditanya alasan mereka memilih parpol, terbanyak karena alasan calon yang diajukan (66,8 
persen). Ketika ditanya alasan mereka memilih calon presiden, terbanyak karena alasan 
program (68,1 persen). Dengan data tersebut, dapat dikatakan bahwa mayoritas responden 
adalah pemilih yang rasional. Pendekatan pilihan rasional adalah melihat kegiatan memilih 
sebagai produk kalkulasi untung dan rugi. Yang dipertimbangkan tidak hanya ongkos 
memilih dan kemungkinan suaranya dapat mempengaruhi hasil yang diharapkan, tetapi juga 
perbedaan dari alternatif berupa pilihan yang ada Sebagai saran dapat disampaikan, 
mengingat ada pengaruh antara kebiasaan membaca rubrik khusus politik Jawa Pos dengan 
perilaku memilih pembaca Jawa Pos pada Pemilu 2009, maka ke depan hendaknya berita-
berita khusus politik Jawa Pos lebih netral dalam pemberitaannya, sehingga tidak merugikan 
peserta Pemilu. Sebaiknya ke depan berita-berita rubrik khusus politik Jawa Pos lebih banyak 
berisi berita-berita visi dan misi capres/parpol. Ketika berita-berita seperti ini lebih banyak 
disajikan kepada masyarakat, maka secara langsung maupun tidak langsung, Jawa Pos 
melakukan pendidikan politik kepada masyarakat. Selanjutnya, macam berita seperti latar 
belakang capres/caleg/parpol, tokoh/pemimpin parpol, kiprah capres/parpol, dan program 
capres/parpol juga diberi porsi yang layak, obyektif dan seimbang. Macam berita lain yang 
juga dibutuhkan pembaca adalah capres/caleg yang diajukan parpol, serta isu kampanye yang 
digulirkan capres/parpol. Bagi para pengurus dan kader partai politik, serta para kandidat 
yang akan menjadi kontestan pada Pemilu berikutnya, bisa menggunakan sarana media 
massa, dalam hal ini media surat kabar sebagai alat untuk mensosialisasikan visi dan misi 
serta membangun citra yang positif di masyarakat. Sehingga, masyarakat  dalam memilih, 
benar-benar berdasarkan pada pertimbangan yang rasional. Salah satu indikator keberhasilan 
pendidikan politik, adalah ketika masyarakat dalam memilih menggunakan pertimbangan 
yang rasional berdasarkan visi dan misi partai politik atau para kandidat. Penelitian ini masih 
terdapat kekurangan di sana-sini. Perlu ada penelitian lebih lanjut yang lebih deskriptif dan 
mendalam tentang motif para konsumen media, dalam hal ini pembaca Jawa Pos, ketika 
mereka memilih atau tidak memilih pada Pemilu.  
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ABSTRACT  
 

The Influence of Level of Readability of Political Special Rubric on Jawa Pos Daily  
On Voting Behavior of Media Consumers in 2009 Election  

(The Study of Jawa Pos Readership in Surabaya)  
Kurniawan Muhammmad  

 
As a nationwide readership newspaper, Jawa Pos always participates on every political 
events of what is so called “Democratic Feast,” by providing a political special rubric before 
the events take place. Two months before the 2009 Legislative Election (April 9, 2009) and 
President Election ( July 8, 2009), for example, Jawa Pos provides a special political rubric 
on its political affairs page, under its inspiring title; “The Road to Power”.  The existence of 
Jawa Pos with its dominating market peneration in Surabaya as well as East Java relates to 
those above mentioned political events elicites the question; does the political special rubric 
on Jawa Pos Daily influences Jawa Pos readers voting behavior in 2009 Election?  The study 
aims at explaining the influence of political special rubtic on Jawa Pos in voting behavior of 
Jawa Pos readers in 2009 Election. The study applies quantitive approach with explanatory 
research. The population involves in the study is the citizens of Surabaya as Jawa Pos readers 
who have voting rights in 2009 Election. There are 386 respondents involve in the study.  
The study proves that there is a significant relation between reading habit of political special 
rubric in Jawa Pos Daily to respondent voting behavior in Legislative Election (voting for the 
party) and President Election (voting for the president and vice president). The researcher 
finds out that the relation between the existence of the rubric and voting behavior is modest 
both in Legislative Election and President Election, and it even suggests that political special 
rubric on Jawa Pos has its effect on Jawa Pos readership voting behavior.  
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