
JURNAL 

PREFERENSI MASYARAKAT ETNIS TIMOR DALAM PEMILIHAN 

LEGISLATIF TAHUN 2014 DI KOTA KUPANG 

Ananias Riyoan Philip Jacob 

Program Magister  Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik  
Universitas Airlangga 

 
Abstrak 

Penelitian ini hendak mengetahui perilaku memilih masyarakat etnis timor dan faktor–faktor 
yang mempengaruhi perilaku memilih dalam pemilihan umun legislatif tahun 2014.  Peneliti 
menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan survei di 12 kelurahan yang berada pada 
empat dari enam kecamatan di Kota Kupang. Total sampel sebanyak 347 responden Hasil survei 
menunjukan perilaku memilih masyaakat etnis timor dalam pemilihan umum legislatif tahun 
2014 adalah perilaku memilih berdasarkan faktor psikologis dan pilihan rasional. 

 

1.1. Latar balakang 

Beberapa pertanyaan pokok dalam studi perilaku memilih, termaksud pemilih di 

Indonesia, pertama, berkaitan dengan pilihan warga terhadap partai politik atau calon legislatif 

atau calon presiden: partai apa atau calon mana yang dipilih seorang pemilih dalam pemilih, 

mengapa dia memilih partai atau calon tersebut dan mengapa tidak memilih partai atau calon 

yang lain? Kedua, berkaitan dengan partisipasi dalam pemilu: seberapa banyak warga yang ikut 

berpartisipasi dalam pemilu? Mengapa seseorang memutuskan untuk ikut atau tidak ikut dalam 

pemilu?  

Penjelasan-penjelasan teoritis tentang perilaku memilih didasarkan pada beberapa model 

atau pendekatan yaitu Pertama, Model sosiologis atau yang juga dikenal sebagai Mazhab 

Columbia (The Columbia School of Electoral Behavior). Para penganut model sosiologis yakin 

bahwa seseorang memilih partai atau calon legislatif tertentu karena adanya kesamaan antara 

karakteristik sosiologis pemilih dengan karakteristik partai atau calon.  

Kedua, adalah pendekatan psikologis. Di lingkungan ilmuan Amerika Serikat model ini 

disebut sebagai Mazhab Michigan (The Michigan Survei Research Centre) mazhab ini lebih 

mendasarkan pada suatu keadaan psikologis, yakni perasaan dekat dengan, sikap mendukung 

atau setia pada, atau mengidentifikasi diri dengan partai politik tertentu.  

Ketiga, adalah pendekatan pilihan rasional, menurut pendekatan ini, seorang warga 

berperilaku rasional. Pengunaan pendekatan rasinoal dalam menjelaskan perilaku memilih oleh 

ilmuan politik sebenarnya diadaptasi dari ilmu ekonomi. Mereka melihat analogi antara pasar 



(ekonomi) dan perilaku memilih (politik). Apabila secara ekonomi masyarakat dapat bertidak 

secara rasional yaitu menekan ongkos sekecil-kecilnya untuk memperoleh keuntungan yang 

sebesar-besarnya, maka dalam perilaku memilihpun masyarakat akan dapat bertindak secara 

rasional yaitu memberikan suara kepada partai atau calon legislatif yang dianggap menekankan 

kerugian yang sekecil-kecilnya dan juga memilih alternatif yang menimbulkan resiko terkecil. 

Perilaku memilih etnis timor pada pemilu legislatif di Kota Kupang tahun 2014 terjadi 

sesuatu hal yang sangat menarik dimana pada satu sisi politik identitas yang timbul dalam 

masyarakat etnis timor di Kota Kupang menjadi faktor pendorong etnis timor untuk ikut serta 

dalam pemilihan umum. tetapi pada sisi yan lain dalam memilih etnis timor tidak menggunakan 

sentiment keetnisanya dalam memilih calon legislatif yang ada. 

1.2. Rumusan masalah 

Berdasarkan permasalahn penelitian diatas, penulis mengajukan tiga pertanyaan yang 

akan diteliti pada penelitian ini, yaitu: 

1. Apakah terdapat hubungan antara sentimen etnis dengan Preferensi Memilih Masyarakat 

etnis Timor Dalam Pemilihan Umum Legislatif Kota Kupang Tahun 2014? 

2. Apakah terdapat hubungan antara identifikasi partai dengan Preferensi Memilih Masyarakat 

etnis Timor Dalam Pemilihan Umum Legislatif Kota Kupang Tahun 2014? 

3. Apakah terdapat hubungan antara kesesuaian program partai dengan Preferensi Memilih 

Masyarakat etnis Timor Dalam Pemilihan Umum Legislatif Kota Kupang Tahun 2014? 

4. Apakah terdapat hubungan antara pemberian uang dengan Preferensi Memilih Masyarakat 

etnis Timor Dalam Pemilihan Umum Legislatif Kota Kupang Tahun 2014? 

 

2.1. Kerangka Teori 

2.1.1. Faktor Sosiologis 

Dalam sociological model (model sosiologis) untuk memahami perilaku pemilih, 

melihat perilaku berkaitan erat dengan latar belakang sosial seseorang. Latar belakang 

sosial yang dimaksud dapat berupa latar belakang demografi, sosial ekonomi, agama dan 

pendidikan1.  

                                                           
1 Ramlan Surbakti. 1999. Memahami Ilmu Politik, Jakarta: Grasindo  



Ras dan etnis juga dipercaya sebagai faktor sosiologis yang mempengaruhi 

bagaimana seseorang memilih partai atau calon legislatif. Partai yang secara tradisional 

memperjuangkan kesetaraan ras dan etnis cenderung didukung oleh kelompok-kelompok 

ras dan etnis minoritas karena kelompok inilah yang berkepentingan langsung dengan isu 

tersebut. Secara lebih khusus, kesamaan ras dan etnik antara pemilih dan calon cenderung 

mempengaruhi perilaku memilih seseorang. Hal lain terkait etnis adalah sentimen 

kedaerahan. Calon legislatif yang punya asal-usul atau keterkaitan dengan daerah tertentu 

cenderung akan didukung oleh pemilih didaerah tersebut.  

2.1.2. Faktor Psikologis 

Psychological model (model psikologis) yang ditekankan dalam model ini adalah 

perilaku pemilih ditentukan dari kedekatan emosional, misalnya dalam bentuk dukungan 

pada partai dan kandidat tertentu yang didasarkan atas faktor emosional atau kedekatan, 

bukan faktor lain. Menurut pendekatan ini, kelas sosial, etnis, agama dalam model 

sosiologis tidak menggambarkan kelompok sosial (sosial group) karena bersifat abstrak. 

Oleh karena identifikasi pemilih terhadap partai lebih disebabkan feeling atau hubungan 

emosional.  

Sosialisasi politik di lingkungan keluarga, tempat kerja dan lingkungan 

masyarakat dimana seseorang tinggal, membantu proses pembentukan identitas partai ini. 

Kebiasaan membicarakan masalah-masalah publik dalam keluarga, tempat kerja dan 

lingkungan masyarakat dimana seseorang tinggal akan membantu seseorang terlibat 

dengan masalah-masalah publik. Dalam lingkungan keluarga dimana partai pilitik 

disikapi secara positif, tumbuh sikap positif pula terhadap partai politik tersebut; juga 

terhadap tokoh atau isu yang terkait dengan partai tersebut. Orang tua pendukung partai 



politik tertentu cenderung menumbuhkan sikap partisan pada anggota keluarga lain sesuai 

dengan sikap partisannya. 2. 

2.1.3. Pilihan Rasional 

Dua pendekatan terdahulu menempatkan pemilih pada waktu dan ruang yang 

kosong. Pemilih ibarat wayang yang tidak mempunyai kehendak bebas kecuali atas 

keinginan dalang. Mereka beranggapan bahwa perilaku memilih bukanlah keputusan 

yang dibuat saaat menjelang atau ketika berada di bilik suara, tetapi sudah ditentukan 

jauh sebelummya oleh lapisan sosial tempat ia berada. 

Menurut Antony Down3 Pendekatan ini bertumpu pada keyakinan bahwa manusia 

sejatinya adalah mahluk yang punya kepentingan untuk dirinya secara material. 

Perilakunya didorong oleh motif kepentingan material dirinya. Atas dasar itu perilaku 

politik seorang pemilih , termaksud pilihan politik, didorong oleh kepentingan ekonomi 

pemilih. Setidaknya motif ekonomi adalah motif yang paling utama dibandingkan dengan 

motif-motif yang lain. Pendeknya ada keyakinan bahwa pemilih menghitung, mempunyai 

kalkulasi untung-rugi dalam menentukan pilihan-pilihan tersebut. Seorang pemilih akan 

memilih partai atau calon legislatif bila dengan memilih calon itu sang pemilih merasakan 

hal itu menguntungkan atau memenuhi keinginan pemilih sendiri. Sebaliknya, ia tidak 

memilih calon tersebut bila dinilai merugikannya. 

 

 

                                                           
2 Saiful Mujani, William Liddle, Kuskrido ambardi. 2011. Kuasa rakyat, analisis tentang perilaku memilih dalam 
pemilihan legislatif dan presiden Indonesia pasca-orde baru. Jakarta: Mizan Publika 
3 Efriza. 2012. Political Explore, Sebuah Kajian Ilmu Politik. Bandung: Alfabeta 



2.2. Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 
 
 
2.3. Hipotesis 

1. Ada hubungan yang signifikan antara sentiment etnis dengan preferensi masyarakat 

etnis Timor dalam pemilihan umum legislatif tahun 2014 di Kota Kupang 

2. Ada hubungan yang signifikan antara indentifikasi partai dengan preferensi 

masyarakat etnis Timor dalam pemilihan umum legislatif tahun 2014 di Kota 

Kupang.  

3. Ada hubungan yang signifikan antara kesesuaian program partai dengan preferensi 

masyarakat etnis Timor dalam pemilihan umum legislatif tahun 2014 di Kota 

Kupang. 

4. Ada hubungan yang signifikan antara pemberian uang dengan preferensi masyarakat 

etnis Timor dalam pemilihan umum legislatif tahun 2014 di Kota Kupang 

5.  

3.1. Metode Pnelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode survey. Lokasi 

penelitian ini adalah wilayak Kota Kupang dengan mengambil lokasi penelitian di beberapa 

kelurahan yang ada. Metode penarikan sampel pada penelitian ini adalah Multistage cluster 

sampling dengan total sampel sebanyak 347 responden. teknik analisis dilakukan secara 

kuantitatif dengan mengggunkan berbagai analisis  pada program Statistical Package For 

The Social Sciences. 

(X1) 
Sentimen etnis 

(X2) 
Identifikasi partai 

(X3) 
Kesesuaian Program Partai 

(X4) 
Pemberian Uang 

(Y) 

Preferensi Masyarakat Etnis 
Timor Dalam Pemilihan 

Umum Legislatif Tahun 2014 
Di Kota Kupang 



4.1. Hasil penelitian 

4.1.1. Sentimen Etnis 

Sebagaimana dibahas dalam landasan teoritis bahwa karakteristik dan latar 

belakang sosiologis masyarakat ikut mempengaruhi perilaku memilih dalam suatu 

pemilihan umum. Tentang pengaruh latar belakang sosiologis terhadap perilaku memilih 

masyarakat etnis timor, pembahasan dalam bagian ini akan menganalisis faktor sosiologis 

berupa sentiment etnis. Hal itu ditujukan untuk melihat bagaimana pengaruh faktor 

sosiologis terhadap keputusan pemilih untuk memilih dalam pemilihan umun 2014 di 

Kota Kupang.  

Dari hasil uji Chi Square diatas dapat diketahi bahwa nilai Asymp. Sig. > 0,05 dan 

Nilai chi square hitung 18.749 lebih kecil dari chi square tabel 31.410 (diambil dari chi 

square tabel dengan Df 20 dan P = 0,05) maka dapat diambil kesimpulan: 

- Maka H0  diterima 

- H1 ditolak = Tidak ada hubungan antara Sentimen etnis dengan preferensi 

memilih masyarakat Etnis Timor dalam pemilu legislatif tahun 2014 di Kota 

Kupang. 

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-
sided) 

Pearson Chi-Square 18.749
a
 20 .538 

Likelihood Ratio 21.171 20 .387 

Linear-by-Linear Association 6.524 1 .011 

N of Valid Cases 347   

a. 21 cells (63.6%) have expected count less than 5. The minimum 
expected count is .00. 

 
Symmetric Measures 

  Value Approx. Sig. 

Nominal by Nominal Contingency Coefficient .226 .538 

N of Valid Cases 347  

 

 

 



4.1.2. Identifikasi Partai  

Faktor psikologis dapat dilihat dari dua konsep; pertama, political involvement 

berkaitan dengan perasaan penting atau tidak ingin terlibat dalam isu-isu politik yang 

bersifat umum; kedua, party identification yang berkaitan dengan preferensi pemilih, 

yaitu perasaan suka atau tidak suka seseorang terhadap satu partai politik atau elit 

tertentu. 

Dari hasil uji Chi Square diatas dapat diketahi bahwa nilai Asymp. Sig. < 0,05 dan 

Nilai chi square hitung 109.625  lebih besar dari chi square tabel 31.410 (diambil dari chi 

square tabel dengan Df 20 dan P = 0,05) maka dapat diambil kesimpulan: 

- Maka H0 di tolak  

- H1 diterima = Ada hubungan antara identifikasi partai dengan preferensi 

memilih masyarakat etnis Timor dalam pemilu legislatif tahun 2014 di Kota 

Kupang. 

 

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-
sided) 

Pearson Chi-Square 109.625
a
 20 .000 

Likelihood Ratio 119.107 20 .000 

Linear-by-Linear Association 8.194 1 .004 

N of Valid Cases 347   

a. 15 cells (45.5%) have expected count less than 5. The minimum expected 
count is .14. 

 

 

 

 

 

 

 

Symmetric Measures 

  Value Approx. Sig. 

Nominal by Nominal Contingency Coefficient .490 .000 

N of Valid Cases 347  



4.1.3. Pilihan Rasional 

Memilih secara rasional menuntut daya nalar individu untuk memilih partai 

politik atau calon legislatif, dalam arti pemilih pada kategori ini tidak dipengaruhi oleh 

fanatisme belaka, tetapi selalu melakukan proses pencarian informasi terbaik sebelum 

menjatuhkan pilihan politiknya. Pemilih rasional memiliki kesadaran untuk 

mengumpulkan informasi secara kritis terhadap program partai, track record partai serta 

selalu mengkalkulasi keuntungan maupu kerugian yang akan dialami ketika memilih 

suatu partai politik atau calon legislatif tertentu. 

4.1.3.1. Kesesuian Program 

Kesesuain program merupakan salah satu faktor dalam pendekatan pilihan 

rasional. Dalam faktor ini mengindahkan bahwa pemilih akan senantisa melakukan 

perhitungn untuk memaksimalkan keuntungan yang dapat diperoleh serta senantiasa 

menekan ongkos seminimal mungkin.  

Dari hasil uji Chi Square diatas dapat diketahi bahwa nilai Asymp. Sig. < 0,05 dan 

Nilai chi square hitung 35.661 lebih besar dari chi square tabel 18.307 (diambil dari chi 

square tabel dengan Df 10 dan P = 0,05 maka dapat diambil kesimpulan: 

- H0 ditolak  

- H1 diterima = Ada hubungan antara Kesesuaian program dengan preferensi 

memilih masyarakat etnis Timor dalam pemilu legislatif tahun 2014 di Kota 

Kupang.  

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 35.661
a
 10 .000 

Likelihood Ratio 39.217 10 .000 

Linear-by-Linear Association 1.343 1 .246 

N of Valid Cases 347   

a. 7 cells (31.8%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .48. 

  
Symmetric Measures 

  Value Approx. Sig. 

Nominal by Nominal Contingency Coefficient .305 .000 

N of Valid Cases 347  



4.1.3.2. Pemberian Uang 

Pemberian uang juga merupakan salah satu faktor dalam pendekatan pilihan 

rasional. Dalam faktor ini mengandaikan bahwa pemilih akan senantisa melakukan 

perhitungn untuk memaksimalkan keuntungan yang dapat diperoleh serta senantiasa 

menekan ongkos seminimal mungkin. Bahkan tidak jarang pemilih memilih partai 

atau calon apabila calon atau partai tersebut dipandang dapat membantu pemilih 

memenuhi kepentingan dasarnya yakni kehidupan ekonomi, bukan hanya dengan 

program yang dijanjikan melaikan menerima imbalan dalam hal ini berupa uang.  

Dari hasil uji Chi Square diatas dapat diketahi bahwa nilai Asymp. Sig. > 0,05 

dan Nilai chi square hitung 38.205 lebih besar dari chi square tabel 31.410 (diambil 

dari chi square tabel dengan Df 20 dan P = 0,05) maka dapat diambil kesimpulan: 

- H0 ditolak 

- H1 diterima = Ada hubungan antara pemberian uang dengan preferensi memilih 

masyarakat etnis Timor dalam pemilu legislatif tahun 2014 di Kota Kupang. 

 

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-
sided) 

Pearson Chi-Square 38.205
a
 20 .008 

Likelihood Ratio 40.010 20 .005 

Linear-by-Linear Association 1.918 1 .166 

N of Valid Cases 347   

a. 19 cells (57.6%) have expected count less than 5. The minimum 
expected count is .07. 

 

Symmetric Measures 

  Value Approx. Sig. 

Nominal by Nominal Contingency Coefficient .315 .008 

N of Valid Cases 347  

 

 

 



5.1. KESIMPULAN  

Pertama, Temuan dilapangan menunjukan asumsi pendekatan sosiologis dalam 

preferensi memilih yang mengatakan bahwa kesamaan etnis dengan calon tertentu memiliki 

pengaruh terhadap pilihan politik.  Namun dalam penelitian ini menunjukan hal yang sebaliknya 

terkait dengan sentiment etnis. Bahwa perilaku memilih dalam masyarakat etnis Timor di Kota 

Kupang tidak didorong oleh sentiment keetnisan. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan 

bahwa untuk menjelaskan preferensi ataupun perilaku memilih pada etnis timor pendekatan 

sosiologis menjadi kurang relevan.  

Kedua, Berangkat dari pendekatan psikologi dengan asumsi identifikasi partai. Sikap 

politik seseorang akan mempengaruhi orientasi politik mereka terhadap partai poltik tertentu. 

Temuan dilapangan menunjukan faktor identifikasi partai mempunyai pengaruh terhadap 

preferensi memilih masyarakat etnis timor di Kota Kupang. Dengan demikian dapat disimpulkan 

bahwa pendekatan psikologis cukup relevan untuk menjelaskan preferensi atau perilaku memilih 

etnis timor di Kota Kupang. 

Ketiga, Temuan dilapangan juga menunjukan bahwa teryata kesesuaian program partai 

atau calon dengan harapan responden memiliki hubungan dengan pilihan partai. Dengan 

demikian dapat diambil kesimpulan bahwa pandekatan pilihan rasional khususnya faktor 

kesesuaian program cukup relevan untuk menjelaskan preferensi atau perilaku memilih 

masyarakat etnis timor pada pemilihan umum legislatif tahun 2014 di Kota Kupang.  

Keempat, Temuan lain menunjukan bahwa perilaku memilih etnis timor memiliki 

hubungan dengan pemberian uang yang dilakukan partai maupun calon legislatif tertentu. 

Dengan demikian faktor pemberian uang cukup relevan untuk menjelaskan perilaku memilih 

etnis timor khususnya di Kota Kupang. Hal ini kembali menguatkan pendekatan pilihan rasional 

pada temuan ketiga. Bahwa masyarakat etnis timor cenderung berpikir rasional dalam 

menentukan pilihan politiknya, terlepas dari baik buruknya penerimaan uang itu sendiri. 
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