
  

Hubungan Media Sosial dan Ketokohan Capres - Cawapres Terhadap Perilaku Pemilih 

Pemula di Kabupaten Gresik Pada Pilpres 2019  

Triana Agustin 

Abstrak 

Pada saat pemilihan umum berlangsung, pemilih pemula di Kabupaten Gresik tentunya 

mendapatkan beberapa pengaruh dalam memilih, baik faktor internal maupun eksternal. 

Pemilih pemula merupakan pemilih yang pertama kali memilih dan memiliki sifat yang mudah 

berganti pilihan. Pada penelitian ini, subjek penelitiannya adalah pemilih pemula yang berusia 

17-21 tahun, pemilih pemula di Gresik saat ini sebesar 91.537 jiwa atau 10% dari total pemilih. 

Dari perhitungan dengan rumus, jumlah sampel yang akan diteliti sebanyak 196 sampel. Pada 

penelitian ini, faktor yang akan diteliti adalah media sosial dan ketokohan Capres-Cawapres. 

Untuk mengetahui hubungan media sosial dan ketokohan Capres-Cawapres terhadap perilaku 

memilih, peneliti menggunakan uji chi square dan coefisien contingensi. Hasil dari uji chi 

square, variabel media sosial sebesar 0,047 dan ketokohan Capres-Cawapres sebesar 0,000 

yang artinya kedua variabel memiliki hubungan terhadap perilaku memilih. Sedangkan hasil 

coefisien contingensinya, variabel media sosial sebesar 0,272 dan ketokohan Capres-Cawapres 

sebesar 0,368 yang memiliki arti bahwa tingkat hubungannya adalah sedang. 

Kata Kunci: Perilaku Pemilih Pemula, Media Sosial, Ketokohan Capres-Cawapres 

Pemilihan Presiden 2019 

 

Abstract 

During the general election took place, beginner voters in Gresik Regency certainly had some 

influence in choosing, both internal and external factors. Beginner voters are the first voters to 

vote and have an easy to change choice. In this study, the research subjects were beginner 

voters aged 17-21 years, the beginner voters in Gresik currently amounted to 91,537 people or 

10% of the total voters. From the calculations with the formula, the number of samples to be 

examined is 196 samples. In this study, the factors that will be examined are social media and 

the leadership of candidates. To find out the relationship between social media and the 

leadership of candidates on voting behavior, researchers used the chi square test and coefficient 

contingency. The results of the chi square test, social media variables amounted to 0.047 and 
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the leadership of candidates amounted to 0.000, which means that both variables have a 

relationship with voting behavior. While the results of the coefficient contingency, social media 

variables are 0.272 and the leadership of candidates are 0.368 which means that the level of the 

relationship is medium. 

Keywords: Voting Behavior, Social Media, Leadership of Candidates, 2019 Presidential 

Election 

PENDAHULUAN 

Suatu negara dapat dikatakan sebagai negara demokrasi apabila negara tersebut salah 

satunya menjalankan pemilihan umum. Bentuk pemerintahan negara Indonesia saat ini adalah 

negara demokrasi, hal tersebut terbukti salah satunya Indonesia telah menerapkan sistem 

pemilihan umum yang dipilih secara langsung oleh rakyat. Menurut Schumpeter, demokrasi 

berkaitan dengan suatu cara yang dilakukan oleh seseorang dalam mendapatkan kekuasaan 

yang dilakukan dengan memperoleh dukungan dari masyarakat sebanyak-banyaknya.1 Di 

Indonesia terdapat kelompok pemilih, salah satunya adalah pemilih pemula. Dimana pemilih 

pemula tersebut menyumbangkan suara nasional terbanyak. Sehingga pemilih pemula tersebut 

diharapkan pada saat Pemilihan Presiden 2019 berlangsung menggunakan hak pilihnya, dan 

dapat  menurunkan angka golput. 

 Pada penelitian ini, peneliti memilih media sosial sebagai variabel penelitian 

dikarenakan, berdasarkan survey yang dilakukan oleh APJII (Asosiasi Penyelenggara Jasa 

Internet Indonesia) menyatakan bahwa pengguna internet di Indonesia pada tahun 2016 adalah 

sebesar 132,7 juta jiwa dan mengalami peningkatan pada tahun 2017 sebesar 143,26 juta jiwa. 

Sedangkan pada penetrasi pengguna internet bedasarkan usia, peringkat pertama adalah usia 

13-18 tahun sebesar 75,50%. Peringkat kedua usia 19-34 tahun sebesar 74,23%. Selain itu, 

berdasarkan perilaku pengguna internet di Indonesia pada layanan yang sering diakses oleh 

masyarakat Indonesia menurut survey yang dilakukan oleh APJII (Asosiasi Penyelenggara Jasa 

Internet Indonesia) media sosial menempati peringkat kedua sebesar 87,13%.2 Menurut survey 

yang dilakukan oleh Kompas Tekno, platform media sosial yang banyak digemari oleh 

masyarakat Indonesia antara lain Youtube, Facebook, Whatsapp, Instagram, Line, Twitter, 
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dsb.3 Sehingga, penelitian ini, akan berfokus pada platform media sosial Youtube, Facebook, 

Whatsapp, Instagram, Line, dan Twitter. 

 Variabel kedua selanjutnya yang dipilih adalah ketokohan Capres-Cawapres, hal 

tersebut dipilih karena menurut pendapat yang dikemukakan oleh Adman Nursal, bahwa faktor 

ketokohan dapat memberikan pengaruh dalam pilihan politik seseorang. Seorang pemimpin, 

memiliki kekuatan yang kuat untuk memberikan pengaruh perilaku memilih kepada 

masyarakat. Hal tersebut menjadikan calon kandidat memiliki kesempatan untuk 

mempengaruhi masyarakat. Sehingga, peneliti ingin mengetahui apakah pada Pilpres 2019 

faktor ketokohan Capres-Cawapres dapat mempengaruhi perilaku pemilih pemula atau tidak. 

 Subjek penelitian yang dipilih pada penelitian ini adalah pemilih pemula. Hal tersebut 

dikarenakan pada saat pelaksanaan pemilihan Presiden berlangsung, pemilih pemula akan 

mendapatkan pengaruh dalam menentukan calon kandidat yang akan dipilih. Pemilih pemula 

adalah pemilih yang sangat penting karena dapat menyumbangkan suara nasional. Pemilih 

pemula harus terus diberikan sosialisasi mengenai pentingnya pemilu agar mereka tidak golput 

dan menggunakan hak pilih dengan semestinya. Pemilih pemula memiliki sifat yang mudah 

berganti pilihan dan mudah terpengaruh. Pengaruh tersebut baik dipengaruhi pada faktor 

internal maupun eksternal. Faktor internal tersebut dapat didapatkan dari keluarga. Sedangkan 

pada faktor eksternal, pengaruh tersebut dapat didapatkan dari lingkungan sekitar seperti 

teman, guru, sosialisasi dari KPU, media sosial, ketokohan Capres-Cawapres, money politic, 

program calon kandidat, dsb. 

 Selain itu, menurut Direktur Poltracking, Hanta Yudha mengatakan bahwa pada Pilpres 

2019 harus menentukan segmentasi pemilih sebagai strategi dalam pemenangannya, khusunya 

pada pemilih pemula. Hal tersebut dikarenakan pemilih pemula saat ini memiliki sifat yang 

selalu mengikuti perkembangan informasi. Dalam mendapatkan informasinya tersebut pemilih 

pemula mendapatkan dari berbagai sumber, salah satunya adalah media sosial. Sehingga 

diharapkan kepada kedua calon untuk melakukan kampanye di media sosial dengan fokus 

sasaran pemilih pemula.4 Sedangkan pada penelitian ini, fokus dari pemilih pemula adalah pada 

usia 17-21 tahun. Selain itu, variabel yang menjadi fokus pada penelitian ini adalah faktor pada 

media sosial dan ketokohan Capres-Cawapres. Dengan demikian, peneliti ingin mengetahui 
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apakah media sosial dan ketokohan Capres-Cawapres dapat mempengaruhi perilaku pemilih 

pemula di Gresik pada Pilpres 2019.  

 Pada artikel jurnal ini, terdiri atas pendahuluan yang menjelaskan mengenai latar 

belakang peneliti melakukan penelitian tersebut. Selanjutnya pada bagian isi yang menjelaskan 

mengenai hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Dan yang terakhir yaitu pada bagian 

penutup yang menjelaskan secara singkat hasil dari keseluruhan penelitian dan saran yang 

diberikan oleh peneliti kepada calon kandidat dan peneliti selanjutnya. 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini terdiri dari variabel independen dan variabel dependen. Untuk  variabel 

independen dalam penelitian ini adalah media sosial (X1) dan Ketokokan (X2).  Sedangkan 

variabel dependen dalam penelitian ini adalah perilaku memilih pemilih pemula (Y), untuk 

calon mana yang akan dipilih dalam pelaksanaan Pilpres 2019, apakah pemilih pemula akan 

memilih pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin, Prabowo-Sandiaga Uno, atau masih belum 

menentukan pilihan. 

Untuk menguji apakah terdapat hubungan variabel media sosial dan ketokohan 

terhadap perilaku memilih, maka digunakan uji chi square dan coefisien contingensi. Pada 

penelitian ini, menggunakan aplikasi SPSS 22 dengan taraf kesalahan sebesar 5%. 

Populasi pada penelitian ini adalah pemilih pemula yang berfokus pada usia 17-21 

tahun yang telah terdaftar di data pemilih tetap KPU Kabupaten Gresik. Saat ini, pemilih 

pemula di Kabupaten Gresik sebesar 91.537 jiwa. Untuk menentukan sampel yang akan diteliti, 

peneliti menggunakan rumus Krejcie dan Morgan, rumus Krejcie dan Morgan dipilih karena 

dibutuhkan sampel yang sedikit namun dapat mewakili anggota populasi, hal tersebut 

dikarenakan jumlah populasi penelitian yang cukup besar. 

Rumus Krejcie dan Morgan yang digunakan sebagai berikut: 

𝑁𝑍2
1−/2 P (1 − P)  

(𝑁 − 1)𝑑2 + 𝑍2  1−/2 P (1 − P)
 

 

Dimana: 

n  : besar sampel minimun 

N  : besar populasi 

P  : proporsi hipotesis, dinyatakan dlm peluang yang besarnya   



  

                     = 50% atau 0,50 

Z2
1-a/2 : nilai distribusi normal baku (tabel Z) pada alfa tertentu 

                    dengan alfa 5% atau 0,05; maka Z2
1-a/2 =1,96 

d2  : kesalahan (absolute) yang dapat ditolerir, yaitu 5 atau 0,05 

 

Dari rumus tersebut dapat diperoleh jumlah sampel sebagai berikut 

  
𝑁𝑍2

1−/2 P (1−P)  

(𝑁−1)𝑑2+𝑍2  1−/2 P(1−P)
  =   

(91537) .(1,96)  (.0,5) .(0,5)

((91537−1) .  0,052)+((1,96).0,5 .0,5))
   

                  =     195,8 = 196 Sampel 

Jadi, berdasarkan rumus diatas, bahwa sampel penelitian yang harus diambil adalah 

sebesar 196 sampel. Untuk menentukan sampel lokasi pada tingkat kecamatan, peneliti 

menggunakan teknik Proportionate Stratified Random Sampling. Teknik ini dipilih 

dikarenakan pengambilan sampel pada populasi yang memiliki sifat heterogen dan berstrata. 

Berikut ini adalah rumus yang digunakan untuk mengambil sampel dari tiap sub populasi, 

adalah sebagai berikut 

N =   
Populasi kelas

Jumlah populasi
 x Jumlah Sampel 

Berdasarkan data dari DPT KPU, saat ini jumlah populasi pemilih pemula yang berusia 

17-21 tahun adalah sebesar 91.537 jiwa. Berikut ini adalah hasil perhitungan rumus untuk 

sampel yang diambil dari tiap Kecamatan. 

No Kecamatan 
Sampel yang 

diambil 

Jumlah pemilih 

pemula (usia 17-

21 tahun) 

Sampel yang 

diambil (%) 

1 Kebomas 14 6647 7,1% 

2 Gresik 12 5347 6,1% 

3 Manyar 18 8593 9,2% 

4 Cerme 12 5347 6,1% 

5 Duduksampeyan 8 3702 4,1% 

6 Bungah 10 4851 5,1% 

7 Balongpanggang 8 3801 4,1% 

8 Sidayu 7 3238 3,6% 

9 Benjeng 9 4344 4,6% 

10 Ujungpangkah 8 3919 4,1% 

11 Driyorejo 17 7748 8,7% 

12 Menganti 19 8951 9,7% 

13 Dukun 10 4575 5,1% 

14 Panceng 8 3909 4,1% 

15 Kedamean 9 4146 4,6% 

16 Wringinanom   11 5097 5,6% 



  

17 Sangkapura 10 4701 5,1% 

18 Tambak 6 2621 3,1% 

Total 196 91537 100% 

Sumber: KPU Kabupaten Gresik dan Hasil Perhitungan Rumus Proportionate        

Stratified Random Sampling 

 

Berdasarkan hasil diatas, dari 18 Kecamatan yang ada di Kabupaten Gresik, dapat 

diketahui bahwa jumlah sampel yang banyak diambil adalah pada Kecamatan Menganti yaitu 

sebesar 19 sampel, kedua adalah Kecamatan Manyar sebesar 18 sampel, ketiga adalah 

Kecamatan Driyorejo sebesar 17 sampel. Sedangkan yang paling sedikit adalah pada 

Kecamatan Tambak yang hanya 6 sampel. 

Pada penelitian ini, hipotesisnya adalah sebagai berikut: 

1. Ho : Tidak ada hubungan  Media sosial terhadap perilaku pemilih pemula di Gresik 

pada Pilpres 2019. 

Hα : Ada hubungan Media sosial terhadap perilaku pemilih pemula di Gresik pada 

Pilpres 2019. 

2. Ho : Tidak ada hubungan Ketokohan Capres-Cawapres terhadap perilaku pemilih 

pemula di Gresik pada Pilpres 2019. 

Hα : Ada hubungan Ketokohan Capres-Cawapres terhadap perilaku pemilih pemula di 

Gresik pada Pilpres 2019. 

 

HASIL PENELITIAN 

 Pada bagian ini, peneliti akan membahas mengenai hasil temuan data penelitian yang 

telah dilakukan di lapangan. Pertama, peneliti akan membahas mengenai karakteristik 

responden seperti profesi, pendidikan, usia, agama, dan jenis kelamin. Kedua, apakah variabel 

media sosial dan Ketokohan Capres-Cawapres memiliki hubungan terhadap perilaku pemilih 

pemula di Kabupaten Gresik pada Pilpres 2019. Ketiga, mengetahui suara pemilih pemula yang 

diberikan kepada kedua calon kandidat, atau pemilih pemula tersebut masih belum menentukan 

pilihan politiknya. 

 Dari jumlah sampel dengan perhitungan menggunakan rumus, sampel yang didapat 

sebanyak 196 responden, dan berikut ini adalah karakteristik responden. Untuk karakteristik 

responden berdasarkan usia, dapat diketahui bahwa responden terbanyak adalah usia 18 tahun 

sebanyak 23,5%. Sedangkan responden yang paling kecil adalah usia 17 tahun sebanyak 

15,8%. 



  

 Selanjutnya, karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin, dari 196 responden 

diperoleh responden yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 54,1%. Untuk jenis kelamin 

perempuan sebanyak 45,9%. Untuk karakteristik responden berdasarkan tingkat pendidikan, 

responden yang paling banyak adalah pada tingkat SMU/sedrajat sebesar 47,4%. Peringkat 

kedua adalah Sarjana (S1) sebesar 44,9%. Dan yang paling terkecil adalah SMP/sedrajat 

sebesar 1,5%.  

Berdasarkan agama yang dianut oleh responden, bahwa mayoritas responden beragama 

islam sebesar 97,4%, sedangkan responden yang menganut agama Kristen Katolik dan Kristen 

Protestan sama-sama sebanyak 1,0%. Dan yang paling kecil adalah responden yang menganut 

agama Hindu hanya sebanyak 0,5%. Terakhir, karakteristik reponden berdasarkan pekerjaan, 

diperoleh bahwa responden banyak sebagai Pelajar/Mahasiswa sebesar 67,3%. Peringkat 

kedua diduduki oleh Pegawai Swasta sebanyak 20,4%. Dan yang terkecil ada Guru dan Ibu 

Rumah Tangga yang sama-sama sebesar 1,0%. 

Sedangkan pada variabel media sosial (X1), platform media sosial apa saja yang 

digemari oleh pemilih pemula di Kabupaten Gresik, berikut ini adalah media sosial yang 

banyak digunakan oleh pemilih pemula. 

Gambar 1. Media Sosial Yang Sering Digunakan Oleh Responden

 
  Sumber: Hasil Pengolahan Data Kuisioner dengan Aplikasi SPSS  

Berdasarkan data diatas, media sosial yang banyak digunakan oleh responden adalah 

Whatsapp sebesar 38%, kedua Instagram sebesar 37%, dan ketiga adalah Youtube sebesar 

16%. Untuk responden yang memilih Instagram, 32,9% akan memilih pasangan Jokowi-

Ma’ruf Amin. Hal tersebut karena pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin fokus kampanye lewat 
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Instagram dengan membuat official akun Jokowi-Ma’ruf Amin. Sedangkan responden yang 

banyak menggunakan Twitter, banyak yang akan memilih pasangan Prabowo-Sandiaga Uno,. 

Hal tersebut dikarenakan Twitter pasangan Prabowo-Sandiaga Uno dalam Twitternya selalu 

menggunakan #2019PrabowoSandi, #2019PastiPAS. 

 Untuk variabel Ketokohan Capres-Cawapres (X2) dari keenam indikator yang telah 

ditetapkan untuk diteliti, responden yang banyak menyatakan setuju bahwa kedua Calon 

memiliki empati sosial dan kompetensi profesional yaitu sama-sama sebesar 62%. Diikuti oleh 

wibawa sebesar 58%, dan integritas sebesar 54%. 

Gambar 2.  Indikator ketokohan dengan Calon yang dipilih 

 
Sumber: Hasil Pengolahan Data Kuisioner dengan Aplikasi SPSS 

   

 Berdasarkan data diatas, responden yang menyatakan setuju bahwa kedua calon 

memiliki empati sosial, sebanyak 46% masih belum menentukan pilihan, 34% akan memilih 

pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin, dan 20% akan memilih pasangan Prabowo-Sandi. 

 

Selanjutnya, untuk variabel perilaku memilih responden (Y), dari hasil pengolahan 

kuesioner dengan SPSS, menunjukkan sebanyak 99% responden akan menggunakan hak 

pilihnya pada Pilpres 2019, dan hanya 1% saja yang tidak akan menggunakan hak pilihnya. 
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Gambar 3. Pasangan yang akan dipilih pada Pilpres 2019 

 
Sumber: Hasil Pengolahan Data Kuisioner dengan Aplikasi SPSS 

 Untuk pasangan calon yang akan dipilih pemilih pemula pada Pilpres 2019, sebesar 

30% diantaranya akan memilih pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin, dan 13% diantaranya akan 

memilih pasangan Prabowo-Sandiaga, sedangkan 57% yang masih belum menentukan 

pilihannya. 

 Untuk mengetahui apakah terdapat hubungan dan tingkat hubungan tiap variabel, maka 

menggunakan uji chi square dan coefisien contingensi. 

Tabel 1. Hasil chi square hubungan media sosial dengan perilaku pemilih pemula di Kab. 

Gresik pada Pilpres 2019 

Chi-Square Tests 

 Value Df 
Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 15,667a 8 ,047 
Likelihood Ratio 15,970 8 ,043 
Linear-by-Linear Association 7,873 1 ,005 
N of Valid Cases 196   
a. 7 cells (46,7%) have expected count less than 5. The minimum 
expected count is ,80. 

Sumber: Hasil Pengolahan Data Kuisioner dengan Aplikasi SPSS 

Diketahui hasil chi square, variabel media sosial adalah 0,047. Dimana tingkat kesalahan 

yang telah ditentukan sebelumnya adalah sebesar 5% atau 0,05. Namun 0,047 < 0,05 maka 

disimpulkan Hα diterima dan Ho ditolak, yang artinya “Ada hubungan antara Media Sosial 

dengan Perilaku Memilih”. 
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Tabel 2. Hasil coefisien contingensi media sosial memiliki hubungan dengan  perilaku 

pemilih pemula di Kab. Gresik pada Pilpres 2019 

Symmetric Measures 

 Value Approx. Sig. 

Nominal by Nominal Contingency Coefficient ,272 ,047 

N of Valid Cases 196  

Sumber: Hasil Pengolahan Data Kuisioner dengan Aplikasi SPSS 

Hasil dari Coefisien Contingensi variabel media sosial adalah sebesar 0,272. Sehingga 

dapat disimpulkan bahwa Media sosial memiliki tingkat hubungan yang sedang dalam 

mempengaruhi perilaku pemilih pemula pada saat Pilpres 2019 di Kabupaten Gresik. 

Tabel 3. Hasil chi square ketokohan Capres-Cawapres memiliki hubungan perilaku pemilih 

pemula di Kab. Gresik pada Pilpres 2019 

Chi-Square Tests 

 Value Df 
Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 30,612a 6 ,000 
Likelihood Ratio 34,322 6 ,000 
Linear-by-Linear Association 11,422 1 ,001 
N of Valid Cases 196   
a. 3 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum 
expected count is 1,59. 

Sumber: Hasil Pengolahan Data Kuisioner dengan Aplikasi SPSS 
 

Diketahui hasil chi square, variabel ketokohan Capres-Cawapres adalah 0,000. Dimana 

tingkat kesalahan yang telah ditentukan sebelumnya adalah sebesar 5% atau 0,05. Namun 0,000 

< 0,05 maka disimpulkan Hα diterima dan Ho ditolak, yang artinya “Ada hubungan antara 

ketokohan Capres-Cawapres dengan Perilaku Memilih”. 

 

Tabel 4. Hasil coefisien contingensi ketokohan Capres-Cawapres memiliki hubungan 

perilaku pemilih pemula di Kab. Gresik pada Pilpres 2019 

Symmetric Measures 

 Value Approx. Sig. 

Nominal by Nominal Contingency Coefficient ,368 ,000 
N of Valid Cases 196  

Sumber: Hasil Pengolahan Data Kuisioner dengan Aplikasi SPSS 
 

Hasil dari Coefisien Contingensi variabel ketokohan Capres-Cawapres adalah sebesar 

0,368. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ketokohan Capres-Cawapres memiliki tingkat 

hubungan yang sedang dalam mempengaruhi perilaku pemilih pemula pada saat Pilpres 2019 

di Kabupaten Gresik. 

 



  

PEMBAHASAN 

Pemilih pemula merupakan pemilih yang dapat dikatakan sebagai pemilih yang dapat 

menyumbangkan suara nasional. Hal tersebut dikarenakan, suara pemilih pemula di Indonesia 

sebesar 10,6 juta jiwa dari total pemilih.5 Selain itu, menurut data DPT dari KPU saat ini jumlah 

pemilih pemula di Kabupaten Gresik sebesar 91.537 jiwa atau sebesar 10% dari total pemilih. 

Selain itu, menurut data Kominfo, pengguna internet di Gresik pada tahun 2013 sebesar 

151.000 jiwa.6 Hal tersebut akan menjadi potensi bagi kedua calon untuk melakukan kampanye 

lewat media internet. Sehingga diharapkan dapat menurunkan angka golput di Kabupaten 

Gresik maupun pada tingkat nasional. 

 Dari hasil penelitian, menunjukkan bahwa variabel media sosial memiliki hubungan 

terhadap perilaku memilih dan memiliki tingkat hubungan yang sedang. Hal tersebut dapat 

dilihat pada uji chi square dan coefisien contingensi. Sehingga, penelitian tersebut 

membuktikan teori dari Kenski dan Stroud, bahwa internet dapat memberikan informasi 

mengenai berita politik melalui online kepada penggunanya, dan dapat mempengaruhi 

partisipasi politik. Politik kontemporer atau saat ini, pemilih memiliki kesempatan yang sedikit 

untuk dapat bertemu langsung dengan calon kandidat. Sehingga diperlukan media yang dapat 

memberikan informasi politik terutatama pada karakteristik kandidat.7 

Selanjutnya, Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Khusin & Yamamoto, 

menjunjukkan bahwa pemilih pemula menggunakan situs jejaring sosial untuk mendapatkan 

informasi mengenai berita politik dan informasi calon kandidat. Dengan jejaring sosial 

tersebut, mereka dapat belajar dan bertukar pandang mengenai politik, dan memberitahukan 

kepada publik mengenai calon kandidat yang akan didukunya. Tidak hanya itu, para calon 

kandidat juga menggunakan media sosial dalam hal untuk memperkenalkan dirinya kepada 

publik. Sehingga pemilih pemula mengandalkan media sosial untuk mendapatkan informasi 

politik.8 Selain itu, media sosial juga menawarkan beberapa fasilitas bagi penggunanya dengan 

memudahkan penggunanya dalam mengakses berbagai informasi secara cepat dan luas. 

Apabila informasi mengenai politik disebarkan secara sering di media sosial, maka pada 

                                                           
5 Paat, Y. 2017. ‘Pemilih pemula 10,6 juta orang’. [online]. Tersedia di: www.beritasatu.com/nasional/471063-

pemilih-pemula-106-juta-orang.html (diakses: 20 mei 2017) 
6 Kominfo [online] tersedia di: https://statistik.kominfo.go.id/site/data?idtree=326&iddoc=1186 (diakses 16 

September 2018) 
7 Tolbert, C and McNeal R (2003) Unraveling the effect of the Internet on political participation. Political Research 

Quarterly Volume 56 No.2 
8 Kushin, M dan Yamamoto, M (2010) Did Social Media Really Matter? Collage Students Use of Online Media 

and Political Decision Making in the 2008 Election. Journal Mass Communication and Society 
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akhirnya dapat mempengaruhi perilaku poliik. Sehingga dapat dikatakan bahwa media sosial 

memiliki dampak yang besar bagi perkembangan politik. 

 Tidak hanya itu, menurut penelitian yang dilakukan oleh Yamamoto, Kushin, Dalisay 

yang dilakukan pada tahun 2012 di University in the Midwest, dengan  responden mahasiswa. 

Menunjukkan bahwa media online, media cetak, maupun media sosial dapat memberikan 

peningkatan pada partisipasi politik. Hal tersebut dikarenakan media sosial menawarkan 

fasilitas-fasilitas bagi penggunanya seperti pada bentuk teks, video, foto, komentar, dsb. 

Sehingga, pengguna dapat belajar dan memperoleh informasi dari fasilitas dari yang 

ditawarkan oleh media sosial tersebut. Tidak hanya itu, pengguna media sosial juga dapat 

mengetahui dukungan yang dilakukan oleh pengguna lain terhadap calon kandidat tertentu. 

Seperti melihat pada komentar, postingan foto, dll.9 

 Sementara untuk variabel ketokohan Capres-Cawapres, memiliki hubungan terhadap 

perilaku memilih dan memiliki tingkat hubungan yang sedang. Hal tersebut dapat dilihat pada 

uji chi square dan coefisien contingensi. Sehingga, penelitian tersebut membuktikan teori  oleh 

Saiful Mujani dan Liddle bahwa faktor kepemimpinan memiliki pengaruh yang kuat dalam 

mempengaruhi pemilih pada saat pemilihan umum berlangsung.10 Selain itu, Saiful Mujani dan 

Liddle pada Pilpres 2009 di Indonesia membuktikan kembali apakah faktor ketokohan dapat 

mempengaruhi pemilih atau tidak, dan hasilnya menunjukkan bahwa faktor yang paling 

penting dalam pemilihan umum adalah daya tarik pemimpin partai politik atau calon kandidat. 

Faktor tersebut merupakan faktor yang paling unggul dalam suara parlemen tahun 2009.11  

 Dari hasil penelitian diatas, bahwa kedua variabel yaitu media sosial dan ketokohan 

Capres-Cawapres memiliki hubungan dan hal tersebut terbukti pada teori yang dikemukakan 

oleh Kusin, Yamamoto dan Saiful Mujani, Liddle. Untuk media sosial yang banyak digemari 

oleh pemilih pemula saat ini adalah Whatsapp, Instagram, dan Youtube. Dan hal tersebut 

mengalami perubahan karena pada penelitian yang dilakukan di Finlandia pada tahun 2011 

pada saat kampanye pemilihan parlemen, menunjukkan bahwa Facebook dan Twitter 

                                                           
9 Yamamoto, M, Kushin, M, Dalisay, F (2013) Media and Mobiles as political mobilization forces for young 

adults: examining the moderating role of online political expression in political participation. Journal New Media 
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10 Liddle, R dan Mujani, S (2007) Leadership, Party, and Religion. Journal Comparative Political Study Volume 
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merupakan media sosial yang memberikan pengaruh yang besar dari platform media sosial 

lainnya.12 

Jadi, variabel ketokohan Capres-Cawares lebih memiliki hubungan yang lebih tinggi 

terhadap perilaku memilih daripada variabel media sosial. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil 

uji coefisien contingensi bahwa variabel ketokohan Capres-Cawapres menghasilkan angka 

0,368 sedangkan hasil uji coefisien contingensi pada variabel media sosial sebesar 0,272. 

 

KESIMPULAN  

 Berdasarkan temuan data yang ada di lapangan, hasilnya menunjukkan bahwa variabel 

media sosial memiliki hubungan terhadap perilaku pemilih pemula di Gresik pada Pilpres 2019 

mendatang. Hal tersebut dapat diketahui dari hasil uji chi square variabel media sosial yang 

menunjukkan sebesar 0,047. Selain itu, tingkat hubungan variabel media sosial dilihat pada uji 

coefisien contingensi sebesar 0,272 maka dapat disimpulkan bahwa tingkat hubungan variabel 

media sosial adalah sedang. Dengan demikian, terbukti teori yang disampaikan oleh Khusin 

dan  Yamamoto. Bahwa pemilih pemula menggunakan situs jejaring sosial untuk memperoleh 

berita mengenai calon kandidat dan isu-isu politik. 

 Selanjutnya, pada variabel Ketokohan Capres-Cawapres, hasilnya menunjukkan bahwa 

ada hubungan terhadap perilaku pemilih pemula di Gresik pada Pilpres 2019 mendatang. Hal 

tersebut dapat diketahui dari hasil uji chi square variabel ketokohan Capres-Cawapres yang 

menunjukkan sebesar 0,000. Selain itu, tingkat hubungan variabel ketokohan Capres-Cawapres 

dilihat pada uji coefisien contingensi sebesar 0,368 maka dapat disimpulkan bahwa tingkat 

hubungan variabel ketokohan Capres-Cawapres adalah sedang. Dengan demikian, terbukti 

teori yang disampaikan oleh Saiful Mujani dan Liddle, bahwa daya tarik seorang calon 

kandidat adalah faktor utama dalam pemilihan umum. 

 Bagi kedua calon, hendaknya memperhatikan cara atau gaya yang disampaikan di 

media sosial, terutama dalam menghadapi pemilih pemula. Kedua calon harus pintar 

berkomunikasi kepada pemilih pemula agar lebih mudah dalam mengetahui aspirasi pemilih 

pemula. Selain itu, kedua calon juga meningkatkan citra pribadi, agar masyarakat mengenalnya 

dengan calon kandidat yang memiliki citra yang positif.  

 Selanjutnya bagi peneliti selanjutnya, hendaknya meneliti variabel lain, agar dapat 

mengetahui apakah variabel tersebut memiliki hubungan terhadap perilaku pemilih pemula 
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yang signifikan atau tidak. Variabel lain tersebut antara lain, money politic, kesamaan 

keyakinan dan kebudayaan, program yang ditawarkan calon, dsb. 
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