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ABSTRAK 

 

Penelitian ini berjudul Perilaku Penemuan Informasi Pemilih-Pemula Kota 

Surabaya menjelang Pilpres 2019. Tujuan penelitian ini dilakukan adalah 

pertama untuk mengetahui bagaimana perilaku penemuan informasi 

pemilih-pemula, kedua untuk melihat aspek afektif pada pemilih-pemula 

menjelang Pilpres 2019. Penelitian ini dilakukan dikota Surabaya karena 

Kota Surabaya dianggap cukup memiliki aksesbilitas informasi yang 

paling memadai diantara kabupaten atau kota lainnya di Jawa Timur dalam 

konteks penyelenggaraan pemilu. Penelitian ini dilakukan dengan 

menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif. Teknik 

pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan melakukan penyebaran 

angket dan wawancara secara langsung kepada pemilih-pemula yang ada 

di Kota Surabaya. Sedangkan untuk penentuan subjek penelitian 

menggunakan teknik purposive sampling dengan menggunakan kriteria 

tertentu sebagai syarat responden. Fenomena yang terjadi adalah pemilih-

pemula mengalami rasa ketidak pastian berupa kebingungan politik yaitu 

tidak mengerti aktivitas dan proses-proses politik menjelang pelaksanaan 

pemilu. Hal ini dikarenakan berbagai faktor diantaranya adalah minimnya 

pengalaman, pemahaman dan akses informasi politik. Dalam penelitian ini 

diperoleh data bahwa pemilih-pemula melakukan proses penemuan 

informasi yang meliputi enam tahapan, yaitu fase, seleksi, penjelajahan, 

Penyusunan, Pengumpulan, Penyajian. Penelitian ini menyimpulkan bahwa 

pada awalnya pemilih-pemula merasa biasa-biasa saja terhadap 

permasalahan yang mereka hadapi, mereka terdorong untuk melakukan 

penemuan informasi yang dibutuhkan melalui berbagai cara, baik melalui 

diskusi dengan keluarga, teman dan lingkungan sekitar yang mendukung 

mereka. Pemiih-pemula mulai mencari informasi melalui berbagai saluran 

dan sumber yang ada baik secara online ataupun tercetak. Sehingga pada 

fase akhir mereka merasa puas dan optimis terhadap informasi yang 

mereka peroleh. Sehingga mereka dapat menentukan kandidat yang 

mereka inginkan di Pilpres 2019  

Kata Kunci: Perilaku Penemuan Informasi, Pemilih-pemula, Pilpres 2019. 

 

 

 

 

 

 



 

 

PENDAHULUAN 

  

 Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak akan mampu dipisahkan 

dari informasi. Selain sebagai kebutuhan yang fundamental bagi masyarakat, 

informasi juga dibentuk (creation) dan disebarluaskan (desemination) 

dikarenakan telah tersedia berbagai saluran informasi yang ada disekitarnya. 

Hal tersebut menunjukan bahwa saluran informasi sosial, seperti media cetak 

hingga media elektronik yang saat ini digunakan masyarakat merupakan 

sarana pelengkap dan penunjang kehidupan. Senyatanya media-media yang 

saat ini digunakan manusia juga mengandung berbagai macam sumber 

informasi didalamnya. Sehingga manusia memerlukan adanya proses 

penemuan informasi agar dapat memenuhi kebutuhan informasi maupun 

memecahkan berbagai persoalan yang sedang dihadapinya. 

Hal demikian juga berlaku bagi pemilih-pemula yang membutuhkan 

asupan informasi untuk memenuhi kebutuhan informasinya, khususnya pada 

momen menjelang pemilu. Pemilih-pemula merupakan segmentasi pemilih 

kategori remaja yang berusia 17-18 tahun atau segmen pemilih dengan rata-

rata jenjang pendidikan SMA semester akhir atau Mahasiswa semester baru. 

 Ditemukan bahwa pemilih-pemula memiliki situasi ketidakpastian, 

Dimana menurut temuan Rian (2018) bahwa siswa SMA mengalami situasi 

afeksi yang sangat bingung ketika dihadapkan pada permasalahan yang 

sedang dihadapinya dan mahasiswa baru Menurut Cahyo Noer Indah (2016) 

juga mengalami kondisi problematik dikarenakan kurangnya informasi yang 

mereka butuhkan dan pengetahuan yang mereka miliki. Sedangkan situasi 

pemilih-pemula menurut Niluh (2017) mengalami kondisi yang disebut 

dengan kebingungan politik atau anomali pemilu yaitu mereka mengaku tidak 

mengerti aktivitas politik dan proses-proses politik.  

Berkaitan dengan masalah tersebut, pemilih-pemula juga membutuhkan 

sumber dan saluran informasi untuk mengatasi permasalahan mereka. Hal ini 

disebutkan oleh Reny dan Ida (2016) yang menyatakan bahwa referensi 

politik pemilih-pemula juga dipengaruhi oleh sumber-sumber yang dihasikan 

dari media dan berita. Hal ini dilakukan oleh pemilih-pemula dikarenakan 

agar pemilih-pemula mampu mendapatkan informasi sebagai preferensi 



 

 

politik mereka. Menurut Totok dan Ridlaty (2016) menyatakan bahwa  

pemilih-pemula ingin mencari informasi yang berkaitan dengan rekam jejak, 

indeks keberhasilan, kejujuran, bersih dari korupsi serta aspek-aspek yang 

lain menyangkut citra personal kandidat dan media membawa dampak 

signifikan terhadap perilaku pemilih-pemula. Namun, permasalahan yang 

muncul dikalangan pemilih-pemula adalah menurut Markus (2017) yang 

menyatakan bahwa Markus (2017), dalam penelitiannya yang berjudul 

‘Pemilihan Presiden, Media Sosial dan Pendidikan Politik Bagi Pemilih 

Pemula’ menyatakan bahwa “masih banyak pemilih-pemula belum 

mendapatkan pendidikan politik secara benar, sebagian partisipasi politiknya 

adalah berdasarkan rekomendasi keluarga dan teman sebaya serta pengaruh 

jejaring media sosial. Kedua, pemilih pemula sebagai pengguna media sosial 

terbesar di Indonesia semestinya berhak mendapatkan pendidikan sosial 

untuk menentukan hak pilih atas pertimbangan logis. Ketiga, konten media 

sosial terkait aktivitas politik masih belum menyentuh kehidupan pemilih 

pemula”. Kondisi semacam ini membuktikan bahwa media sosial yang juga 

digandrungi oleh kalangan pemilih pemula terbilang belum memiliki 

kelayakan untuk menyediakan informasi politik, disisi lain pemilih pemula 

membutuhkan informasi tersebut untuk digunakan sebagai preferensi dalam 

menentukan keputusan politiknya. 

Hal tersebut juga diperkuat oleh Loina dan Munawaroh (2017), yang 

menyatakan bahwa permasalahan pemilih-pemula adalah masih belum 

memahami secara mendalam definisi politik yang sebenarnya menyangkut 

persoalan kehidupan, para pemilih pemula hanya sekadar mengkaitkan 

definisi politik dengan partai dan aktor politik. Berdasarkan pernyataan 

tersebut maka persoalan pemilih-pemula menjadi hal yang sangat serius 

ketika kesenjangan informasi politik masih dialami oleh pemilih-pemula 

menjelang pelaksanaan pemilu.  

Dengan demikian, dinamika yang terjadi pada pemilih pemula ketika 

menghadapi kebingungan dan kesenjangan informasi politik atau yang biasa 

disebut (uniformed citizens), dikhawatirkan memberikan dampak negatif 

terhadap terselenggaranya pemilu, kehidupan demokrasi dan keberlangsungan 



 

 

civil society. Memang selama ini berbagai persoalan sikap seperti 

skeptisisme, apatisme, pragmatisme, bahkan sikap golput dari para pemilih 

kerap kali menjadi penghambat dalam keberlangsungan pemilu. Hal ini dapat 

diketahui ketika upaya Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai konstituen 

sekaligus instrumen utama penyelenggara pemilu tidak pernah berhenti 

memberikan upaya penyadaran yakni melalui edukasi dan sosialisasi politik 

kepada pemilih-pemula, baik melalui acara-acara yang diselenggarakan di 

lembaga pendidikan seperti KPU Goes to School atau KPU Goes to Campus 

yang merupakan salah satu wahana sosialisasi politik bagi para pemilih-

pemula untuk mendapatkan informasi tentang pemilu dan informasi kandidat. 

Oleh sebab itu, komponen yang paling penting dari pemilu dalam hal ini 

adalah faktor kemampuan para pemilih-pemula itu sendiri dalam menemukan 

informasi, karna dari permasalahan tersebut dapat diukur perasaan pemilih-

pemula menjelang pemilu, sejauh apa preferensi sekaligus penalaran pemilih-

pemula, dari mana saja pemilih pemula mendapatkan informasi terkait 

pemilu, sehingga akan menentukan juga kualitas pemimpin yang akan 

dipilihannya. Oleh karena itu, berdasarkan framing permasalahan yang 

dipaparkan peneliti maka penelitian ini difokuskan pada gambaran dan 

tahapan perilaku penemuan informasi pemilih-pemula hingga sampai pada 

keputusan politiknya, yaitu menentukan hak pilihnya terhadap para kandidat 

dalam keberlangsungan pemilu.  

TINJAUAN PUSTAKA 

          Penelitian ini menggunakan teori Carol C. Kulhthau yakni (Information    

Search Proccess) bahwa proses penemuan informasi dilihat dari perspektif 

pengguna dan pengalaman dari pengguna itu sendiri dalam berkegiatan untuk 

menemukan informasi. Dalam model ini, Khulthau mengatakan bahwa dalam 

aktivitas penemuan informasi merupakan sebuah proses konstruksi seseorang 

yang diawali dari adanya fase ketidakpastian (uncertainly) sampai pada fase 

pemahaman (understanding). Dalam model perilaku penemuan informai 

Kulhthau, dijelaskan ada 6 fase dalam proses penemuan informasi, fase 

pertama, Initiation atau Awalan, fase kedua Selection atau Pemilihan, fase 

ketiga Exploration atau Penjelajahan, fase keempat Formulation atau 



 

 

Penyusunan, fase kelima Collection atau Pengumpulan, fase keenam yakni 

Presentation atau Penyajian.         

METODOLOGI 

 Penelitian ini menggunakan model kuantitatif dengan metode 

deskriptif. Pemilih-pemula menjadi variable peneliti dan penelitian dilakukan 

di Kota Surabaya. Teknik penarikan sampel yang dilakukan adalah dengan 

menggunakan teknik purposive. Teknik pengumpulan data yang digunakan 

peneliti adalah melalui data primer berupa indepth interview yang digunakan 

peneliti untuk deskripsi umum penelitian. Kemudian dengan cara observasi 

langsung untuk menghimpun data penelitian melalui analisis peneliti yang 

dilakukan dengan pengamatan langsung dilapangan. Selanjutnya melalui data 

sekunder yaitu melalui media sosial, portal web atau media cetak, yang 

digunakan untuk keperluan gambaran umum dan analisis data kuantitatif. 

Data sekunder ini nantinya akan digunakan sebagai pendukung data primer. 

Selanjutnya, menggunakan observasi. dengan cara melihat langsung atau 

turun kelapangan terhadap obyek yang akan diteliti, yaitu pemilih pemula. 

Untuk teknik pengolahan dan analisis data, dilakukan dengan cara editing, 

koding, tabulasi data dan analisis data menggunakan SPSS. 

PEMBAHASAN 

           Metode yang dilakukan peneliti dalam melakukan observasi adalah 

dengan   menyebarkan kuisioner atau angket penelitian yang telah dirancang 

berdasarkan permasalahan pada kondisi lapangan dan kesesuaian teori yang 

digunakan. Adapun penggunaan metode analisa secara mendalam (probing) 

yang berfungsi agar dapat mendeskripsikan secara komprehensif sebagaimana 

kondisi responden yang sebenarnya dengan mencari sisi lain atau temuan 

menarik, baik melalui pertanyaan-pertanyaan yang disusun dalam kuisioner, 

tatap muka secara langsung hingga melalui online. Dalam penelitian ini, 

subyek yang digunakan peneliti adalah kalangan pemilih-pemula Kota 

Surabaya terkait dengan judul perilaku penemuan informasi pemilih-pemula 

Kota Surabaya pada kontestasi Pilpres 2019. Dikarenakan pada bab ini akan 

diukur dan dijabarkan secara luas suatu permasalahan yang ada, maka data 

yang telah dikumpulkan oleh peneliti akan dideskripsikan lebih dalam lagi 



 

 

berdasarkan langkah-langkah yang teoritis dan ilmiah. 

       Untuk melakukan analisis atau pengintepretasian terhadap sajian data,   

diperlukan suatu cara untuk mengkaitkan dan mengkorelasikan antara temuan 

data yang telah dihimpun peneliti dalam bab sebelumnya dengan teori ilmiah 

yang disesuaikan dengan fokus penelitian dan rumusan masalah penelitian. 

Sehingga, untuk memperdalam analisis terkait permasalahan yang diangkat 

maka peneliti menggunakan teori dari salah satu tokoh perilaku penemuan 

informasi pada tahun 1991 yaitu teori milik Carol C. Kulthau. Kulhthau 

menyatakan terdapat beberapa proses fase sebagaimana fase tersebut adalah 

keseluruhan rangkaian perilaku penemuan informasi atau biasa disebut teori 

ISP (Information Search Proccess) yang meliputi 6 fase yaitu awalan, 

pemilihan, penjelajahan, penyusunan, pengumpulan dan penyajian.  

      Pada fase awalan, pemilih-pemula cenderung menghadapi 

permasalahan dalam menentukan pilihan terhadap kandidat sejumlah 50%, 

sedangkan situasi afeksi yang mereka rasakan adalah cenderung biasa-biasa 

saja sejumlah 52%. Kemudian tiindakan awal yang mereka lakukan ketika 

menyadari permasalahan tersebut adalah cenderung memilih mendiskusikan 

dengan keluarga sejumlah 25% dimana aalsan yang dominan dipilih adalah 

sekadar menambah wawasan dan edukasi politik terkait pilpres 2019 dengan 

prosentase 29%. Pada fase ini, keluarga menjadi pilihan pemilih-pemula 

untuk mendapatkan informasi setelah menyadari permasalahan yang mereka 

hadapi.  

Pada fase berikutnya yaitu fase pemilihan, bahwa pemilih-pemula   

mengaku jarang mengakses informasi baik melalui media online, cetak dan 

selain media. Namun media online cenderung dipilih pemilih-pemula adalah 

media sosial khususnya Instagram dengan prosesntase 59%. Sedangkan untuk 

selain media pemilih-pemula mengandalkan teman atau sahabat untuk 

mendapatkan informasi. Pada fase ini aspek afeksi yang dirasakan pemilih-

pemula dominan mengaku dilema dengan informasi yang diperoleh. 

Selanjutnya pada fase penjelajahan, bahwa pemilih-pemula cenderung 

mendapatkan informasi tambahan dari media online seperti teevisi dan media 

sosial sejumlah 71%, kemudian informasi tambahan dari media cetak 



 

 

didapatkan dari reklame kampanye sejumlah 36%. Adapun selain media, 

keluarga masih konsisten dipilih pemilih-pemula untuk mendapatkan 

informasi tambahan. sejumlah 41% 

Berlanjut pada fase penyusunan, bahwa pemilih-pemula cenderung 

memahami informasi tersebut kemudian mengambil suatu keputusan. 

Selanjutnya melakukan pengecekan terhadap informasi yang mereka peroleh. 

Pada fase kelima, yaitu fase pengumpulan, pemilih-pemula 

menggunakan berbagai cara untuk mengumpulkan informasi baik melalui 

digital maupun tercetak. Sedangkan fase terakhir yaitu fase penyajian bahwa 

pemilih-pemula cenderung puas dan optimis terhadap informasi akhir yang 

mereka peroleh dengan prosentase 54% 

KESIMPULAN 

     Berdasarkan hasil temuan dan penyajian data yang didapatkan pada 

bab-bab sebelumnya, peneliti memperoleh hasil temuan menarik dimana 

temuan menarik tersebut menggambarkan perilaku penemuan informasi 

pemilih-pemula menjelang pilpres 2019. Bahwa pada fase awalan, keluarga 

dominan menjadi pilihan pemilih-pemula sebagai tindakan awal ketika 

menghadapi permasalahan.Alhasil kecenderungan orientasi dan partisipasi 

politik pemilih-pemula pada fase awal diperoleh dari bimbingan orang tua. 

Kemudian pada fase seleksi, namun reaksi afeksi yang dihasilkan pemilih-

pemula mengaku cenderung tenang-tenang saja terhadap masalah yang 

dihadapi, sedangkan kecenderungan tujuan atas tindakan yang mereka pilih 

setelah mengenali masalah yang mereka hadapi adalah menambah wawasan 

dan edukasi politik mereka terkait Pilpres 2019.  

     Selanjutnya pada fase seleksi, media sosial cenderung dipilih-pemula, 

khususnya media sosial Instagram. Sedangkan selain media, teman dan 

sahabat cenderung menjadi pilihan pemilih-pemula, namun mereka mengaku 

jarang untuk mengakses informasi tersebut.  Selanjutnya di fase penjelajahan 

pemilih-pemula masih konsisten menggunakan media online sebagai saluran 

informasi tambahan, dan berasal dari sumber cetak pemilih-pemula 

memperoleh informasi tambahan dari reklame kampanye. Untuk informasi 

tambahan selain media, pemilih-pemula memilih keluarga untuk 



 

 

mendapatkan informasi tambahan. 

      Pada fase penyusunan, pemilih-pemula cenderung memahami 

informasi tersebut terebih dahulu kemudian mengambil keputusan, 

selanjutnya dilakukan pengecekan. Sedangkan reaksi afeksi yang muncul 

pada fase ini adalah mulai agak percaya dan optimis.  

Pada fase pengumpulan, pemilih-pemula cenderung melakukan suuatu 

tindakan untuk mengumpulkan informasi yang mereka miliki, baik dalam 

bentuk digital maupun dalambentuk cetak. Dan dalam pengumpulan 

informasi ini terdapat beberapa perbedaan cara pengumpulan, baik dalam 

bentuk tercetak atau digital. Pada fase ini reaksi afektif yang dialami mereka 

dominan agak percaya dan optimis terhadap informasi yang mereka pilih 

sesuai dengan kebutuhan mereka. Sedangkan fase terakhir, yaitu fase 

penyajian bahwa pemilih-pemula mengaku merasa puas terhadap informasi 

akhir yang mereka peroleh berdasarkan proses penemuan informasi yang 

sudah dilakukan.  
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