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ABSTRAK
Penelitian ini merupakan studi perilaku politik yang mengenai karakteristik sosial ekonomi
dan persepsi keberhasilan implementasi kebijakan masyarakat akan bepengaruh pilihan
masyarakat pada pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) kota Surabaya tahun 2015 dengan
demikian rumusan masalah pada penelitian ini mencari hubungan antara karakteristik sosial
ekonomi dan persepsi keberhasilan implementasi kebijakan masyarakat terhadap pilihan
walikotanya.
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif menggunakan instrument kuisioner dengan
responden seluruh masyarakat kota Surabaya yang terdaftar sebagai pemilih dalam pemilu
kepala daerah 2015 lalu. Pada pemilihan kepala daerah kota surabaya tingkat partisipasi
pemilih kembali meningkat dibandingkan tingkat partisipasi pada pilkada tahun 2010 dan
bersamaan dengan peningkatan ini salah satu pasangan calon terkategori sebagai kandidat
incumbent kembali meraih kemenangan pada pilkada 2015. Perilaku ini dilihat melalui teori
perilaku yang terdiri dari beberapa pendekatan yaitu pendekatan sosiologi, psikologis, dan
pilihan rasional.
Dari hasil olahan data yang ditemukan, variabel karakterisitk sosial ekonomi seseorang terlihat
berhubungan dengan pilihan walikotanya pada indikator agama sedangankan indikator lainnya
tidak menunjukkan adanya hubungan. Dengan demikian variabel pertama tidak terlalu
berpengaruh pada pilihan walikota masyarakat kota Surabaya. Sedangkan variabel kedua
persepsi keberhasilan implementasi kebijakan masyarakat menujukkan memiliki pengaruh
pada pilihan walikota masyarakat.

Kata kunci: perilaku memilih, karakteristik sospol, persepsi, pilihan politik, pilkada

ABSTRACT
This research is a study of political behavior on social and economic characteristics, and
perceptions of the successful implementation of public policies which will influence the
choice of the people on the regional elections in Surabaya in 2015. Thus the problem
formulation in this study is about to find any correlation between socioeconomic
characteristics and perceptions of successful implementation of public policy, to the choice of
the mayor.
This research is a quantitative research using questionnaires instrument, with respondents
whole people of Surabaya who are registered as voters in the election in 2015. In the local
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elections of Surabaya city, voter turnout increased compared to the level of participation in the
elections in the 2010. Along with this increase, one candidate categorized as incumbent
candidate to win an election back in 2015. This behavior is seen through a theory of behavior
that consists of several approach which is sociological approach, psychological, and rational
choice.
From the processed data, the socioeconomic characteristics variable appear to be associated
with the selection of a person's mayor on religion indicator, while other indicators showed no
association. Thus the first variable had little influence on the choice of the mayor of
Surabaya's people. While the second variable, the perceptions of the successful
implementation of public policies, have an influence on the choice of the mayor of the
community.

Keywords : voting behaviour, socialpolitic charactersictic, perception, political choice,
regional election

PENDAHULUAN
Pada pelaksanaannya pemilu tidak sebatas datang kebilik suara dan memilih atau maju

menjadi calon yang dipilih namun ada banyak sekali faktor yang mempengaruhi pada
pelaksanaan pemilu itu sendiri. Pemilih kota Surabaya merupakan kesatuan masyarakat yang
sangat heterogen dengan demikian pemilih kota Surabaya memiliki karakter sosial ekonomi
yang berbeda beda. Karakteristik sosial ekonomi seseorang sanggup memberi gambaran akan
individu tersebut seperti halnya wilayah tempat tinggal seseorang mempengaruhi afiliasi
politiknya, tingkat pendidikan seseorang mempengaruhi tingkat partisipasi dan pengentahuan
politiknya, bahkan agama seseorang pun mempengaruhi afiliasi terhadap partai tertentu atau
bahkan dapat berkaitan dengan psikologis pemilih. Dengan demikian perilaku seseorang satu
dengan lainnya bisa memiliki kemungkinan yang berbeda pula.

Selain karakteristik sosial ekonomi, juga terdapat faktor situasional yang memoengaruhi
perilaku memilih masyarakat seperti pemberitaan media massa tentang pemerintahan.
Pemberitaan media massa terkadang menjadi satu satunya sumber informasi yang dapat
diakses oleh setiap kalangan selain pemberitaan media salah satu faktor situasional lain yang
sangat berpengaruh dalam perilaku masyarakat adalah kinerja pemerintah. Kinerja pemerintah
akan terus diawasi dan dievaluasi oleh masyarakat dan dengan begitu hal ini sangat
berpengaruh dalam pemilu terlebih lagi perilaku memilih masyarakat. Dengan masyarakat
yang terus menilai kinerja pemerintahan, kepala pemerintahan atau aparatur pemerintahan
akan dituntut untuk menunjukkan kinerja terbaiknya untuk dapat mempertahankan posisinya
dalam pemerintahan. Dengan demikian akan ada dua kemungkinan hasil yang akan diperoleh
dalam setiap pemilu Pertama dengan hasil kinerja bagus maka besar kemungkinan masyarakat
akan memberikan reward dengan memilih kandidat incumbent pada pemerintahan periode
berikutnya sedangkan kedua adalahnya tidak memilihnya lagi dalam pemilihan umum
berikutnya. Oleh karena itu sangatlah penting bagi para calon yang maju dalam pemilihan
umum untuk menjaga persepsi masyarakat terhadap pemerintahan tetap kearah positif untuk
meningkatkan partisipasi masyarakat.

Pada pilkada kota surabaya tahun 2015 lalu salah satu figur kepala pemerintahan, Tri
Rismaharini kembali maju sebagai kandidat incumbent dan dengan bermodalkan keberhasilan
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dalam meraih beberapa prestasi untuk kota surabaya juga menunjukan kinerja yang bagus
pada masyarakat dan hal ini memberikan dampak positif dimata maysarakat. Tri Risma
merupakan cukup handal dalam menjalankan tugasnya bahkan terdapat beberapa pencapaian
yang cukup membanggakan. Pencapainya dalam memimpin kota Surabaya seperti
peningkatan target pendapatan asli daerah yang semula 82,32 persen menjadi 94,76 persen. Tri
Risma juga terkenal dengan kebijakan kebijakannya seperti kebijakannya dalam membuat
RTH (Ruang Terbuka Hijau) di beberapa sudut kota Surabaya. Selain itu kebijakannya dalam
penutupan lokalisasi Dolly yang cukup menarik perhatian beberapa waktu lalu semakin
meningkatkan tingkat popularitas walikota ini serta kebijakan yang pro rakyat dimata
masyarakat Surabaya. Oleh karena itu pada pemilu 2015 masyarakat mulai menaruh minat
dalam partisipasi pemilihan umum dan antusiasme ini terlihat dari tingginya peningkatan
angka partisipasi pemilih dalam pemilihan kepala daerah tahun 2015 lalu. Tri Risma
memimpin kota Surabaya sebagai walikota pada periode 2010 s.d 2015 dan terpilih kembali
sebagai kandidat incumbent pada periode 2016 s.d 2020 dengan perolehan suara 86,3 % dari
total suara sah.

Untuk memahami perilaku memilih setidaknya ada 3 pendekatan yang dapat digunakan.
Pendekatan pertama yaitu pendekatan sosiologis yang menjelaskan bahwa pada dasarnya
pendekatan sosiologis menjelaskan bahwa karakterisitk sosial dan pengelompokan
pengelompokan sosial mempunyai pengaruh yang cukup signifikan dalam menentukan
perilaku memilih seseorang (Asfar, 2006:138). Karakteristik sosial atau latar belakang
sosiologis yang dimaksud seperti umur, jenis kelamin, pekerjaan, pendidikan, agama,
lingkungan tempat tinggal, dan sejenisnya dinilai sebagai faktor yang penting dalam
mempengaruhi pilihan politik seseorang. Seperti halnya jenis kelamin yang dalam pendekatan
ini merupakan faktor yang mempengaruhi pilihan politik seorang individu. Pemilih yang
berjenis kelamin perempuan cenderung memiliki preferensi yang berbeda dibandingkan
dengan laki laki. Perempuan lebih mudah dipengaruhi oleh isu isu yang berkaitan dengannya
yang berkembang pada saat itu dan oleh karenanya perempuan cenderung tidak memiliki
preferensi partai yang tetap. Letak wilayah tempat tinggal pun juga merupakan faktor dalam
mempengaruhi perilaku memilih.

Pendekatan kedua yaitu pendekatan psikologis yang pada dasarnya muncul sebagai rasa
ketidakpuasan terhadap pendekatan sosiologis dalam menjelaskan perilaku memilih seseorang.
Tidak seperti pendekatan pendekatan sosiologis yang hanya terpaku dalam menjelaskan dasar
seorang individu mendukung suatu partai politik, pendekatan psikologis tidak hanya
mempertanyakan pertanyaan yang sama dengan pendekatan sosiologis tapi juga
mempertanyakan mengapa seorang individu mendukung partai tententu dan disaat yang
sementara individu yang lain tidak dan inilah perbedaan pendekatan sosiologis dan pendekatan
sosiologis. Pendekatan ini memperhitungkan interaksi antar individu dan tidak hanya berfokus
pada persamaan strata sosial. Pendekatan psikologis menjelaskan perilaku memilih dengan
konsep konsep psikologi. Pendekatan ini menjelaskan perilaku pemilih sangat dipengaruhi
faktor psikologis dimana psikologis mereka terus berkembang secara beriringan dengan
produk sosialisasi yang mereka terima (Asfar, 2006:142). Sosialisasi ini tidak dibangun secara
instan melainkan proses yang sangat panjang bahkan sosialisasi ini sudah dimulai semenjak
para calon pemilih ini masih anak anak. Pengaruh pengaruh politik itu didapatkan dari
lingkungan keluarga seperti pembicaraan orang tua mereka terhadap fenomena pemilu atau
melalui iklan politik yang berkembang kala itu. Semakin dewasa seorang individu semakin
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banyak informasi informasi politik yang didapat dari luar lingkungan keluarga dan dengan
informasi tersebut membangun nilai nilai politik dalam diri seorang individu dan dengan
demikian preferensi politik seseorang tercipta. Preferensi yang terbangun dari sosialisasi yang
didapat dari berbagai lingkungan yang ada semakin berkembang dan menciptakan sebuah rasa
keterikatan diri dengan organisasi sosial maupun partai politik.

Pendekatan ketiga adalah pendekatan rasional yang dalam pendekatan rasional perilaku
individu bergantung pada faktor faktor situasional seperti isu isu politik yang berkembang
pada saat itu. Isu isu politik yang berkembang semakin kompleks membuat masyarakat
semakin berfikiran jauh kedepan tidak hanya terikat pada karakteristik sosial mereka. Selain
daripada itu isu politik yang berkembang juga bisa dijadikan dasar bahan kampanye dan sudah
seperti agenda wajib bagi para calon kandidat untuk berlomba satu sama lain dalam
menawarkan program program perbaikan atas isu tersebut. Perilaku pemilih dalam pendekatan
ini lebih cenderung serupa dengan prinsip ekonomi. Seseorang tidak akan melakukan sesuatu
tanpa ada pertimbangan untung rugi didalamnya terlebih dahulu jika dikaitkan dengan
perilaku pemilih, pemilih akan memilih untuk berpartisipasi seperti memberi suara pada suatu
calon tertentu dalam pemilu dengan berdasarkan pertimbangan untung rugi yang dia dapatkan.
Pertimbangan untung rugi ini disebabkan oleh kenyataan bahwasanya dampak dari keputusan
mereka dalam pemilu tidak selalu memberikan hasil yang terasa secara langsung.
Berpartisipasi dalam pemilihan itu tidak seperti dalam perhitungan matematika namun lebih
seperti perhitungan mudah (Downs, 1957 dalam Blais, 2000). Tsebelis (1990) mengatakan
rasionalitas tak lebih dari sebuah pengoptimalan sebuah proses dan hasil akhir. Maksudnya
adalah rasionalitas tidak berhubungan dengan tujuan dan motivasi namun hanya sebuah
perilaku dimana individu memaksimalkan kepentingannya tak peduli apapun kepentingannya
harus terlaksana (Blais, 2000)

PEMBAHASAN
Perilaku memilih tidak hanya sebatas pada partisipasi masyarakat dengan menggunakan hak
pilih dalam pemilu namun juga dapat dilihat dalam pilihan politik mereka. Sesuai dengan
judul yang ada setidaknya pada penelitian ini mencari pengaruh antara dua variabel bebas
terhadap satu variabel terikat. Dengan demikian hipotesis yang digunakan adalah Adanya
pengaruh antara karakteristik sosial ekonomi dan persepsi keberhasilan implementasi
kebijakan terhadap pilihan politik masyarakat pada pemilihan kepala daerah kota Surabaya
tahun 2015.

Dengan hipotesis tersebut diperoleh hasil dua variabel yang di uji antara variabel
pertama karakteristik sosial ekonomi dengan variabel kedua tentang persepsi masyarakat akan
keberhasilan dalam implementasi kebijakan terlihat memiliki pengaruh terhadap pilihan
politik masyarakat dalam pilkada 2015 lalu. Karakteristik sosial ekonomi memiliki pengaruh
dalam menentukan pilihan politik pemilih pilkada 2015 dan ini dapat dilihat dari indikator
yang digunakan dalam penelitian yang di uji melalui uji crosstab dan uji chi square. Dari hasil
uji tersebut terdapat satu indikator yang menunjukan pengaruh dalam pilihan politik
masyarakat yaitu indikator agama meskipun hasil yang diperoleh dalam pengujian tersebut
tidak menunjukkan pengaruh yang cukup tinggi terhadap pilihan politik masyarakat kota
surabaya pada pilkada 2015. Hal ini menunjukan setidaknya faktor sosiologis masih memiliki
pengaruh dalam menentukan perilaku memilih masyarakat diperkotaan terlebih lagi dalam
menentukan pilihan politiknya. Dengan demikian pengelompokan pengelompokan yang
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terjadi di masyarakat sesuai dengan pendekatan sosiologi masih memiliki pengaruh dan hal itu
masih sedikit terlihat. Disisi lain agama pun juga termasuk kedalam kategori psikologis
seseorang individu sebab agama diterima melalui sosialiasi yang cukup lama dan dengan
demikian memungkinkan terbentuk suatu preferensi untuk mempengaruhi putusan yang di
ambil dalam pemilu dan hal ini berkaitan dengan ideologis dan keterikatan akan suatu
organisasi atau keterikatan akan suatu ideology yang menyebabkan agama masih memiliki
pengaruh terhadap perilaku seseorang.

Sedangkan variabel persepsi masyarakat akan keberhasilan dalam implementasi
kebijakan cukup berpengaruh dalam menetukan perilaku masyarakat untuk menggunakan hak
pilihnya atau tidak dan begitu juga dalam pilihan politiknya. pada pengujian yang dilakukan
pada variabel persepsi masyarakat terhadap pilihan walikota menunjukkan hasil yang serupa
dengan hasil yang diperoleh dalam variabel pertama bahwa ada hubungan pengaruh antara
variabel persepsi masyarakat akan keberhasilan dalam implementasi kebijakan tersebut
terhadap pilihan politiknya. Terlebih lagi dalam hasil pengujian yang dilakukan variabel kedua
dalam penelitian ini merupakan variabel yang menunjukkan pengaruh cukup kuat terhadap
pilihan politiknya.

Dengan demikian kedua variabel yang diujikan menunjukan memiliki pengaruh dalam
pemilu khususnya pilihan politiknya. Pada variabel kedua menunjukan perilaku rasional
pemilih perkotaan. Dalam teori pilihan rasional mengatakan bahwa perilaku memilih
seseorang individu seringkali ditentukan oleh keinginan individu tersebut untuk memperoleh
keuntungan maksimal tanpa mengalami sedikitpun kerugian. Dengan pernyataan tersebut
maka jelas hasil tersebut memberikan gambaran pada pemilu bahwa pemilih pada setiap
pemilu akan selalu cenderung memilih calon yang memberikan keuntungan bagi mereka oleh
karena itu calon pasangan yang terlihat menguntungkan maupun calon yang memiliki kualitas
tinggi dan hal ini seringkali masuk kedalam pertimbangan untuk menentukan pilihan politik
masyarakat. Dengan demikian sesuai dengan hasil yang diperoleh dari penelitian ini yang
menunjukan bahwa pemilih dalam pilkada kota Surabaya tidak hanya merupakan pemilih
yang rasional namun juga cenderung pemilih retrospektif. Hal ini dibuktikan dengan
kemenangan pasangan Tri Risma dikarenakan persepsi masyarakat yang menilai akan lebih
menguntungkan bagi kota Surabaya untuk memilih Risma kembali dengan demikian memang
secara garis besar pemilih dalam pemilu yang berlangsung sekarang merupakan pemilih yang
rasional.

KESIMPULAN
Kemenangan pasangan Risma – Whisnu dalam pemilihan umum kepala daerah kota

Surabaya 9 desember 2015 lalu secara mutlak dan Risma sebagai kandidat incumbent yang
maju dalam pemilihan kepala daerah tidak lepas dari kemampuannya menunjukan bahwa
kinerjanya diperiode sebelumnya. Prestasi yang diraihnya menjadi senjata yang ampuh dalam
memperoleh dukungan dimasyarakat terlebih lagi masyarakat kota Surabaya menunjukan
sikap sebagai pemilih yang rasional. Dalam penelitian yang dilakukan penulis terhadap
perilaku memilih masyarakat kota Surabaya pada pemilihan kepala daerah tahun 2015
diperoleh kesimpulan: 1) Adanya pengaruh antara karakteristik sosial ekonomi terhadap
pilihan politik masyarakat kota Surabaya pada Pemilihan Kepala Daerah Kota Surabaya tahun
2015, 2) Adanya pengaruh antara persepsi keberhasilan implementasi kebijakan terhadap
pilihan politik masyarakat kota surabaya pada Pemilihan Kepala Daerah Kota Surabaya tahun
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2015, 3) Dengan demikian hipotesis pertama: adanya pengaruh hanya terlihat pada pengaruh
indikator agama terhadap pilihan politik masyarakat pada Pemilihan Kepala Daerah Kota
Surabaya tahun 2015 saja yang diterima sedangkan adanya hubungan pengaruh antara wilayah
kecamatan tempat tinggal, umur, jenis kelamin, status pernikahan, pendidikan, pekerjaan,
penghasilan, status tempat tinggal terhadap pilihan politik masyarakat pada Pemilihan Kepala
Daerah Kota Surabaya tahun 2015 ditolak, 4) Untuk hipotesis kedua: adanya pengaruh antara
persepsi keberhasilan implementasi kebijakan terhadap pilihan politik masyarakat pada
Pemilihan Kepala Daerah Kota Surabaya diterima. Dengan data yang diperoleh setidaknya
dapat menggambarkan pemilih yang ada dikota surabaya merupakan pemilih yang rasional
dan faktor faktor lain seperti faktor sosiologis dan psikologis tidak begitu terlihat dimasyarakat
perkotaan. Dari kesimpulan yang ada maka dapat ditarik suatu pelajaran utama bagi seluruh
kalangan sebagai berikut: pertama bagi calon kepala daerah yang maju dalam pemilu
seharusnya tidak hanya memberi visi, misi, dan program kebijakan yang terlihat menjanjikan
namun memberikan dampak yang benar benar dirasakan oleh masyarakat itu sendiri dan
dengan begitu kesan pemerintahan dan pemilu itu sendiri akan bagus dimata masyarakat.
Kedua bagi para pemilih harus menjadi pemilih yang cerdas, pemerintahan yang tidak bagus
bukan hanya karena pejabat dengan kualitas bagus namun karena pemilih yang tidak menaruh
perhatian pada pemilu itu sendiri dan pilihlah sekiranya calon yang benar benar menunjukkan
dedikasi tinggi untuk pemerintahan serta tidak terlena begitu saja dengan apa yang ada
dipermukaan dan gunakan hak pilih yang diberikan untuk mencegah kecurangan.

Dalam memahami perilaku politik suatu masyarakat diperlukan penelitian yang saling
berkesinambungan dan penelitian ini diharapkan menjadi salah satu penelitian tentang perilaku
memilih yang nantinya akan bermanfaat untuk memulai penelitian lain mengingat studi ilmiah
masih terus akan berkembang dengan kompleksitas dimasyarakat yang semakin modern.
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