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Abstrak: 

Studi ini dilakukan untuk mengetahui adanya perbedaan antara evaluasi sikap implisit dengan 

intensi memilih kandidat Pemilihan Presiden 2019 pada mahasiswa/i Universitas Indonesia. 

Partisipan dipilih melalui teknik accidental sampling dengan menyebarkan tautan online. 

Partisipan diminta untuk mengisi alat ukur Implicit Association Test (IAT) yang diadaptasi 

dari Greenwald, Nosek, dan Banaji (2003) untuk mengukur sikap implisit lalu dilanjutkan 

dengan mengisi pilihan kandidat (Jokowi-Amin, Prabowo-Sandi, dan Belum Menentukan 

Pilihan) untuk mengukur intensi memilih. Analisis statistika dilakukan dengan one-way 

ANOVA menunjukan hasil yang tidak signifikan [F(2, 58) = 1,64, p = 0,2]. Namun 

demikian, pengukuran sikap implisit dapat menjadi saran aplikatif untuk mengetahui 

kecenderungan sikap terhadap kandidat Pemilihan Presiden 2019. 
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1. Pendahuluan 

Memasuki tahun 2019, Indonesia    

sebagai negara demokrasi akan    

mengadakan pemilihan umum. Jelang    

perhelatan yang terjadi lima tahun sekali      

ini menjadikan masyarakat gencar terpapar     

oleh hal-hal terkait penuansaan politik     

dalam keseharian. Terlebih lagi terdapat     

hal yang unik dalam Pemilu 2019 ini yakni        

untuk pertama kalinya negara ini     

menyelenggarakan pemilu serentak. Sesuai    

dengan UU No. 7 Tahun 2017 tentang       

Pemilihan Umum, pemilihan anggota    

legislatif serta pemilihan presiden dan     

wakil presiden perlu disatukan dan     

disederhanakan menjadi pemilihan umum    
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secara serentak. Meski begitu, dilansir dari      

BBC News Indonesia (19/1), antusiasme     

masyarakat terfokus hanya pada pemilihan     

presiden. Animo yang sama tidak terlihat      

dalam membahas anggota legislatif yang     

hendak dipilih dalam masing-masing    

Daerah Pemilihan (Dapil). Pemberitaan ini     

didukung oleh data survei lembaga riset      

dan konsultan politik Charta Politika yang      

mana sebagian besar pemilih (72,3%) akan      

terlebih dahulu mencoblos siapa pasangan     

calon presiden-calon wakil presiden    

pilihan mereka di kertas suara, baru      

kemudian memilih siapa calon anggota     

legislatif. Meski ‘pesta’ dalam demokrasi     

di tahun ini menghadirkan banyak ‘tamu’,      

nyatanya pemilihan presiden menjadi daya     

pikat utama.  

Antusiasme masyarakat terhadap   

pemilihan presiden berbanding lurus    

dengan antusiasme media mengabari    

perkembangan elektabilitas  

masing-masing calon eksekutif pusat.    

Sebagaimana dilansir dari   

nasional.kompas.com (30/1), Lingkaran   

Survei Indonesia (LSI) menyatakan    

persentase elektabilitas Pilpres bagi    

pasangan calon Jokowi-Ma’ruf (54,8%)    

lebih unggul dari pasangan calon     

Prabowo-Uno (31%). Terlepas dari siapa     

yang unggul, mari tengok persentase sisa      

yakni sejumlah 14,2 persen sampel data      

yang belum menentukan pilihan    

(undecided voter). Hal ini menunjukan     

dibalik antusiasme publik akan pemilihan     

presiden, masih ada kelompok abu-abu     

yang belum memiliki preferensi. Ditambah     

bila kita berkaca pada pilpres sebelumnya      

yaitu Pilpres 2014, yang mengusung calon      

presiden yang sama dengan tahun ini,      

mencapai angka golput di titik tertinggi      

sepanjang pemilihan presiden sejak pilpres     

2004 yaitu mencapai 30 persen dari total       

pemilih (tirto.id, 12/08). 

Lantas apakah survei elektabilitas    

cukup untuk menjadi prediktor perilaku     

memilih untuk Pilpres 2019? Survei     

elektabilitas melaporkan aspek prediktor    

perilaku yang disebut sebagai intensi     

perilaku. Intensi adalah kondisi mental     

yang merepresentasikan komitmen untuk    

melakukan tindakan di masa depan     

(Bratman, 1987). Perilaku memilih calon     

presiden membebaskan individu   

melaksanakan perilaku sesuai   

keinginannya sendiri (volition behavior).    

Dalam perilaku jenis ini, mengemukakan     

intensi dapat menjadi prediktor yang baik      

(Ajzen, 1985). Sebagai konsekuensinya,    

lazim ditemukan pelaporan intensi    

perilaku sebagai prediktor perilaku dalam     

penelitian aplikatif. Meski begitu, survei     

elektabilitas hanya sebatas menawarkan    

informasi berupa berapa jumlah orang     
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yang berniat untuk memilih pasangan     

calon tertentu sementara dari mana     

seorang individu dapat membentuk intensi     

atas suatu pilihannya merupakan hal yang      

dapat dikaji lebih mendalam. Bagaimana     

bila kasusnya seorang individu bahkan     

belum atau tidak memiliki intensi perilaku      

sejak awal? Kembali pada data survei LSI,       

terdapat sebagian porsi pemilih yang     

masih ragu-ragu akan pilihannya (14,2%).     

Hal ini mengganggu akurasi prediksi hasil      

pemilu. Memprediksi perilaku memilih    

dari pemilih yang masih ragu (undecided      

voter) menjadi suatu tantangan tersendiri.  

Ajzen (2005) menyatakan bahwa     

bersama intensi, sikap dapat menjadi     

prediktor perilaku yang baik pula selama      

berada dalam prinsip yang sesuai. Lebih      

jauh lagi, Fishben dan Ajzen (2010)      

menggambarkan model The Resoned    

Action Approach sebagai upaya    

memprediksi perilaku. Model ini    

mengasumsikan sikap terhadap perilaku    

(attitude toward the behavior), bersama     

dengan persepsi norma (perceived norm)     

dan persepsi atas kontrol perilaku     

(preceived behavioral control), sebagai    

prediktor dalam pembentukan intensi yang     

mana akan mengarah pada terjadinya     

perilaku. Sikap (attitudes) adalah perasaan     

senang atau tidak senang pada objek sosial       

yang dipahami sebagai prediktor penting     

untuk perilaku (Glasman, et.al. 2006;     

Friese, et.al. 2012). Melihat tinjauan ini      

maka apabila intensi perilaku dirasa     

kurang bila menjadi satu-satunya    

prediktor, aspek sikap dapat menjadi     

prediktor lainnya. Pada orang-orang yang     

belum memiliki intensi memilih, mereka     

mungkin memiliki sikap yang    

memprediksi suaranya. Sikap (attitudes)    

adalah perasaan senang atau tidak senang      

pada objek sosial yang dipahami sebagai      

prediktor penting untuk perilaku    

(Glasman, et.al. 2006; Friese, et.al. 2012).      

Konsep modern dari sikap mengajukan     

dua jenis sikap yakni sikap eksplisit yang       

mencerminkan evaluasi yang diidentifikasi    

introspektif, dilaporkan dengan sengaja,    

dan disahkan oleh responden dan sikap      

implisit yang mencerminkan evaluasi yang     

ternilai secara tidak langsung,    

mengindikasikan asosiasi yang tak disadari     

responden, dan mungkin tidak    

dikemukakan meski berkesempatan   

(Nosek, et. al. 2012, Greenwald, et. al.       

1995, & Wilson, et. al. 1995; Friese, et.al.        

2012). Dengan begitu penilaian terhadap     

sikap implisit dapat membantu prediksi     

perilaku memilih bagi pemilih yang belum      

menentukan preferensi (undecided voters).  

Untuk mengukur sikap implisit,    

Implicit Association Test (IAT) telah     

menjadi alat ukur yang lazim digunakan.      
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IAT memberikan pengukuran derajat    

asosiasi seseorang mengenai suatu target.     

Pengukuran ini dihitung dari komputasi     

latensi respon (response latencies) pada     

dua tugas kategorisasi di mana derajat      

asosiasi mempengaruhi hasil waktu    

performa (Greenwald, Nosek, & Banaji,     

2003). Melalui rangkaian blok percobaan     

(block of trials), dua konsep kontras      

(dalam hal ini adalah kandidat 1 dan       

kandidat 2) dimunculkan pada layar yang      

mana partisipan akan merespons dengan     

menekan tombol keyboard (misalnya, e     

untuk kandidat 1 dan i untuk kandidat 2).        

Selanjutnya, dengan cara yang sama,     

partisipan akan diminta untuk memberi     

respons pada sejumlah kata-kata positif     

(misalnya: teman dan damai) dan negatif      

(misalnya: musuh dan teror). Pengukuran     

yang akan menjadi nilai skoring     

sebenarnya adalah pada blok 4 dan blok 7        

yang mana partisipan merespons pada     

gambar kandidat dan kata positif dan      

negatif (misal: kandidat 1 dan kata positif       

atau kandidat 2 dan kata negatif).      

Perbedaan rata-rata waktu latensi respons     

akan dibandingkan. Sebagai contoh,    

latensi respons pada kandidat 1/kata positif      

daripada kandidat 2/kata positif    

menunjukan kecenderungan untuk lebih    

menyukai kandidat 1. Kelebihan dari     

pengukuran IAT adalah   

ketergantungannya pada proses asosiasi    

yang bekerja secara otomatis (Devine,     

Plant, Amodio, Harmon-Jones, & Vance,     

2002; Greenwald et al., 2002). Sensitivitas      

pengukuran IAT untuk mengaktifkan    

asosiasi terkadang membuat skor IAT     

resistan dari kepalsuan. Aplikasi nyata dari      

IAT mungkin dikombinasi dari    

resistensinya terhadap presentasi diri    

(Banse, Seise, & Zerbes, 2001; Egloff &       

Schmukle, 2002; Kim & Greenwald, 1998;      

dalam Greenwald, et.al, 2009), kurangnya     

ketergantungan pada akses introspektif ke     

asosiasi kekuatan yang diukur (Greenwald     

et al., 2002), dan kemudahannya adaptasi      

untuk menilai berbagai asosiasi yang     

signifikan secara sosial (Greenwald &     

Nosek, 2001). 

Penelitian mengenai sikap implisit    

dan intensi sebagai prediktor perilaku     

memilih (voting behavior) sudah lazim     

ditemui. Sebagai contoh penelitian sikap     

implisit mengenai ras untuk memprediksi     

pemilihan presiden Amerika Serikat tahun     

2008 (Greenwald, Smith, Sriram, et.al,     

2009), penelitian sikap implisit sebagai     

prediktor memilih pada undecided voters     

(Friese, Smith, Plischke, et.al, 2012), dan      

sikap implisit pada politisi yang menjadi      

dasar dalam perilaku memilih (Plessner,     

Betsch, Schallies, et.al, 2008). Meski     

demikian, seluruh penelitian ini    
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mengambil sampel di Amerika Serikat dan      

Eropa yang mana memiliki pola politik      

yang berbeda dengan Indonesia. Pemilihan     

sampel merupakan mahasiswa/i   

Universitas Indonesia dengan   

pertimbangan tingkat keterpaparan politik    

yang memadai.  

Mengacu pada pemaparan diatas,    

penulis tertarik untuk melihat perbedaan     

antara evaluasi sikap implisit dan intensi      

memilih pada kelompok decided voter     

(Jokowi - Amin & Prabowo - Sandi) dan        

undecided voters (Golput) di Pemilihan     

Presiden 2019. Dengan begitu, penelitian     

ini merumuskan masalah apakah terdapat     

perbedaan sikap implisit pada intensi     

memilih yang terbagi menjadi kelompok     

Jokowi-Amin, Prabowo-Sandi, dan Belum    

Menentukan Pilihan? Penelitian ini    

memiliki hipotesis; (1) terdapat perbedaan     

sikap implisit yang signifikan antara     

pemilih Jokowi - Amin, Prabowo - Sandi,       

dan Belum Menentukan Pilihan; (2)     

Partisipan dengan intensi memilih    

Jokowi-Amin dan Prabowo-Sandi   

memiliki rata-rata konversi skor IAT yang      

menunjukan sikap positif pada kandidat     

pilihan. 

2. Metode 

2.1. Partisipan 

Partisipan dalam penelitian ini adalah 61      

(55,7% laki-laki, 44,3% perempuan)    

mahasiswa D3/S1 Universitas Indonesia    

(UI) ydengan rentang usia 18 tahun - 29        

tahun (M = 20,02, SD = 2,327). Partisipan        

berasal dari angkatan berbeda di UI      

dengan persentase angkatan 2018 (50,8%),     

2017 (26,2%), 2016 (19,7%), dan 2015      

(3,3%) yang berasal dari berbagai fakultas      

di Universitas Indonesia.  

Teknik sampling yang digunakan    

dalam penelitian ini adalah accidental     

sampling. Accidental sampling dilakukan    

dengan menyebar tautan alat ukur dan      

kuesioner online pada kelompok    

mahasiswa Universitas Indonesia seperti    

kelompok angkatan dan fakultas. Selain     

itu, pengambilan sampel secara sukarela     

turut dilakukan dengan menemui    

mahasiswa/i UI secara langsung untuk     

dipinta kesediaannya mengakses alat ukur.  

2.2. Desain Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan desain     

penelitian komparatif between-subject   

yang membandingkan variabel sikap    

implisit pada tiga kelompok dengan     

pilihan intensi memilih yang berbeda     

(Jokowi-Amin, Prabowo-Sandi, dan   

Belum Menentukan Pilihan). 

2.3. Alat Ukur 

Varibel sikap implisit diukur melalui tes      

kecepatan respons (latensi) sementara    

intensi memilih diukur melalui self-report     
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dalam bentuk kuesioner online. Sikap     

implisit diukur dengan alat ukur Implicit      

Association Test (IAT) oleh Greenwald,     

Nosek, dan Banaji (2003) yang secara      

original untuk mengukur sikap implisit     

pemilihan presiden Amerika Serikat dan     

website projek IAT   

https:/implicit.harvard.edu. Alat ukur ini    

kemudian diadaptasi dengan kandidat    

Pemilihan Presiden Indonesia 2019    

sebagai target A dan target B serta kata        

positif dan negatif dalam Bahasa     

Indonesia. Prinsip langkah-langkah block    

dan pengukuran hasil mengikuti prinsip     

Implicit Association Test pada umumnya     

(lihat lampiran Tabel 1). 

Sementara itu pembagian   

kelompok intensi memilih dibedakan    

menjadi memilih “Joko Widodo - Ma’ruf      

Amin”, “Prabowo Subianto - Sandiaga     

Uno”, dan “Belum Menentukan Pilihan”.     

Untuk menggali detail informasi,    

partisipan dengan pilihan “Belum    

Menentukan Pilihan” ditujukan untuk    

menjawab alasan belum memiliki    

preferensi dengan pilihan jawaban “Tidak     

terdaftar sebagai pemilih karena kendala     

administratif”, “Tidak ingin menggunakan    

hak suara”, dan “Belum memiliki     

preferensi calon yang ingin dipilih”. 

2.4. Prosedur Penelitian 

Prosedur pengambilan data dilaksanakan    

terhitung tanggal 8 hingga 13 April 2019.       

Partisipan diminta kesediaannya untuk    

mengisi alat ukur IAT dan kuesioner      

secara online melalui pesan yang     

disebarkan secara bebas melalui media     

sosial dan dikirimkan di grup Line yang       

berisi mahasiswa/i UI. Beberapa partisipan     

diminta kesediaannya secara tatap muka     

untuk mengisi alat ukur online. Partisipan      

diminta untuk mengakses alat ukur melalui      

laptop atau komputer dengan internet yang      

memperbolehkan akses javascript.   

Ketersediaan partisipan secara sukarela    

tanpa keterpaksaan.  

Alat ukur diawali dengan pengisian     

Implicit Association Test (IAT) yang     

terdiri dari 7 bagian dengan bagian 1,2,5,       

dan 6 sebagai trial block dan bagian 4 dan         

7 sebagai percobaan yang akan dipakai      

dalam pengolahan data. Setelah    

mengerjakan IAT, partisipan mengisi    

kuesioner online untuk mengukur intensi     

memilih yang terdiri dari dua bagian, yaitu       

bagian informasi demografi (usia, jenis     

kelamin, angkatan dan asal fakultas) dan      

pengukuran intensi memilih (Joko    

Widodo-Ma’ruf Amin, Prabowo   

Subianto-Sandiaga Uno, dan Belum    

Menentukan Pilihan). Rata-rata partisipan    

membutuhkan waktu 10 hingga 15 menit      
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untuk mengisi keseluruhan alat ukur.     

Sebagai insentif bagi partisipan yang telah      

bersedia mengisi kuesioner dengan    

lengkap, tersedia hadiah undian Go-Pay     

senilai 25.000 rupiah/orang untuk lima     

partisipan yang beruntung. Setelah    

membuka akses kuesioner online selama     

enam hari, diperoleh 61 sampel yang      

mengisi alat ukur secara lengkap.  

2.5. Analisis Statistika  

Penelitian ini merupakan penelitian    

komparatif dengan menggunakan teknik    

statistik komparasi mean one-way    

ANOVA. Pengolahan data dilakukan    

dengan menggunakan aplikasi SPSS versi     

ke-24. 

3. Hasil 

Analisis statatistika menggunakan   

one-way between subjects ANOVA    

dilakukan untuk membandingkan   

perbedaan mean skor sikap implisit antar      

kelompok pemilih Jokowi-Amin (N = 25),      

Prabowo-Sandi (N = 8), dan Belum      

Menentukan Pilihan (N = 28). Tidak      

ditemukan perbedaan yang signifikan    

antara sikap implisit dengan pilihan intensi      

memilih [F(2, 58) = 1,64, p = 0,2] (lihat         

lampiran Tabel 2).  

Komparasi mean yang dilakukan    

untuk pemilih Jokowi-Amin ( M = 0,29,       

SD = 0,38), Prabowo-Sandi ( M = 0,15,        

SD = 0,29), dan Belum Menentukan      

Pilihan (M = 0,04, SD = 0,61) tidak        

memiliki perbedaan yang signifikan. Hal     

ini mengartikan sikap implisit pada     

kelompok intensi memilih yang berbeda     

tidak menunjukan perbedaan yang kontras     

berdasarkan analisis statistika. 

4. Diskusi 

Hasil statistika menunjukan   

ditolaknya hipotesis penelitian yang mana     

tidak ditemukan adanya perbedaan sikap     

implisit yang signifikan antara kelompok     

intensi memilih (Jokowi-Amin,   

Prabowo-Sandi, dan Belum Menentukan    

Pilihan). Hal ini dapat disebabkan oleh      

berbagai alasan yang mana salah satunya      

adalah minimnya sampel yang diambil     

dalam penelitian ini. Sampel dalam     

kelompok dengan intensi memilih    

“Prabowo-Sandi” hanya 8 orang yang     

berhasil didapatkan. Tidak seimbangnya    

jumlah tiap kelompok menjadikan variasi     

dalam penelitian ini kurang memadai.     

Selain itu, penggunaan variabel intensi     

memilih sebagai kelompok pembanding    

dirasa kurang tepat karena sifat     

kerahasiaan preferensi memilih membuat    

peneliti sangat minim kontrol jumlah tiap      

kelompok.  
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Meski begitu, setelah mencoba    

melakukan konversi skor menurut    

Greenwald, Nosek, dan Banaji (2003),     

peneliti menemukan adanya persamaan    

antara sikap implisit yang lebih positif      

terhadap suatu kandidat dengan intensi     

memilih. Ditemukan skor mean untuk     

pemilih Jokowi - Amin (M = 0,29, SD =         

0,38) menunjukan hasil konversi sikap     

yang positif terhadap kandidat tersebut     

(konversi sikap positif dalam rentang skor      

lebih dari 0,15). Hal ini menjadikan      

penggunaan aplikatif alat ukur IAT masih      

dapat digunakan untuk menunjukan sikap     

implisit bagi pemilih.  

5. Kesimpulan dan Saran 

5.1 Kesimpulan 

Melalui penelitian ini, tidak    

ditemukan adanya perbedaan yang    

signifikan antara sikap implisit dan intensi      

memilih pada sampel mahasiswa/i    

Universitas Indonesia. Hal ini mengartikan     

variasi sampel dalam penelitian ini belum      

cukup menunjukan perbedaan kontras    

antara sikap dan intensi memilih. Meski      

begitu, masih ditemukan persamaan antara     

sikap dan intensi pada salah satu kelompok       

pembanding yang mana kelompok intensi     

“Jokowi - Amin” memiliki skor mean (M       

= 0,29) yang dapat dikonversi sebagai      

sikap yang positif terhadap kandidat     

tersebut. Selain itu, skor mean pada      

kelompok “Belum Menentukan Pilihan”    

(M = 0,04) memiliki interpretasi sikap      

netral berdasarkan konversi Greenwald,    

Nosek, dan Banaji (2003).  

5.2 Saran 

Peneliti menemukan cukup banyak    

kekurangan dalam penelitian ini. Seperti     

kurangnya variasi sampel dan minimnya     

kontrol dalam menentukan pembagian    

kelompok penelitian yang akan    

dikomparasi. Atas pertimbangan ini,    

terdapat beberapa saran untuk penelitian     

ke depannya. Pertama, pemilihan    

kelompok intensi memilih yang minim     

kontrol dapat diubah dengan pengukuran     

sikap eksplisit terhadap pasangan calon     

yang mana akan menjadikan desain     

penelitian berbentuk korelasional. Kedua,    

variasi sampel dapat diatasi dengan cara      

menambah besar jumlah sampel penelitian.  
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LAMPIRAN 

Tabel 1.  

Urutan Trial Block dalam Pemilihan Presiden 2019 (Jokowi-Amin dan Prabowo-Sandi) IAT 

Blok No. Trial Fungsi Item respon tombol   

kiri 

Item respon tombol   

kanan 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

20 

20 

20 

40 

20 

20 

40 

  latihan 

latihan 

latihan 

tes 

latihan 

latihan 

tes 

Gambar J-A 

Kata positif 

Positif + J-A 

Positif + J-A 

Gambar P-S 

Positif + P-S 

Positif + P-S 

Gambar P-S 

Kata negatif 

Negatif + P-S 

Negatif + P-S 

Gambar J-A 

Negatif + J-A 

Negatif + J-A 

catatan: J-A adalah Jokowi-Amin dan P-S adalah Prabowo-Sandi 

 

 

Tabel 2.  

Analisis one-way ANOVA dari Skor IAT 

Source df SS MS F p 

Between groups 

Within groups 

Total 

2 

58 

60 

 

  0,818 

14,427 

15,246 

0,409 

0,249 

1,645 0,202 

 

 


