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Debat Capres dan Cawapres merupakan topik yang sangat menarik untuk dikaji karena 
kajian ini akan memberikan pengetahuan bagi kita untuk mengukur kemampuan 
komunikasi yang baik sesuai dengan 5 dari 7 prinsip berkomunikasi. Kajian ini 
menggunakan metode kuantitatif-kualitatif untuk menjelaskan bagaimana calon presiden 
dan wakil presiden menyampaikan idenya kepada pemirsa. Dari hasil penelitian ini 
dapat diamati bahwa rata-rata calon capres dan cawapres mempunyai kemampuan 
komunikasi yang baik.   

1. Pendahuluan:

 

Debat antarpasangan calon presiden (Capres) dan calon wakil presiden 
(Cawapres) yang telah dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) bekerja sama 
dengan televisi swasta dan pemerintah secara bergantian telah menyedot perhatian lebih 
dari 80 juta pemirsa dari Indonesia. Dengan mengundang panelis dari kelompok 
masyarakat misalnya kelompok bisnis (Kadin) dan akademis (Forum Rektor), debat ini 
telah memberi informasi publik untuk mengetahui lebih dalam tentang hal-hal yang 
terkait dengan program-program capres dan cawapres jika mereka terpilih sebagai 
Presiden dan Wakil Presiden periode 2009-2014. 

Dalam Debat Capres dan Cawapres ada tiga aspek yang harus diungkapkan 
oleh Capres dan Cawapres. Pertama, kepribadian dan rekam jejak dari calon, termasuk 
gaya dan kematangan para calon ketika berhadapan dengan audiens dan memberikan 
jawaban. Kedua,  platform politik yang dianut dan konsistensi dalam implementasi 
ketika terpilih. Ketiga, prioritas program dan kebijakan yang akan diambil atas masalah 
yang dihadapi oleh rakyat saat ini dan bagaimana membawa Indonesia ke arah yang 
lebih baik. Ketiga hal tersebut harus diungkapkan secara verbal oleh masing masing 
calon. 

Dalam penelitian ini penulis menyoroti isi (content) ungkapan-ungkapan verbal 
yang disampaikan oleh masing-masing calon untuk dinilai kemampuan berkomunikasi 
mereka dalam menyampaikan ide dan aspirasinya sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia 
yang baik dan benar. Tujuan kemampuan berkomunikasi verbal mereka adalah untuk 
menginformasikan, dan mempengaruhi audiensnya. Jadi komunikasi bukanlah sesuatu 
yang terjadi dengan otomatis, tetapi komunikasi perlu direncanakan dengan baik 
sehingga hasil yang didapat dari komunikasi tersebut maksimal. Dengan kata lain, capres 
dan cawapres (penutur) harus memastikan bahwa pesan yang disampaikan akan sampai 
kepada audiensnya tanpa ada pesan yang hilang. Untuk menyampaikan pesan dengan 
baik itu diperlukan suatu kemampuan komunikasi yang baik dari masing-masing capres 
dan cawapres sehingga para audiens dapat menterjemahkan, menafsirkan dan menilai 
apa yang disampaikan oleh capres dan cawapres tersebut dengan baik.  
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Suatu pesan akan tersampaikan dengan baik apabila seseorang itu mempunyai 

kemampuan berkomunikasi yang menurut Gampers dalam Coupland dan Jaworski 
(2006) mempunyai pengetahuan bahasa yang berkaitan dengan aturan-aturan 
berkomunikasi di mana penutur harus mempertahankan keterkaitan dalam suatu 
pembicaraan.  Jadi capres dan cawapres harus menyampaikan pesan dalam bahasa dan 
cara-cara yang sesuai dengan tingkat pengetahuan, pengalaman, orientasi, dan latar 
belakang budaya. Jadi dalam debat capres dan cawapres, mereka perlu mengenali 
karakter sosial budaya audiensnya.  

Untuk mengukur kemampuan berkomunikasi bahasa Indonesia, penulis akan 
merekam penuturan masing-masing calon dan menganalisis isi penuturannya 
berdasarkan atas lima elemenen komunikasi yaitu kelengkapan, keringkasan, 
pemahaman wawasan, kejelasan dan kesantunan atau 5 C: Complete, Concise, 
Consideration, Clarity, dan Courtesy. Complete, Dalam program TV ini, pasangan 
Mega-Prabowo, SBY-Budiono dan JK-Wiranto diharapkan mampu menyuguhkan 
gagasannya secara lengkap dan koheren; tidak parsial atau sepotong-potong. Elemen ini 
mengindikasikan bahwa kesempurnaan komunikasi yang dibangun hanya bisa tercapai 
jika mereka menyampaikannya dengan lengkap. Concise, ringkas, padat, tidak bertele-
tele. Dalam hal ini, tiap pasangan musti bisa menyampaikan esensi gagasannya dengan 
ringkas namun padat. Consideration. Consideration means that you prepare every 
message with the recipient in mind and try to put yourself in his or her place. Dalam 
debat capres dan cawapres di televisi swasta tersebut, para calon harus sudah mengetahui 
apa yang ada dibenak panelis yang mewakili rakyat Indonesia. Clarity, kejelasan. Tiap 
pasangan harus mampu memilih kata menjadi kalimat yang tepat dan mengartikulasikan 
gagasannya dengan jelas dan lancar. Courtesy. Santun, persuasif, menumbuhkan respek. 
Tiap pasangan capres dan cawapres musti mampu menawarkan gagasannya dengan 
santun dan elegan. Alunan kalimat yang dituturkan masing-masing calon dengan 
persuasif dan santun, menumbuhkan respek pada pemirsa.   

2. Fungsi Komunikasi

 

William I. Gorden (dalam Deddy Mulyana, 2005) mengkategorikan fungsi 
komunikasi menjadi komunikasi sosial, ekspresi, ritual dan instrument. Dalam penelitian 
tentang debat capres dan cawapres ini, penulis menggunakan lebih banyak pada fungsi 
bahasa sebagai instument karena para capres dan cawapres tersebut menggunakan 
komunikasi bahasa Indonesia sebagai instrument untuk mencapai ide dan aspirasinya. 

Goden menjelaskan bahwa komunikasi instrumental mempunyai beberapa tujuan 
umum, yaitu: menginformasikan, mendorong, mengubah sikap, menggerakkan tindakan, 
dan juga menghibur. Sebagai instrumen, komunikasi tidak saja digunakan untuk 
menciptakan dan membangun hubungan, namun juga untuk menghancurkan hubungan 
tersebut.  Jadi, bagi Capres dan Cawapres,  komunikasi Bahasa Indonesia ini  berfungsi 
sebagai instrumen untuk mencapai tujuan-tujuan politiknya, baik tujuan jangka pendek 
ataupun tujuan jangka panjang. Tujuan jangka pendek  antara lain untuk memperoleh 
pujian, menumbuhkan kesan yang baik, memperoleh simpati, empati, keuntungan 
material, ekonomi, dan politik, yang antara lain dapat diraih dengan pengelolaan kesan 
(impression management), yakni melalui taktik verbal dan nonverbal, seperti berbicara 
sopan, mengobral janji, mengenakankan pakaian necis, dan sebagainya yang pada 
dasarnya untuk menunjukkan kepada orang lain siapa diri mereka seperti yang para 
Capres dan Cawapres inginkan. Sementara itu, tujuan jangka panjang dapat diraih lewat 
keahlian komunikasi, misalnya keahlian berpidato, berunding, berbahasa asing ataupun 
keahlian menulis. Kedua tujuan itu (jangka pendek dan panjang) tentu saja saling 
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berkaitan dalam arti bahwa pengelolaan kesan itu secara kumulatif dapat digunakan 
untuk mencapai tujuan strategis mereka yaitu untuk menjadi Capres dan Cawapres 
pilihan rakyak Indonesia.    

2. Kemampuan Komunikasi 
Kompetensi adalah kemampuan untuk memilih tindak komunikasi yang tepat dan 

efektif pada situasi tertentu. Kompetensi ini memungkin seseorang dapat berhasil mencapai 
tujuan-tujuan berkomunikasinya tanpa harus mempermalukan orang lain. Dalam kompetensi 
kominikasi meliputi tiga hal yaitu pengetahuan, keterampilan, dan motivasi. Pengetahuan 
bermakna mengetahui sikap apa yang terbaik pada suatu situasi tertentu. Keterampilan adalah 
kemampuan untuk menerapkan perilaku tersebut pada konteks tertentu. Sedangkan motivasi 
adalah mempunyai keinginan untuk berkomunikasi dengan cara yang baik  (Communication 
Competence, 2001).  

Kompetensi mengacu pada pengetahuan dasar tentang suatu sistem, peristiwa atau 
kenyataan. Kompetensi ini bersifat abstrak, tidak dapat diamati, karena kompetensi terdapat 
dalam alam pikiran manusia. Yang dapat diamati adalah gejala-gejala kompetensi yang 
tampak dari perilaku (kebahasaan) manusia seperti berbicara, berjalan, menyanyi, menari dan 
sebagainya.    

Kompetensi ini dapat diukur dan diteliti dengan cara mengamati performansi. Cara 
ini umumnya disebut tes atau ujian. Dalam linguistik, kompetensi mengacu pada pengetahuan 
sistem kebahasaan, kaidah-kaidah kebahasaan, kosakata, unsur-unsur kebahasaan, dan 
bagaimana unsur-unsur itu dirangkaikan, sehingga dapat menjadi kalimat yang memiliki arti. 
Performansi merupakan produksi secara nyata seperti berbicara, menulis dan juga 
komprehensi seperti menyimak dan membaca pada peristiwa-peristiwa ahli bahasa. 

Kompetensi kebahasaan, merupakan istilah yang dipopulerkan oleh Chomsky (1965). 
Dalam hal ini kompetensi mengacu pada pengetahuan gramatika. Pembicara-pendengar yang 
ideal dalam suatu masyarakat yang homogen mengetahui dan menguasai kaidah-kaidah 
gramatika bahasanya. Gramatika suatu bahasa berisi suatu deskripsi mengenai kompetensi 
yang bersifat intrinsik pada diri pembicara-pendengar.  

Kompetensi kebahasaan adalah pengetahuan tentang sesuatu yang bersifat abstrak, 
yang berisi pengetahuan tentang kaidah, parameter atau prinsip-prinsip, serta konfigurasi-
konfigurasi sistem bahasa. Kompetensi kebahasaan merupakan pengetahuan gramatikal yang 
berada dalam struktur mental di belakang bahasa. Kompetensi kebahasaan tidak sama dengan 
pemakaian bahasa. Kompetensi kebahasaan bukanlah kemampuan untuk menyusun dan 
memakai kalimat, melainkan pengetahuan tentang kaidah-kaidah atau sistem kaidah. Dalam 
hal ini kita dapat memahami bahwa mengetahui pengetahuan sistem kaidah belum tentu sama 
atau jangan disamakan dengan kemampuan menggunakan kaidah bahasa tersebut dalam 
aktualisasi pemakaian bahasa pada situasi konkret. Masalah bagaimana menggunakan bahasa 
dalam aktualisasi konkret merupakan masalah performansi. 

Di samping kompetensi kebahasaan, Chomsky juga mengemukakan performansi 
kebahasaan. Dalam kenyataan yang aktual, performansi itu tidak sepenuhnya mencerminkan 
kompetensi kebahasaan. Dikemukakan oleh Chomsky bahwa dalam pemakaian bahasa secara 
konkret banyak ditemukan penyimpangan kaidah, kekeliruan, namun semua itu masih dapat 
dipahami oleh pembicara-pendengar karena mereka mempunyai kompetensi kebahasaan. 

Kompetensi komunikatif meliputi pengetahuan penggunaan bahasa dan kemampuan 
menggunakannya dalam berbagai konteks atau situasi komunikasi. Savignon menyebutkan 
lima karakteristik kompetensi komunikatif antara lain:   
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1.     Kompetensi komunikatif bersifat dinamis, bergantung pada negosiasi makna antara dua 

penutur atau lebih yang sama-sama mengetahui kaidah pemakaian bahasa. Dalam 
pengertian ini kemampuan komunikasi dapat dikatakan bersifat interpersonal. 

2.      Kompetensi komunikatif meliputi pemakaian bahasa, baik secara tertulis maupun lisan, 
juga sistem simbolik yang lain. 

3.      Kompetensi komunikatif bersifat kontekstual. Komunikasi selalu terjadi pada variasi 
situasi tertentu. Keberhasilan komunikasi bergantung pada pengetahuan partisipan 
terhadap konteks dan pengalaman. 

4.      Berkaitan dengan dikotomi kompetensi dan performansi, kompetensi mengacu pada apa 
yang diketahui, sedangkan performansi mengacu pada apa yang dilakukan. Hanya 
performansi saja yang dapat diamati. Hanya melalui performansi, kompetensi dapat 
dikembangkan, dipertahankan dan dievaluasi. 

5.      Kompetensi komunikatif bersifat relatif, tidak absolut dan bergantung pada kerja sama 
atau partisipan. Hal inilah yang menyebabkan adanya tingkat-tingkat kompetensi 
komunikatif.  

Sejumlah karakteristik kompetensi komunikatif tersebut adalah untuk melihat apakah 
suatu bentuk tuturan bersifat komunikatif atau tidak. Hal ini mencerminkan bahwa kompetesi 
komunikatif tidak hanya memperhatikan masalah kegramatikalan, melainkan juga 
kesesuaiannya dengan faktor sosial dan kultural. Karena pada prinsipnya kompetensi 
komunikatif mencakup dua hal yaitu pengetahuan tentang kebahasaan (kaidah kebahasaan), 
dan penggunaan bahasa. Kedua hal tersebut dijabarkan menjadi empat unsur kompetensi 
komunikatif yaitu kompetensi gramatikal, sosiolinguistik, wacana dan strategi sebagaimana 
yang penulis paparkan sebelumnya.   

3. Debat Capres dan Cawapres

  

Debat adalah suatu cara untuk menyampaikan ide secara logika dalam bentuk 
argumen disertai bukti bukti yang mendukung kasus dari masing masing pihak yang 
berdebat. Sedangkan debat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KKBI) adalah 
pembahasan dan pertukaran pendapat mengenai suatu hal dengan saling memberi alasan-
alasan untuk mempertahankan pendapat masing-masing. Jadi dalam debat Capres dan 
Cawapres adalah membahas suatu permasalahan yang ada di Indonesia, bagaimana meraka 
berpendapat atau memandang permasalahan yang ada tersebut dan bagaimana memberikan 
gambaran langkah-langkah penyelesaian secara kongkrit apabila nanti mereka terpilih 
menjadi presiden. Selain itu mereka juga saling berargumentasi menurut pendapat masing-
masing berkenaan dengan permasalahan tersebut, dan juga mereka diberi kesempatan untuk 
menanggapi pendapat salah satu calon yang berargumentasi dan seterusnya secara bergiliran.   

Tujuan dari debat Capres dan Cawapres adalah untuk memberikan gambaran yang 
jelas kepada rakyat Indonesia tentang calon-calon pemimpin bangsa Indonesia yang akan 
duduk sebagai Presiden dan Wakil Presiden selama lima tahun. Komisi Pemilihan Umum 
(KPU) melaksanakan debat pasangan capres dan cawapres selama lima kali dengan ketentuan 
tiga kali debat calon presiden pada 18 Juni, 25 Juni dan 2 Juli dan debat cawapres 
dilaksanakan dua kali, yaitu 23 Juni dan 30 Juni.  

Dalam debat ini banyak aturan yang harus di ikuti oleh para pasanga capres dan 
cawapres dan juga audiens yang ada di studio televisi yang menyelenggarakan debat tersebut. 
Debat capres pertama pada 18 Juni dengan tema mewujudkan tata kelola pemerintahan yang 
baik dan bersih serta menegakkan supremasi hukum dengan moderator pengamat politik 
Anies Baswedan. Pada 23 Juni dilanjutkan debat calon wakil presiden dengan tema 
pembangunan jati diri bangsa akan dipandu Rektor UIN Syarif Hidayatullah Komaruddin 
Hidayat dan 25 Juni kembali debat calon presiden dengan tema mengentaskan kemiskinan 



5

  
dan pengangguran, dipandu moderator pengamat ekonomi Aviliani. Selanjutnya, 30 Juni 
debat calon wakil presiden dengan tema meningkatkan kualitas hidup masnusia Indonesia 
dengan moderator Dr dr Fahmi Idris dan terakhir 2 Juli 2009 debat calon presiden dengan 
tema NKRI, demokrasi dan otonomi daerah akan dipandu Dekan Fisip UGM, Prof Dr 
Pratikno. Sedangkan alokasi waktu debat selama 2x60 menit dengan konten debat 90 menit, 
format yang disepakati adalah pemaparan visi, misi dan program kandidat 7 hingga 10 menit, 
dilanjutkan pertanyaan pendalaman oleh moderator dan jawaban kandidat selama 30 menit.   

4. Pengukuran Komunikasi dengan Metode 5 C 
Debat memang bukan satu-satunya instrumen mencari seorang pemimpin bangsa 

berkualitas dan menjamin keberlangsungan tata kelola negara yang baik. Hanya, dengan 
debat akan diketahui kualitas dan kapabilitas seorang Capres dan Cawapres dalam 
memberikan solusi menanggulangi berbagai problem bangsa. Lebih jauh, keterujian seorang 
kandidat Capres dan Cawapres akan tampak dari manajemen emosi, kecakapan menata sikap, 
mental, dan tutur kata (retorika). Dapat dibayangkan sengitnya perdebatan yang berpotensi 
melahirkan gesekan emosional antarcapres. Karena itu, perlu dihindari potensi saling hujat 
antarpribadi. Capres dan Cawapres dalam debat yang diselenggarakan oleh KPU dimungkin 
dapat menunjukkan kepiawaian komunikasi sebagaimana kepiawaian komunikasi politik 
Obama dalam debat capres di Amerika. Obama menunjukkan penguasaan lima macam pola 
komunikasi massa (5 C).  

Pertama, lengkap (complete). Dalam debat menegangkan, seseorang selalu mampu 
menyuguhkan gagasan secara lengkap dan koheren; tidak parsial atau sepotong-potong. 
Eksplorasi gagasannya dalam satu ide terajut secara lengkap. Elemen ini mengindikasikan 
bahwa kesempurnaan komunikasi yang kita bangun hanya bisa dicapai jika kita 
menyampaikannya dengan lengkap, dan tidak sepotong-potong. Mari kita ingat, berapa kali 
kita mengalami mis-komunikasi hanya gara-gara kita tidak menyampaikan informasi kepada 
rekan kerja atau kepada bos, dengan lengkap. 

Kedua, Ringkas (concise). Tidak bertele-tele. Sadar bahwa efisiensi waktu amat 
penting, penutur selalu bisa menyampikan esensi gagasannya dengan ringkas namun padat. 
Audiens senang karena dengan demikian mereka mudah mencernanya, dan tidak bosan 
mendengar kalimat yang bertele-tele. Kita sama. Kita akan senang kalau mendengar orang 
lain menyampaikan gagasannya dengan ringkas dan jelas. Sayang, dimana-mana kita melihat 
orang acap melupakan elemen penting ini. Banyak orang bicara dengan boros, tidak efisien, 
mengulang-ulang, bertele-tele, dan membosankan lagi.  

Ketiga, memahami kenginan rakyat (consideration).  Dalam debat itu seseorang  
tampil dengan sudah mengetahui apa yang ada dibenak rakyat. Apa yang mereka butuhkan, 
dan apa yang mereka dambakan. Ketika kita membangun komunikasi, kita mestinya juga 
melakukan hal serupa. Selalu berusaha memahami apa kebutuhan orang lain 

 

dan bukan 
melulu minta dipahami. Selalu membangun empati pada apa yang dirasakan oleh mitra bicara 
kita dan mau mendengarkan isi hati orang lain. 

Keempat, Jelas atau memukau (clarity). seseorang mampu mendemonstrasikan 
elemen ini dengan amat memukau. Ia mampu memilih kata dan merajut kalimat dengan 
penuh presisi. Ia mampu mengartikulasikan gagasannya dengan jelas dan mengalir. Kita 
mungkin tak mesti harus seperti Obama. Namun alangkah eloknya, jika kita juga bisa 
mengekspresikan setiap jejak gagasan dan keinginan kita dengan penuh kejelasan. Dengan 
itu, sebuah relasi yang produktif mungkin bisa kita pahat dengan penuh keberhasilan. 

Kelima, santun dan persuasif dalam menumbuhkan respek (courtesy). Seseorang 
dalam sebuah debat harus dapat memperagakan dan menawarkan gagasannya dengan santun, 
persuasif dan elegan. Alunan kalimat yang membasahi bibirnya sungguh persuasif dan 
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menumbuhkan respek. Kita kagum dan menaruh hormat dengan orang-orang yang seperti ini. 
Kita mungkin juga pernah menjumpainya. Inilah orang-orang yang selalu bisa berbicara 
dengan santun (tidak kasar), persuasif (tidak memaksa), dan menumbuhkan respek (dan 
bukan merendahkan). 
5. Metode Penelitian 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian Kuantitatif-Kualitatif (Antariksa, 2008). 
Dengan demikian pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan  mendeskripsikan kemampuan berkomunikasi 
calon Presiden dan Wakil Presiden peserta pemilu 2009 dengan menggunakan Rubrik 
Penilaian Kemampuan Komunikasi yang diadopsi dari 5 dari 7 prinsip komunikasi yaitu  
complete, concise, consideration, clarity dan courtesy.   

Data penelitian ini diambil pada tanggal 23 Juni 2009 pada pukul 20.00 

 

21.00 pada 
saluran TV One (Cawapres) dan 2 Juli 2009 pada pukul 20.00 

 

21.00 pada saluran RCTI 
(Capres). Peneliti mengambil sampel data hanya pada tanggal 23 Juni 2009 untuk Cawapres 
dan 2 Juli 2009 untuk Capres. Peneliti mengambil data tersebut menggunakan metode simak 
dan teknik rekam (Sudharyanto, 1993; Soekemi, dkk., 2000) dengan menggunakan kamera 
digital merek SONI Mpeg/movie/VX 8.1 megapixels dan HP merek Keytouch DT28. 
Kemudian peneliti juga memeriksa ulang hasil rekaman audio visualnya dengan mengunduh 
dari situs youtube.com yang mengunggahkan rekaman data audio visual Capres dan 
Cawapres RI 2009 dari berbagai saluran televisi. Ini dilakukan oleh peneliti karena hasil 
rekaman yang dilakukan pada tanggal tersebut ada yang cacat dan tidak lengkap. Kemudian 
peneliti mentranskrip hasil rekaman untuk dijadikan bahan penelitian.  

Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik segmentasi seperti yang 
digunakan Suparno (2000) untuk memudahkan analisis data. Kemudian langkah-langkah 
analisis data  dipaparkan sebagai berikut: 

1. Membuat rubrik penilaian kemapuan berkomunikasi yang sesuai dengan 5 dari 7 
prinsip  Komunikasi.  

Rubrik Penilaian Kemampuan Komunikasi

 

Nama:                                                                                         Peneliti/Triagulator  
Kurang Baik 

(nilai total: 50) 
Baik 

(nilai total: 75) 
Sangat Baik 

(Nilai total: 100) 
Nilai 

1. Lengkap

 

Memberikan semua 
informasi yang 
diperlukan, menjawab 
semua pertanyaan yang 
ditanyakan, mampu 
memberikan informasil 
tambahan apabila 
diinginkan. 

10 
a. (2.5) Menyampaikan 
sedikit bukti-bukti nyata.   

b.  (2.5) 
Tidak mencakup hal-hal yang 
penting.  
c. (2.5) 
Tidak menjawab  pertanyaan 
panelis. 
d. (2.5) 

Tidak mampu menyusun apa 
yang akan disampaikan. 

15 
a. (3.75) 
Memberikan beberapa bukti-
bukti nyata yang terkait. 
b. (3.75) 
Mencakup beberapa hal yang 
penting.  
c. (3.75) 
Menjawab beberapa 
pertanyaan panelis.  
d. (3.75) 
Cukup mampu menyusun apa 
yang akan disampaikan. 

20 
a. (5) 
Memberikan semua bukti-bukti 
nyata.  
b. (5) 
Mencakup semua hal yang 
penting. 
c. (5) 
Menjawab semua pertanyaan 
panelis. 
d. (5) 
Mampu menyusun dengan baik 
apa yang akan disampaikan.   

2. Ringkas

 

Membuang ungkapan-
ungkapan yang 
berlebihan. 
Mencakup materi yang 
relevan. 
Menghindari 
pengulangan yang tidak 
perlu  

10. 
a. (2.5) 
Hampir tidak menyentuh pokok 
masalah yang ditanyakan oleh 
panelist 
b. (2.5) 
Menggunakan banyak kata-kata 
yang berulang-ulang. 
c. (2.5) 
Menyampaikan pokok 
permasalahan dengan tidak cukup 
(bertele-tele).  
d.(2.5) 
Menggunakan kata-kata dan 

15. 
a. (3.75) 
Menyentuh bagian luar pokok 
masalah yang ditanyakan oleh 
panelis. 
 b. (3.75) 
Menggunakan sedikit kata-
kata yang berulang-ulang.  
c. (3.75) 
Menyampaikan pokok 
permasalahan dengan kurang 
cukup (sedikit bertele-tele) 
d.(3.75) 
Menggunakan sedikit kata-

20. 
a. (5)  
Mengena tepat sasaran pada 
pokok yang ditanyakan oleh 
panelis. 
b. (5) 
Menghindari kata-kata yang 
berulang-ulang. 
c. (5) 
Menyampaikan pokok 
permasalahan dengan cukup 
(tidak bertele-tele). 
d. (5) 
Menghindari kata-kata dan  
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frase-frase filler yang tidak 
diperlukan. 

kata dan frase-frase filler 
yang tidak diperlukan.  

frase-frase filler yang tak tidak 
diperlukan.  

3. Pertimbangan

 
Mempersiapkan setiap 
informasi yang ada  
dibenak penutur sesuai 
dengan pikiran 
pendengar. 
Penutur mencoba 
menempatkan diri dalam 
posisi panelis dan 
audiensnya.  

10 
a. (3.33) 
Hampir tidak mendahulukan 
kepentingan umum. 
b. (3.33) 
Tidak menjunjung kepentingan 
rakyat. 
c. (3.33) 
Hampir tidak berbicara dengan 
bahasa rakyat. 

15 
a. (5)  

Mendahulukan sebagian 
kepentingan umum. 
b. (5)   

Menjunjung sebagian 
kepentingan rakyat. 
c. (5)  

Berbicara dengan sebagian 
bahasa rakyat. 

20 
a. (6.66)  

Mendahulukan kepentingan 
umum. 
b. (6.66)   

Menjunjung kepentingan 
rakyat. 
c. (6.66)  

Berbicara dengan 
menggunakan bahasa rakyat.  

4. Jelas

  

Memilih kata-kata yang 
tepat, konkrit, umum dan 
kalimat yang efektif 

10 
a. (2.5)  
Menggunakan beberapa kata-kata 
umum dan kalimat-kalimat 
pendek. 
b. (2.5) 
Menyampaikan dua atau lebih ide 
pokok dalam setiap kalimat. 
c. (2.5) 
Menggunakan istilah-istilah 
teknis.  
d. (2.5) 
Sedikit menggunakan bahasa 
rakyat. 

15 
a. (3.75) 
Lebih banyak menggunakan 
kata-kata umum dan kalimat-
kalimat yang pendek. 
b. (3.75) 
Menyampaikan satu dan lebih 
ide pokok dalam setiap 
kalimat. 
c. (3.75) 
Menggunakan beberapa 
istilah teknis. 
d. (3.75) 
Sebagian saja menggunakan 
bahasa rakyat. 

20 
a. (5) 
Sebagian besar m enggunakan 
kata-kata yang umum dan 
kalimat yang pendek. 
b. (5) 
Menyampaikan hanya satu ide 
pokok dalam setiap kalimat.  
c. (5) 
Menghindari istilah-istilah 
teknis.  
d. (5) 
Berbicara menggunakan bahasa 
rakyat.  

5. Santun

 

Informasi harus 
membangun itikad baik 
yang positif dan terfokus 
pada panelis dan 
audiensnya. 
Memperhatikan bahasa 
khusus gender dan 
menyebut nama atau 
gelar yang benar. 

10 
a. (3.33) 
Menjadi tidak bijaksana, 
tenggang rasa, menghargai.  
b. (3.33) 
Menggunakan ungkapan-
ungkapan yang tidak 
menunjukkan respek. 
c. (3.33) 
Menggunakan  ungkapan-
ungkapan yang mendiskriminasi. 

15 
a. (5) 
Menjadi kurang bijaksana, 
tenggang rasa, menghargai.  
b. (5) 
Menggunakan ungkapan-
ungkapan yang sedikit 
menunjukkan respek. 
c.  (5) 
Menggunakan sedikit 
ungkapan-ungkapan yang 
mendiskriminasi. 

20 
a. (6.66)  
Menjadi benar-benar bijaksana, 
tenggang rasa, menghargai. 
b. (6.66) 
Menggunakan ungkapan-
ungkapan yang menunjukkan 
respek. 
c. (6.66) 
Menggunakan ungkapan-
ungkapan yang tidak 
mendiskriminasi.  

 

2. Melihat dan mendengarkan hasil rekaman dan hasil transkrip untuk memudahkan 
dalam menilai kemampuan berkomunikasi Capres dan Cawapres. 

3. Melakukan pengkodean data. 
4. Menentukan triagulator. 
5. Penulis dan triagulator menilai sesuai dengan rubrik yang dibuat. 
6. Melakukan interpretasi terhadap hasil penilian peneliti dan triagulator. 
7. Melakukan penarikan kesimpulan.         

6. Analisis dan Bahasan 
Berdasarkan analisis data tingkat kemampuan komunikasi Capres dan Cawapres 

dalam debat Capres dan Cawapres 2009 secara umum dapat nilai bahwa kemampuan 
berkomunikasi Capres dan Cawapres 2009 mempunyai kemampuan yang baik dalam 
menyampaikan ide, gagasan, pendapat dan sanggahan terhadap pertanyaan-pertanyaan yang 
diberikan oleh panelis. Tingkat kemampuan berkomunkasi mereka dapat dilihat pada tabel 
dibawah ini. 
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Tabel 1 : Tingkat Kemampuan Komunikasi Capres X1    

NO MEGAWATI LKP RKAS PTBGAN JLAS STUN TOTAL 
1 JAWABAN 1 12,5 15 19,98 18,75 19,98 86,21 
2 JAWABAN 2 15 18,75 19,98 16,25 19,98 89,96 
3 JAWABAN 3 13,75 13,75 19,98 17,5 19,98 84,96 
4 KLARIFIKASI 11,25 12,5 19,98 18,75 19,98 82,46 

  
Jumlah 52,5 60 79,92 71,25 79,92 343,59 

  

Rata-rata 13,13 15,00 19,98 17,81 19,98 85,90 

 

CAPRES X1 
Berdasarkan rubrik penilaian kemampuan berkomunikasi dalam analisis ini X1 

memperoleh nilai 85,90%.  
a. Lengkap 

Berdasarkan jawaban yang diberikan selama debat dapat dinilai bahwa X1 secara 
umum memperoleh nilai 13,13 % dari kategori Lengkap (complete). Kategori ini mengacu 
pada kreteria jawaban di mana X1 harus bisa memberikan semua informasi yang diperlukan, 
menjawab pertanyaan yang ditanyakan, dan memberikan informasi tambahan apabila 
diperlukan. Berdasarkan rubrik penilaian kemampuan komunikasi, X1 memperoleh nilai 
kurang baik karena  nilainya dibawah 15 %. Tabel ini menunjukkan bahwa X1 sedikit 
memberikan data-data ata bukti-bukti lengkap dalam menjawab pertanyaan panelis. Marilah 
kita perhatikan dari masing-masing jawaban yang disampaikan oleh X1. 
1. Jawaban 1 tentang Otonomi Daerah  

Dalam sesi debat dengan topik otonomi daerah banyak pertanyaan yang diberikan oleh 
panelis sebagai masalah yang harus diselesaikan apabila X1 terpilih sebagai Presiden. 
Jawaban yang terkait dengan pertanyaan panelis tentang otonomi daerah, praktek rakus 
yang berlangsung, daerah otonom baru yang menjadi daerah miskin baru, sumber daya 
alam yang beberapa tahun lagi akan habis tidak dijawab secara lengkap dengan data-data 
lengkap sebagai bukti riil bagaimana permasalahan yang terjadi tentang beberapa daerah 
yang ingin adanya pemekaran. Namun begitu, beberapa pertanyaan panelis dapat dijawab 
walaupun tidak secara detail dengan bukti-bukti yang cukup. X1 tidak mampu menyusun 
apa yang dia ingin sampaikan karena waktu yang diberikan sangat singkat dan X1 
melebihi waktu yag telah ditentukan oleh panelis untuk menjawab pertanyaan tersebut. 

2. Jawaban 2 tentang KB sebagai salah satu program nasional yang mengalami kesulitan 
untuk diefektifkan. Ini merupakan tanggapan atas jawaban dan pertanyaan yang diberikan 
kepada X2. Berdasarkan jawaban yang diberikan tersebut kami menilai berdasarkan 
rubrik kemampuan komunikasi, X1 memperoleh nilai 15 % yang menunjukkan nilai baik. 
Artinya di sini X1 dapat memberikan beberapa bukti riil yang terkait dengan 
permasalahan Program KB yang tentunya berkaitan dengan beberapa hal penting yang 
perlu diperhatikan jika ia terpilih menjadi Presiden. Dalam menyampaikan ide atau 
pendapat dalam debat tersebut X1 cukup mampu menyusun apa yang dia sampaikan 
karena waktu yang diberikan dapat digunakan sebaik-baiknya walaupun hampir melewati 
waktu yang telah ditentukan oleh panelis.  

3. Jawaban 3 tentang  
Dapat dilihat dalam tabel di atas bahwa X1 dalam menjawab sanggahan dari X2 
memperoleh nilai 13,75 % yang berarti menunjukkan bahwa ia cukup memberikan data-
data riil dalam menanggapi jawaban X2 dan dan juga pertanyaan panelis.  

4. Jawaban klarifikasi   

b. Ringkas 
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c. Pertimbangan 

Dalam analisis ini nilai yang diperoleh oleh megawati secara keseluruhan dari jawaban-
jawaban yang diberikan adalah 19,98 %. Hal ini menunjukkan bahwa Megawati dalam 
menjawab pertanyaan panelis telah mempertimbangkan apa yang menjadi keinginan 
rakyat. Salah satu pendapat yang mempertimbangkan kepentingan rakyat adalah  

d. Jelas  

e. Santun   

Tabel 2 : Tingkat Kemampuan Komunikasi Capres X2 
NO X2 LKAP RGKAS PTBGAN JLAS STUN TOTAL 

1 JAWABAN 1 17,75 20 19,98 15 19,98 92,71 
2 JAWABAN 2 15 15 19,98 13,75 19,98 83,71 
3 JAWABAN 3 20 18,75 19,98 20 19,98 98,71 
4 KLARIFIKASI 20 20 19,98 18,75 19,98 98,71 

  

Jumlah 72,75 73,75 79,92 67,5 79,92 373,84 

  

Rata-rata 18,19 18,44 19,98 16,88 19,98 93,46 

  

CAPRES X2 
Berdasarkan rubrik penilaian kemampuan berkomunikasi dalam analisis ini X1 

memperoleh nilai 87,15%.  
a. Lengkap 
b. Ringkas  
c. Pertimbangan 
d. Jelas 
e. Santun    

Tabel 3 : Tingkat Kemampuan Komunikasi Capres X3 
NO X3 LGKAP RGKAS PTBGAN JLAS STUN TOTAL 

1 JAWABAN 1 16,25 13,75 19,98 13,75 19,98 83,71 
2 JAWABAN 2 16,25 16,25 19,98 18,75 19,98 91,21 
3 JAWABAN 3 18,75 17,75 19,98 17,5 19,98 93,96 

  

Jumlah 51,25 47,75 59,94 50 59,94 268,88 

  

Rata-rata 17,08 15,92 19,98 16,67 19,98 89,63 

  

CAPRES X3 
Berdasarkan rubrik penilaian kemampuan berkomunikasi dalam analisis ini X1 

memperoleh nilai 87,15%.  
a. Lengkap 
b. Ringkas 
c. Pertimbangan 
d. Jelas 
e. Santun 

Tabel 4 : Tingkat Kemampuan Komunikasi Cawapres Y1 
NO PRABOWO LGKAP RGKAS PTBGAN JLAS STUN TOTAL 

1 JAWABAN 1 16,25 17,5 19,98 17,5 19,98 91,21 
2 JAWABAN 2 20 15 19,98 16,25 19,98 91,21 
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3 JAWABAN 3 16,25 15 19,98 17,5 19,98 88,71 

  
Jumlah 52,5 47,5 59,94 51,25 59,94 271,13 

  
Rata-rata 17,5 15,83 19,98 17,08 19,98 90,38 

  
Tabel 5 : Tingkat Kemampuan Komunikasi Cawapres Y2 

NO BUDIONO LGKAP RGKAS PTBGAN JLAS STUN TOTAL 
1 JAWABAN 1 16,25 15 19,98 20 19,98 91,21 
2 JAWABAN 2 16,25 17,5 19,98 18,75 19,98 92,46 
3 JAWABAN 3 16,25 15 19,98 17,5 19,98 88,71 

  

Jumlah 48,75 47,5 59,94 56,25 59,94 272,38 

  

Rata-rata 16,25 15,83 19,98 18,75 19,98 90,79 

  

Tabel 6 : Tingkat Kemampuan Komunikasi Cawapres Y3 
NO WIRANTO LGKAP RGKAS PTBGAN JLAS STUN TOTAL 

1 JAWABAN 1 20 20 19,98 18,75 19,98 98,71 
2 JAWABAN 2 16,25 16,25 19,98 18,75 19,98 91,21 
3 JAWABAN 3 20 13,75 19,98 18,75 19,98 92,46 

  

Jumlah 56,25 50 59,94 56,25 59,94 282,38 

  

Rata-rata 18,75 16,67 19,98 18,75 19,98 94,13 

 

7. Kesimpulan 
Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kemampuan berkomunikasi Capres dan 
Cawapres 2009 dapat dikategorikan baik dan mampu mengaplikasikan 5 kriteria dalam 
berkomunikasi.  

8. Daftar Pustaka 
(Communication Competence, 2001)  
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