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ABSTRAK 

 

Demokrasi memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk 

menentukan hak politiknya dalam pemilihan umum. Pemilihan umum selain 

sebagai instrumen adanya sistem demokrasi, juga menjadi barometer utama 

tentang sejauh mana partisipasi politik masyarakat. Dalam hal ini kesadaran 

politik warga negara menjadi faktor determinan dalam partisipasi politik 

masyarakat, terutama di kalangan pemilih pemula. 

Sejarah pemilu di Indonesia secara nasional selalu mengalami penurunan. 

Hal ini terjadi karena dilatarbelakangi oleh berbagai faktor. Namun, kendati 

partisipasi masyarakat di tingkat nasional mengalami penurunan, bukan berarti hal 

ini juga terjadi di tingkat lokal. Desa Sumber Jaya merupakan salah satu desa 

yang berada di Kabupaten Bekasi yang dalam tiga kali terselenggaranya pemilu 

pilpres sejak tahun 2004 sampai 2014 jumlah partisipasi masyarakatnya justru 

meningkat, termasuk partisipasi pemilih pemulanya. 

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk partisipasi 

politik pemilih pemula dan faktor pendorong terjadinya partisipasi politik pemilih 

pemula. Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan yang bersifat kualitatif 

dengan pendekatan deskriptif analitis. Teori yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah teori partisipasi politik yang dicetuskan oleh Michael Rush dan Philip 

Althoff. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Sumber Jaya. Subyek penelitian ini 

adalah remaja yang sudah genap berusia 17 tahun saat terselenggaranya pilpres 

2014. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, 

wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah 

reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan pertama, bentuk partisipasi politik 

pemilih pemula adalah pemberian suara, kampanye, dan diskusi politik. Kedua, 

faktor pendorong terjadinya partisipasi politik pemilih pemula meliputi 

kepedulian terhadap nasib bangsa, kesadaran politik untuk berpartisipasi, rasa 

ingin tahu, figur seorang pemimpin, dan praktek politik uang. 

 

 

Kata Kunci : Partisipasi Politik, Pemilih Pemula 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Istilah demokrasi merupakan sebuah istilah yang dekat dengan masyarakat, 

Demokrasi bersinggungan dengan isu kekuasaan, negara dan birokrasi.
1
 Pada 

tahun 1998, bangsa Indonesia membuat sejarah baru dengan melakukan reformasi 

birokrasi. Sejak saat itu kekuatan masyarakat meningkat sehingga suara mereka 

jauh lebih berdaya jika dibandingkan dengan sebelum terjadinya reformasi. 

Bangsa Indonesia lalu memulai era baru ini dengan menata sistem 

kepemerintahan yang lebih demokratis. Pada era reformasi ini nampak lebih 

membuka ruang partisipasi bagi semua elemen masyarakat dalam berbagai 

kehidupan, ekonomi, sosial maupun politik.
2
  

Untuk terselenggaranya pemerintahan yang efektif dan lebih demokratis, 

pemerintah harus membuka lebar-lebar partisipasi masyarakat terutama bentuk 

partisipasi politiknya. Partisipasi politik masyarakat merupakan salah satu aspek 

terpenting di dalam demokrasi karena segala keputusan yang dibuat dan 

dilaksanakan oleh pemerintah menyangkut dan mempengaruhi kehidupan warga 

negaranya, maka masyarakat berhak ikut andil menentukan isi keputusan yang 

                                                           
1
 Zulfikri Suleman, Demokrasi Untuk Indinesia, (Jakarata: Buku Kompas, 2010), hlm. 1. 

2
 Zainuddin Maliki, Sosiologi Politik: makna kekuasaan dan Transformasi 

Politik,(Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), hlm. 257. 
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mempengaruhi hidupnya dalam proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan 

politik.
3
 

Kesadaran politik warga negara menjadi faktor terpenting dalam mendorong 

partisipasi politik masyarakat. Negara demokrasi umumnya menganggap bahwa 

lebih banyak masyarakat yang berpartisipasi dalam politik itu lebih baik daripada 

sedikit masyarakat yang berpartisipasi. Sejarah penyelenggaraan pemilu di 

Indonesia menunjukkan fakta terjadinya penurunan tingkat partisipasi pemilih 

yang ditunjukkan oleh tabel di bawah ini.
4
 

Tabel 1.1 Data Partisipasi pemilih pemilu tahun 1971-2004 

Tahun 

Pemilih 

Terdaftar 

(Jiwa) 

Menggunakan 

Hak (%) 

Tidak 

menggunakan 

hak (%) 

Suara 

sah (%) 

Suara 

tidak 

sah 

(%) 

Golput 

(%) 

1971 58.558.776 96,62 3,38 96,59 3,41 6,67 

1977 69.871.092 96,52 3,48 94,90 5,10 8,40 

1982 82.134.195 96,47 3,53 93,71 6,29 9,61 

1987 93.737.633 96,43 3,57 95,00 5,00 8,39 

1992 107.565.413 96,06 4,94 95,67 4,33 9,05 

1997 125.640.987 93,55 6,45 96,13 3,87 10,07 

1999 118.158.778 92,74 7,26 96,61 3,39 10,40 

2004* 148.158.778 84,07 15,93 91,19 8,81 24,34 

2004** 155.048.803 78,23 21,77 97,83 2,17 23,47 

2004 

*** 
152.246.188 76,93 23,37 97,94 2,06 24,95 

 

                                                           
3
 A. Rahman H.I, Sistem Politik Indonesia (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2007), hlm. 285. 

4
 Wahyu Rahma Dani, Partisipasi Politik Pemilih Pemula Dalam Pelaksanaan Pemilu 

Tahun 2009 di Desa Puguh Kecamatan Boja Kabupaten Kendal, (Jurusan Hukum dan 
Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang), Tahun 2010. 
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Keterangan 

*  : Pemilihan Legislatif 

** : Pemilihan Presiden Putaran I 

*** : Pemilihan Presiden Putaran II  

Jika kita cermati tabel di atas, pemilihan umum selama periode orde baru 

tingkat partisipasi pemilih setiap penyelenggaraan pemilu selalu di atas 90%. 

Partisipasi pemilu pada era Orde Baru memang memiliki kecenderungan turun 

dalam setiap penyelenggaraan, tetapi penurunannya tidak terlalu signifikan. Pada 

penyelenggaraan pemilu pertama di era reformasi, antusiasme pemilih masih 

tinggi, tercatat lebih dari 92,74% pemilih yang menggunakan hak pilihnya. 

Namun saat pemilu legislatif yang diselenggarakan dengan sistem langsung untuk 

pertama kali pada tahun 2004, tingkat partisipasi menurun drastis jumlah pemilih 

yang tidak menggunakan hak pilih sampai 15,93%. Hal demikian juga terjadi 

pada pilpres putaran pertama, pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya 

sebesar 21,77%. Jumlah tersebut kembali menurun menjadi 23,37% pada pilpres 

putaran kedua. 

Pada pemilu pilpres tahun 2009, jumlah partisipasi masyarakat juga 

mengalami penurunan. Tercatat hanya sekitar 72% masyarakat yang berpartisipasi 

dalam pesta demokrasi tersebut dan pada pemilu pilpres tahun 2014 juga kembali 

mengalami penurunan jumlah partisipasi masyarakat. Dari total nama yang berhak 
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memilih (gabungan dari DPT, DPtb, DPK, DPkTb) yaitu 193.944.150 orang, 

hanya sekitar 69,58% yang menggunakan hak pilihnya.
5
 

Kendati di tingkat nasional jumlah partisipasi masyarakat dalam mengikuti 

proses pemilu mengalami penurunan, akan tetapi tidak berarti semua daerah di 

Indonesia pun secara otomatis juga mengalami penurunan tingkat partisipasi. 

Kabupaten Bekasi contohnya, dari tiga kali pemilu terakhir tingkat partisipasi 

masyarakat di Bekasi mengalami peningkatan yang dapat dibuktikan dengan tabel 

berikut ini. 

Tabel 1.2 Data Partisipasi Masyarakat Kabupaten Bekasi dalam Pemilu 

Pilpres 

Tahun 
Jumlah Pemilih 

Terdaftar 
Jumlah Kehadiran 

Prosentase 

Kehadiran (%) 

2004 1.876.349 1.539.372 82,04  

2009 1.986.793 1.638.279 82,46 

2014 2.072.042 1.982.738 95,69 

Sumber : Arsip KPU Kabupaten Bekasi tahun 2015 

Pada tahun 2004, jumlah masyarakat yang terdaftar mencapai 1.876.349 

jiwa dan yang hadir ke tps untuk memberikan hak suara sebanyak 1. 539.372 jiwa 

atau sekitar 82,04 %. Pada pemilu pilpres tahun 2009, jumlah masyarakat yang 

terdaftar sebanyak 1.986.793 jiwa dan yang hadir ke tps untuk memberikan suara 

sebanyak 1.638.279 jiwa atau sekitar 82,46 %. Dan yang terakhir pada tahun 

2014, jumlah masyarakat yang terdaftar sebanyak 2.072.042 jiwa dan yang hadir 

ke tps untuk memberikan suara sebanyak 1.982.738 jiwa atau sekitar 95,69 %.  

                                                           
5
 www.rumahpemilu.org/in/read/6825/Pilpres-2014-Pengguna-Hak-Pilih-6958-

Partisipasi-Lebih-Berkualitas, diakses pada tanggal 23 Januari 2016 pukul 16.48 WIB. 

http://www.rumahpemilu.org/in/read/6825/Pilpres-2014-Pengguna-Hak-Pilih-6958-Partisipasi-Lebih-Berkualitas
http://www.rumahpemilu.org/in/read/6825/Pilpres-2014-Pengguna-Hak-Pilih-6958-Partisipasi-Lebih-Berkualitas
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Tiga kali pemilu pilpres yang di mulai dari tahun 2004 sampai dengan 2014, 

bisa dilihat bahwa partisipasi masyarakat Kabupaten Bekasi untuk memberikan 

hak suaranya semakin meningkat dan peran serta pemilih pemula dalam pesta 

demokrasi ini juga cukup tinggi. Saat pemilu Pilpres 2014, KPU Kabupaten 

Bekasi mencatat ada sekitar 33.000 pemilih pemula yang terdaftar dalam 

pemilihan presiden 2014 kemarin.
6
 Ini merupakan angka yang cukup besar untuk 

dijadikan sebuah modal dan harapan baru dalam merubah nasib bangsa ke 

depannya agar lebih baik lagi baik itu pada tingkat kabupaten maupun nasional. 

Terlebih diperkuat dengan fakta bahwa tingkat partisipasi politik pemilih pemula 

cukup tinggi, seperti yang ditulis oleh salah satu media cetak yang mengatakan 

bahwa:
7
 

“Tingkat partisipasi politik pemuda ternyata juga jauh dari kata 

memprihatinkan. Qodari mengatakan dalam lima tahun terakhir 

para pemuda cukup banyak terlibat dalam proses sirkulasi 

kekuasaan. Baik di level nasional maupun daerah. "Partisipasi 

politik dalam pemilu legislatif 71,5 persen, pilpres 74,9 persen, 

pilgub 81,9 persen, dan pilwakot 81,6 persen," kata Qodari. 

Untuk pemilu 2014, katanya, tingkat partisipasi politik anak 

muda juga cukup menggairahkan. Ada sebanyak 86,9 responden 

muda yang siap mengikuti pemilu. Hanya ada 3,0 persen 

pemuda yang menyatakan ra 

gu mengikuti pemilu dan 0,5 persen yang memastikan akan 

menjadi golput.” 

 

Desa Sumber Jaya merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan 

Tambun Selatan Kabupaten Bekasi. Desa ini merupakan salah satu desa yang 

jumlah partisipasi masyarakat dalam mengikuti pesta demokrasi cukup tinggi, 

                                                           
6
 www.bogor.antaranews.com., diakses pada tanggal 27 Oktober pukul 13.38 wib. 

7
 www.republika.co.id/berita/nasional/politik/13/12/11/mxn109-peran-pemuda-akan-

menentukan-di-pemilu-2014, diakses pada tanggal 27 Oktober 2015 pukul 13.45 wib. 

http://www.bogor.antaranews.co/
http://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/13/12/11/mxn109-peran-pemuda-akan-menentukan-di-pemilu-2014
http://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/13/12/11/mxn109-peran-pemuda-akan-menentukan-di-pemilu-2014
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termasuk pemilih pemulanya. Berikut ini angka partisipasi masyarakat Desa 

Sumber Jaya dalam pemilu pilpres selama tiga kali pemilu terakhir yang telah 

dirangkum dalam sebuah tabel. 

Tabel 1.3 Angka Partisipasi Masyarakat Desa Sumber Jaya Dalam Pilpres 

Desa Uraian 

Tahun 

2004 2009 2014 

Sumber Jaya 

LK 22.062 24.224 26.837 

PR 20.532 24.163 26.766 

JML 42.594 48.387 53.603 

Jumlah 

Kehadiran 
38.428 45.773 51.482 

Prosentase 

Kehadiran (%) 
90,21 94,60 96,04 

Sumber : Arsip KPU Kabupaten Bekasi tahun 2015 

Pada tabel di atas, saat tahun 2004 jumlah masyarakat yang terdaftar dalam 

pilpres guna memberikan hak suara sejumlah 42.594 dan jumlah yang hadir ke 

tempat pemungutan suara (TPS) sebanyak 38.428 atau sekitar 90,21 %. Pada 

tahun 2009, jumlah masyarakat yang terdaftar sebanyak 48.387 dan jumlah yang 

hadir sebanyak 45.773 atau sekitar 94,60 %. Pada tahun 2014, KPU mencatat 

jumlah masyarakat yang terdaftar sebagai peserta pemilih sebanyak 53.603 dan 

masyarakat yang hadir ke TPS sebanyak 51.482 atau sekitar 96,04 %. Jika kita 

cermati tabel di atas, ada sebuah peningkatan partisipasi masyarakat dalam tiga 

kali pemilu terakhir. 
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Berdasarkan data yang didapatkan peneliti, dalam tiga kali pemilu terakhir 

ini partisipasi pemilih pemula dalam pemilu juga meningkat, terlebih dalam 

pemilu pilpres. Berikut di bawah ini tabel yang merangkum angka partisipasi 

pemilih pemula di Desa Sumber Jaya dalam tiga tahun terakhir. 

Tabel 1.4 Angka Partisipasi Pemilih Pemula Desa Sumber Jaya Dalam 

Pilpres 

Desa Uraian 
Tahun 

2004 2009 2014 

Sumber Jaya 

LK 5.368 6.429 7.318 

PR 4.874 5.796 7.163 

JML 10.242 12.225 14.481 

Jumlah 

Kehadiran 
8.649 11.274 13.591 

Prosentasi 

Kehadiran (%) 
84,45 92,22 93,85 

Sumber : Arsip KPU Kabupaten Bekasi tahun 2015 

Pada tahun 2004 jumlah pemilih pemula yang tercatat menjadi peserta 

pemilih sebanyak 10.242 jiwa dan yang hadir untuk memberikan suara pada 

pemilu pilpres sebanyak 8.649 jiwa atau sekitar 84,45 %. Pada tahun 2009 

mengalami peningkatan dengan jumlah peserta pilpres yang terdaftar sebanyak 

12.225 jiwa, yang hadir ke tempat pemungutan suara sebanyak 11.274 jiwa atau 

sebesar 92,22 %. Pada tahun 2014 juga kembali mengalami peningkatan, tercatat 

dari jumlah pemilih pemula yang terdaftar sebanyak 14.481 jiwa, yang hadir 

untuk memberikan suara sebanyak 13.591 jiwa atau sebesar 93,85 %. 

Berdasarkan fakta di lapangan tentang partisipasi politik pemilih pemula di 

Kabupaten Bekasi khususnya di Desa Sumber Jaya, ini merupakan fenomena 
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yang sangat menarik untuk dikaji lebih dalam karena saat tingkat partisipasi di 

nasional menurun, tingkat partisipasi masyarakat khususnya pemilih pemula di 

Kabupaten Bekasi justru meningkat.  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti hanya membatasi pada 

masalah bentuk dan faktor pendorong partisipasi politik pemilih pemula di Desa 

Sumber Jaya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi, yaitu sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana bentuk partisipasi politik pemilih pemula di Desa Sumber Jaya 

Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi dalam Pilpres tahun 2014? 

2. Faktor-faktor apa saja yang mendorong pemilih pemula di Desa Sumber 

Jaya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi untuk berpartisipasi 

langsung dalam Pilpres tahun 2014? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian yang akan dilakukan 

ini bertujuan, yaitu: 

1. Mengetahui bentuk partisipasi politik pemilih pemula di Desa Sumber Jaya 

Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi dalam Pilpres 2014. 

2. Mengetahui faktor-faktor yang mendorong pemilih pemula di Desa Sumber 

Jaya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi untuk berpartisipasi 

langsung. 
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D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan nantinya dapat memberi banyak manfaat, antara 

lain sebagai berikut: 

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan pemahaman 

dan kemampuan akademis dan ilmiah dalam melihat bentuk partisipasi 

politik khususnya pemilih pemula. 

2. Secara akademis, penelitian ini memberikan sumbangan dalam bidang 

Sosiologi Politik. 

3. Secara kelembagaan, penelitian ini diharapkan sebagai literatur baru bagi 

daftar kepustakaan konsentrasi dengan bidang dan permasalahan tentang 

partisipasi politik pemilih pemula untuk memperkaya referensi karya ilmiah 

di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, khususnya bagi Fakultas Ilmu Sosial 

dan Humaniora Prodi Sosiologi. 

4. Secara Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan realitas 

bentuk dan faktor pendorong pemilih pemula di Bekasi melakukan 

partisipasi politik. 

 

E. Tinjauan Pustaka 

Sebelum melaksanakan penelitian, peneliti awali dengan melakukan 

observasi pustaka yang berkaitan dengan tema yang diangkat. Selama proses 

penelusuran ini, peneliti belum menemukan studi baik penelitian yang berbentuk 

buku maupun kajian yang berbentuk lainnya dalam membahas kajian mengenai 

bentuk partisipasi politik pemilih pemula di Desa Sumber Jaya Kecamatan 
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Tambun Selatan Kabupaten Bekasi dalam Pilpres 2014. Namun ada beberapa 

skripsi atau karya ilmiah yang penulis temukan dan akan dijadikan sebagai kajian 

pustaka dalam penelitian ini, di antaranya adalah sebagai berikut: 

Pertama, skripsi yang berjudul “Perilaku Pemilih Pemula di Kecamatan 

Duampanua Pada Pemilukada Kabupaten Pinrang Tahun 2013” yang ditulis oleh 

Indar Melani (2014).
8
 Fokus kajian ini adalah ingin menggambarkan perilaku 

pemilih pemula di Kecamatan Duampanua pada pemilukada Kabupaten Pinrang 

tahun 2013 dan kecenderungan pemilih pemula dalam memilih. Teori yang 

digunakan adalah teori perilaku memilih yang dicetuskan oleh Dennis Kavanagh. 

Metode penelitian yang digunakan adalah menggunakan metode penelitian 

deskriptif kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis. Hasil dari penelitian ini 

menunjukkan bahwa perilaku dan kecenderungan pemilih pemula dalam memilih 

salah satu kandidat dengan melihat kesamaan daerah, kedekatan emosial, dan 

program serta prestasi yang dicapai oleh kandidat. 

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Syafrika Henri (2013) yang berjudul 

“Partisipasi Politik Pemilih Pemula Pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 

2009 (Studi di Kelurahan Penyengat Kecamatan Tanjungpinang Kota).
9
 Fokus 

penelitian ini adalah ingin melihat tingkat partisipasi politik pemilih pemula di 

Kelurahan Penyengat Kecamatan Tanjungpinang Kota dalam pelaksanaan pemilu 

                                                           
8
 Indar Melani, Perilaku Pemilih Pemula di Kecamatan Duampanua Pada Pemilukada 

Kabupaten Pinrang Tahun 2013, (Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas 
Hasanuddin Makassar), Tahun 2014. 

9
 Syafrika Henri, Partisipasi Politik Pemilih Pemula Pada Pemilihan Umum Legislatif 

Tahun 2009 (Studi di Kelurahan Penyengat Kecamatan Tanjungpinang Kota), (Ilmu Pemerintahan, 
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji), Tahun 2013. 
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legislatif tahun 2009. Teori yang digunakan adalah teori partisipasi politik yang 

dicetuskan oleh Paige. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian 

lapangan yang bersifat deskriptif kualitatif. Hasil dari skripsi ini menjelaskan 

bahwa pemilih pemula di Kelurahan Penyengat masih kurang berpartisipasi dalam 

pemilihan umum legislatif. Hal ini dikarenakan minimnya keaktifan pemilih 

pemula dalam mencari informasi seputar pemilu legislatif dan rendahnya tingkat 

kepercayaan terhadap pemerintah sehingga mereka enggan untuk ikut 

berpartisipasi. 

Ketiga, skripsi yang berjudul “Partisipasi Pemilih Pemula di Pondok 

Pesantren Wahid Hasyim pada Pilpres 2014” yang ditulis oleh Rofik Anwar 

(2014).
10

 Fokus kajian pada skripsi ini adalah tingkat partisipasi politik dan 

faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi politik pemilih pemula. Teori 

yang digunakan adalah teori fikih siyasah, teori kepemimpinan islam, dan teori 

perilaku politik. Metode penelitian yang digunakan adalah metode peneltian 

lapangan yang bersifat deskriptif analitik. Hasil dari penelitian ini memaparkan 

bahwa santri pondok pesantren Wahid Hasyim cukup antusias dan faktor-faktor 

yang mempengaruhi para pemilih pemula dibagi menjadi dua faktor, yaitu faktor 

internal yang meliputi rasa ingin tahu dan kesadaran politik serta faktor eksternal 

yang meliputi kesibukan sehari-hari, TPS berada di luar kota atau tidak 

terjangkau, dan tidak ada biaya untuk pulang ke daerah asal. 

                                                           
10

 Rofik Anwar, Partisipasi Pemilih Pemula di Pondok Pesantren Wahid Hasyim pada 
Pilpres 2014, (Jurusan Siyasah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta), 
Tahun 2014. 
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Keempat, skripsi yang ditulis oleh Neny Agustian Irma Yuningsih (2012) 

yang berjudul “Partisipasi Politik Remaja (Pemilih Pemula) pada Pemilukada 

Mojokerto Tahun 2010 di Desa Sumber Tanggul Kecamatan Mojosari Kabupaten 

Mojokerto”.
11

 Fokus kajian skripsi ini adalah tingkat partisipasi politik pemilih 

pemula dan faktor yang mendasari partisipasi pemilih pemula di Desa Sumber 

Tanggul. Teori yang digunakan adalah teori partisipasi politik yang dicetuskan 

oleh Samuel P. Huntington dan Joan Nelson. Metode penelitian ini adalah 

penelitian ini menggunakan metode ex post facto dengan pendekatan deskriptif. 

Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa tingkat partisipasi pemilih pemula 

baik atau tinggi dan faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi pemilih pemula 

adalah faktor internal dari pemilih pemula tersebut seperti menerima praktek 

politik uang. 

Dari keempat rujukan di atas jelas sekali bahwa letak perbedaan yang akan 

diteliti oleh peneliti adalah dalam skripsi ini peniliti mencoba meneliti bentuk 

partisipasi politik pemilih pemula dan faktor pendorong terjadinya partisipasi 

politik pemilih pemula. Selain itu, penelitian yang dilakukan peneliti juga 

memiliki perbedaan dengan penelitian terdahulu meliputi lokasi penelitian, yaitu 

di Desa Sumber Jaya Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Jika dalam 

sebuah penelitian bertema dan fokus kajiannya memiliki kesamaan dengan 

penelitian sebelumnya, akan tetapi lokasi penelitiannya berbeda maka nantinya 

hasil penelitian yang akan didapatkan pasti berbeda dikarenakan karakter 

                                                           
11

 Neny Agustian Irma Yuningsih, Partisipasi Politik Remaja (Pemilih Pemula) pada 
Pemilukada Mojokerto Tahun 2010 di Desa Sumber Tanggul Kecamatan Mojosari Kabupaten 
Mojokerto, (Jurusan PPKN, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Surabaya), Tahun 2012. 
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masyarakat dan kultur di daerah yang satu dengan yang lain juga akan berbeda 

sehingga memiliki partisipasi politik yang berbeda pula. 

F. Kerangka Teori 

Penggambaran mengenai suatu peristiwa sangat tergantung pada pendekatan 

yang digunakan, dari segi mana kita memandangnya, dimensi mana yang 

diperhatikan, unsur-unsur mana yang diungkapkan, dan lain sebagainya. Maka 

dalam hal ini teori menjadi bagian penting untuk menganalisis mengenai bentuk 

partisipasi politik dan faktor pendorong pemilih pemula di Desa Sumber Jaya, 

Tambun Selatan, Bekasi untuk memilih calon presiden dan calon wakil presiden 

tahun 2014. 

Adapun pendekatan teori yang digunakan untuk masalah penelitian ini, 

yaitu: 

1. Teori Partisipasi Politik 

Partisipasi politik dalam analisis politik modern, merupakan suatu 

permasalahan yang banyak di kaji oleh negara-negara berkembang.
12

 Negara 

yang menganut sistem politik demokrasi, partisipasi politik masyarakat 

memiliki tempat yang penting. Pemerintah dalam membuat dan melaksanakan 

keputusan politik akan menyangkut dan mempengaruhi kehidupan masyarakat. 

Dasar inilah yang digunakan oleh masyarakat agar dapat ikut serta dalam 

menentukan isi politik. 

                                                           
12

 Miriam Budiarjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 
2012), hlm. 367. 
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Michael Rush dan Philip Althoff, tokoh tentang partisipasi politik 

berpendapat bahwa : 

partisipasi politik adalah keterlibatan dalam aktivitas politik 

pada suatu sistem politik.
13

 

Pengertian Michael Rush dan Philip Althoff ini sangat komprehensif 

sehingga pengertian tersebut merangkum semua pengertian dari politik, yaitu: 

 kekuasaan (power), kewenangan (authority), kehidupan 

publik (public life), pemerintahan (government), negara 

(state), konflik dan resolusi konflik (conflict dan conflict 

resolution), kebijakan (policy), pengambilan keputusan 

(decision making), dan pembagian (distribution) atau alokasi 

(allocation).
14

 

Ada berbagai bentuk partisipasi pada kegiatan yang berhubungan dengan 

partisipasi politik seperti hanya memberikan suara, sangat banyak sekali 

jumlahnya. Sebaliknya, orang yang secara aktif dan total melibatkan diri dalam 

politik, sangat sedikit jumlahnya. Kegiatan yang secara aktif dan total 

melibatkan diri dalam politik ini bisa berupa menjadi pimpinan partai atau 

kelompok kepentingan.
15

 

Bentuk partisipasi politik seseorang dapat dilihat dari kegiatan-kegiatan 

politiknya. Bentuk partisipasi politik yang paling umum dikenal adalah 

pemungutan suara (voting), entah untuk memilih calon wakil rakyat atau untuk 

memilih kepala negara. Para ahli Sosiologi Politik telah merumuskan berbagai 

macam tipologi atau bentuk partisipasi politik. Michael Rush dan Philip 

                                                           
13

 Damsar, Pengantar Sosiologi Politik, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010), 
hlm. 180. 

14
 Ibid,hlm. 181. 

15
 Miriam Budiarjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 

2012), hlm. 371-372. 



15 
 

Althoff membuat hierarki partisipasi politik sebagai suatu bentuk partisipasi 

politik. Berikut rincian hierarkinya:
16

 

1. Menduduki jabatan politik atau administrasi 

2. Mencari jabatan politik atau administrasi 

3. Keanggotaan aktif suatu organisasi politik 

4. Keanggotaan pasif suatu organisasi politik 

5. Keanggotaan aktif dalam suatu organisasi semu politik 

6. Keanggotaan pasif dalam suatu organisasi semu politik 

7. Partisipasi dalam rapat umum, demonstrasi, dsb. 

8. Partisipasi dalam diskusi politik informal minat umum 

dalam politik 

9. Voting (pemungutan suara) 

10. Apati total. 

Adanya partisipasi politik tidak serta merta muncul begitu saja. Ibaratnya 

tidak mungkin ada asap jika tidak ada api. Dari peribahasa tersebut 

menandakan bahwa ada pemantik ataupun penyebab yang menimbulkan 

terjadinya partisipasi politik. Ada banyak faktor yang menyebabkan seseorang 

melakukan partisipasi politik diantaranya dipengaruhi oleh tingkat pendidikan 

dan status sosial ekonomi.
17

 Tingkat pendidikan, artinya semakin tinggi tingkat 

pendidikan seseorang maka cara berpikir mereka akan semakin maju karena 

dipengaruhi oleh pengetahuan yang mereka dapatkan di dunia pendidikan 

sedangkan status sosial ekonomi, artinya semakin tinggi status sosial ekonomi 

seseorang maka semua informasi akan sangat mudah di dapat karena segala 

fasilitas yang mendukung untuk mendapatkan informasi akan sangat mudah 

dan cenderung berada pada lingkungan kaum terdidik. 

                                                           
16

 Damsar, Pengantar Sosiologi Politik, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010), 
hlm. 185. 

17
 Mochtar Mas’oed dan Colin Mac Andrew, Perpandingan Sistem Politik, (Yogyakarta : 

Gajah Mada University Press, 2008), hlm. 61. 
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2. Pengertian Remaja dan Pemilih Pemula 

a. Pengertian Remaja 

Remaja secara terminologi disebut adolescence, yang berasal dari bahasa 

Latin adolescere yang berarti “tumbuh atau tumbuh untuk mencapai 

kematangan”. Pada zaman dahulu orang beranggapan bahwa masa puber dan 

masa remaja tidak berbeda dengan periode lain. Seorang anak baru dianggap 

dewasa apabila semua organ reproduksi dalam tubuhnya sudah berfungsi.
18

 

Definisi remaja bisa diartikan sebagai masa perubahan dari masa kanak-

kanak ke masa dewasa atau jika seseorang menunjukkan tingkah laku tertentu 

seperti susah diatur, mudah terangsang perasaannya dan sebagainya.
19

 Karena 

manusia itu termasuk unik, pemberian batasan terhadap beberapa hal yang 

berkaitan dengannya tidaklah mudah, termasuk masa remaja sehingga berbagai 

definisi yang muncul tentang remaja selalu berbeda.
20

 

Ada 2 pengertian tentang remaja, yang pertama adalah remaja awal dan 

yang kedua adalah remaja akhir. Remaja awal adalah saat usia anak sudah 

genap berusia 12/13 tahun. Dan masa remaja awal ini berakhir pada usia 17/18 

                                                           
18

 Muhammad Ali dan Mohammad Asrori, Psikologi Remaja : Perkembangan Peserta 
Didik, (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2005), hlm. 9. 

19
 Sarlito W. Sarwono, Psikologi Remaja, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 

2. 
20

 Muhammad Al-Mighwar, Psikologi Remaja : Petunjuk Bagi Guru dan Orangtua, 
(Bandung : CV. Pustaka Setia, 2006), hlm. 59. 
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tahun.
21

 Remaja akhir adalah saat usia anak berada pada usia 17 tahun sampai 

21 tahun bagi wanita, dan 18 tahun sampai 22 tahun bagi pria.
22

 

Masa remaja dikenal sebagai salah satu masa yang memiliki beberapa 

keunikan tersendiri karena pada masa itu terjadi sebuah perubahan antara masa 

kanak-kanak dan masa dewasa. Kita dapat mengetahui bersama bahwa antara 

anak-anak dan orang dewasa memiliki beberapa perbedaan yang selain bersifat 

biologis juga bersifat psikologis. Masa remaja merupakan masa yang berada di 

tengah-tengah kedua perubahan tersebut sehingga dapat dikatakan bahwa ciri 

umum yang menonjol pada masa remaja adalah berlangsungnya perubahan itu 

sendiri, dan interaksinya dengan lingkungan sosial membawa berbagai dampak 

pada perilaku remaja itu sendiri.
23

 

b. Pengertian Pemilih Pemula 

Pemilih pemula adalah pemilih yang baru pertama kali akan melakukan 

penggunaan hak pilihnya dalam momentum pemilu.
24

 Pengenalan proses 

pemilu sangat penting untuk dilakukan kepada pemilih pemula terutama 

mereka yang baru berusia 17 tahun. KPU dibantu dengan pihak terkait lainnya 

harus mampu memberikan kesan awal yang baik tentang pentingnya suara 

mereka dalam pemilu, bahwa suara mereka dapat menentukan pemerintahan 

selanjutnya dan meningkatkan kesejahteraan hidup bangsa. Pemahaman yang 

                                                           
21

 Andi Mappiare, Psikologi Remaja, (Surabaya: Usaha Nasional), hlm. 31. 
22

 Ibid, hlm. 36. 
23

 Hendriati Agustian, Psikologi Perkembangan : Pendekatan Ekologi Kaitannya dengan 
Konsep Diri dan Penyesuaian Diri pada Remaja, ( Bandung : PT. Refika Aditama, 2009), hlm.  29-
30. 

24
 www.kpu.go.id., diakses pada tanggal 09 Desember 2015 pukul 11.03 WIB. 

http://www.kpu.go.id/
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baik itu diharapkan dapat menjadi motivasi untuk terus menjadi pemilih yang 

cerdas. 

3. Sekilas Gambaran Umum Seputar Pemilihan Umum Presiden 

Pemilihan umum dapat diibaratkan seperti pasar politik, yaitu tempat 

individu/masyarakat berkumpul dan berinteraksi untuk melakukan kontrak sosial 

(perjanjian masyarakat). Tentu dengan catatan sebelumnya sudah melakukan 

serangkaian ritual politik yang meliputi kampanye, propaganda, iklan politik 

melalui media massa cetak, audio (radio) maupun audio visual (televisi) serta 

media lainnya seperti spanduk, pamflet, selebaran bahkan komunikasi antar 

pribadi yang berbentuk face to face (tatap muka) atau lobby yang berisi 

penyampaian pesan mengenai program, platform, asas, ideologi serta janji-janji 

politik lainnya yang hal tersebut dilakukan guna meyakinkan pemilih sehingga 

pada pencoblosan dapat menentukan pilihannya terhadap salah satu partai politik 

yang menjadi peserta pemilihan umum untuk mewakilinya dalam badan 

legislatif maupun eksekutif.
25

 

Pemilu yang berlangsung pada tanggal 9 April 2014 adalah pemilu 

keempat semenjak lengsernya Orde Baru dan Pemilu kesebelas kali sejak tahun 

1955. Sistem pemilu diartikan sebagai sebuah pengejawantahan gagasan berupa 

perwakilan diterjemahkan menjadi kenyataan, dalam hal ini bagaimana suara-

                                                           
25

 A. Rahman H.I., Sistem Politik Indonesia, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2007), hlm. 147. 
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suara dari pemilih itu diterjemahkan menjadi kursi (partai) atau kekuasaan 

(kandidat).
26

 

Presiden adalah pimpinan tertinggi di eksekutif dan sebagai simbol 

pimpinan sebuah negara. Presiden dapat dipilih maksimal dua kali periode untuk 

jangka waktu lima tahun di setiap periodenya. Partai politik atau koalisi partai 

politik yang memenangkan 25 persen suara sah dalam pemilu atau memperoleh 

paling sedikit 20 persen kursi DPR dapat mengajukan calon untuk pasangan 

presiden dan wakil presiden. Pasangan presiden dan wakil presiden dipilih 

secara langsung oleh rakyat yang sudah mempunyai hak suara untuk memilih.
27

  

Dari pemaparan di atas, peneliti menilai dengan menggunakan teori yang 

sudah dijelaskan tersebut khususnya teori partisipasi politik, teori tersebut mampu 

membantu peneliti dalam membedah dan menganalisis apa saja bentuk, faktor 

pendorong serta mengklasifikasikan partisipasi politik yang dilakukan oleh 

pemilih pemula di Desa Sumber Jaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten 

Bekasi. 

G. Metode Penelitian 

Metode berasal dari kata Yunani “methodos” yang berarti cara atau jalan. 

Metode menyangkut tentang tata cara kerja untuk dapat memahami obyek yang 

menjadi sasaran penelitian.
28

 Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara 

                                                           
26

 Ishak Salim, Memahami Pemilihan Umum dan Gerakan Politik Kaum Difabel, 
(Yogyakarta : Sigab, 2014), hlm. 11. 

27
 www.rumahpemilu.org, diakses pada tanggal 09 Desember 2015 pukul 10.22 WIB. 

28
 Koentjaraningrat, Metode-metode Penelitian Masyarakat, (Jakarta: P.T. Gramedia, 

1977), hlm. 16. 
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ilmiah yang digunakan untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan 

tertentu. 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang akan digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini 

adalah penelitian lapangan. Penelitian yang akan dilakukan ini bersifat kualitatif 

dengan pendekatan deskriptif analitis. Pendekatan deskriptif analitis bertujuan 

untuk menggambarkan gejala atau kenyataan yang ada sehingga data yang 

disimpulkan dalam penelitian akan dijelaskan dengan metode kualitatif 

deskriptif. 

2. Lokasi Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah peneliti uraikan 

sebelumnya, maka peneliti menentukan dan memilih lokasi untuk melakukan 

penelitian di Desa Sumber Jaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. 

Pemilihan lokasi ini didasari dengan berbagai pertimbangan dan hal yang paling 

mendasar adalah karena adanya peningkatan jumlah partisipasi dalam pilpres di 

saat jumlah partisipasi di nasional terus mengalami penurunan. 

3. Subyek Penelitian 

Dalam penelitian ini, ada 10 sampel yang dijadikan subyek penelitian oleh 

peneliti. Sampel merupakan bagian dari populasi.
29

 Subjek dalam penelitian ini 

adalah 10 pemilih pemula yang sudah berusia genap 17 tahun saat 

                                                           
29

 Suharyadi dan Purwanto, Statistika : untuk Ekonomi dan Keuangan Modern, (Jakarta : 
Salemba Empat, 2009), hlm. 7. 
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terselenggaranya pilpres 2014 dan tinggal di Desa Sumber Jaya Kecamatan 

Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. 10 pemilih pemula tersebut terdiri dari 2 

remaja dengan status orang kaya, 2 remaja dengan status orang miskin, 2 remaja 

dengan status masih sekolah, 2 remaja dengan status tidak sekolah, dan 2 remaja 

dengan status anggota karang taruna. 

Untuk pengambilan sampel dari penelitian ini menggunakan teknik 

purposive sampling. Purposive sampling adalah salah satu teknik pengambilan 

sampel dengan berbagai pertimbangan.
30

 Berbagai pertimbangan tersebut 

misalnya informan yang dianggap paling tahu mengenai apa yang kita harapkan. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh keterangan-keterangan yang lebih valid dan konkrit 

maka peneliti menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut: 

a. Observasi 

Observasi merupakan bagian yang penting dalam proses pengumpulan data 

untuk melengkapi data yang lain. Menurut S. Margono yang dikutip oleh Nurul 

Zuriah, 

observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara 

sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. 

Pengamatan dan pencatatan ini dilakukan terhadap objek di 

tempat terjadi atau berlangsungnya peristiwa.
31

 

                                                           
30

 Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods), (Bandung: Alfabeta, 2013), 
hlm. 301. 

31
 Nurul Zuriah, Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan: Teori-Aplikasi (Jakarta: 

Bumi Aksara,2006), hlm. 173. 
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Tahap awal melakukan observasi adalah dengan mengidentifikasikan tempat 

yang akan dijadikan subyek penelitian. Setelah mengidentifikasi tempat, baru 

dilanjutkan dengan membuat pemetaan sehingga dapat diperoleh gambaran umum 

terkait sasaran penelitian.
32

 Yang perlu dipahami adalah tujuan utama observasi 

untuk menggambarkan keadaan dan situasi yang akan di teliti secara 

komprehensif dan mendalam.
33

 

b. Wawancara 

Untuk penelitian ini sendiri peneliti akan mewawancarai 10 pemilih 

pemula yang sudah berusia genap 17 tahun saat terselenggaranya pilpres 2014 

dan tinggal di Desa Sumber Jaya Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten 

Bekasi. Pelaksanaan wawancara di mulai dari bulan November 2015 sampai 

dengan bulan Desember 2015. Metode wawancara yang digunakan adalah 

metode wawancara mendalam. Metode wawancara mendalam adalah proses 

memperoleh keterangan dari informan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya 

jawab dan bertatap muka secara langsung antara pewawancara dengan orang 

yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara.
34

 

Dalam teknik ini prosesi penggalian data akan lebih mudah, peneliti tetap 

menggunakan panduan pertanyaan yang sudah disiapkan akan tetapi tetap 

memberikan kebebasan untuk kemungkinan munculnya pertanyaan-pertanyaan 

baru saat wawancara tersebut berlangsung. 

                                                           
32

 J.R. Raco, Metode Penelitian Kualitatif : Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya, 
(Jakarta : Grasindo, 2010), hlm. 112. 

33
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34
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Sosial Lainnya, (Jakarta : Kencana, 2010), hlm. 108. 
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c. Dokumentasi 

Dokumentasi ini dimaksudkan untuk tambahan data dalam penelitian yang 

akan dilakukan. Data yang akan menjadi dokumentasi ini berupa dokumen-

dokumen seperti data monografi, data demografi, catatan-catatan, buku, surat 

kabar, majalah, jurnal, foto dan semua yang ada hubungannya dengan penelitian 

yang dilakukan. Dalam penelitian ini teknik dokumentasi digunakan untuk 

memperkuat data yang diperoleh dari wawancara dan observasi. 

5. Teknik Analisis Data 

Setelah semua data telah terkumpul, selanjutnya akan dilakukan tahap 

analisis data. Dalam melakukan analisis data atau pengolahan data dapat 

dilakukan melalui langkah berikut ini: 

a. Reduksi data  

Teknik ini merupakan proses merangkum, memilih hal-hal yang 

dianggap penting dan berkaitan dengan sasaran penelitian. Dalam hal ini 

peneliti akan mengumpulkan data dari informan sebanyak mungkin dan 

setelah itu melakukan pemilihan data terkait dengan fokus dalam penelitian 

yang dilakukan. 

b. Penyajian data 

Data yang telah direduksi kemudian akan disajikan secara tekstual 

(naratif) atau dapat juga berupa table, grafik, gambar, foto, dsb. Dengan 

adanya proses penyajian data ini akan terlihat lebih terorganisasi dan akan 
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memberikan kemudahan untuk memahami data yang ditemukan. Dengan 

teknik ini data hasil dari penelitian akan ditampilkan dalam berbagai bentuk 

penyajian data seperti yang disebutkan sebelumnya dengan tujuan untuk 

memudahkan baik peneliti atau pembaca hasil penelitian dalam mencermati 

hasil penelitian itu sendiri. 

c. Penarikan Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan adalah langkah selanjutnya setelah melakukan 

penyajian data. Peneliti akan menganalisis data yang telah ditemukan dan 

kemudian dilakukanlah penarikan kesimpulan untuk penelitian yang 

dilakukan. Dengan demikian kesimpulan mungkin dapat menjawab rumusan 

masalah yang telah dirumuskan sejak awal, namun mungkin juga tidak, 

karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih 

bersifat sementara dan akan mengalami perubahan atau akan berkembang 

setelah ke lapangan. 

 

H. Sistematika Pembahasan 

Untuk lebih mempermudah dalam memahami dan membahas permasalahan 

yang diteliti, maka penyusun membuat sistematika pembahasan sebagai berikut : 

Bab Pertama, berisi pendahuluan yang dimaksudkan untuk memberikan 

penjelasan secara umum mengenai isi penelitian. Dalam bab ini berisi latar 

belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan 

pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Bab ini 
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penting untuk menjawab mengapa penelitian ini dilakukan, sekaligus sebagai 

pengantar bagi pembahasan-pembahasan bab berikutnya. 

Bab Kedua, yang berisi gambaran umum Desa Sumber Jaya yang terdiri 

dari kondisi geografis, kondisi demografis, kondisi sosial, dan kondisi politik 

masyarakat Desa Sumber Jaya. Pembahasan ini dimaksudkan untuk mengetahui 

kondisi dan situasi secara umum Desa Sumber Jaya. 

Bab Ketiga, berisi penyajian dan pemaparan tentang bentuk partisipasi 

remaja di Desa Sumber Jaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi 

dalam pilpres 2014 dan faktor pendorong terjadinya partisipasi politik yang 

dilakukan oleh remaja di Desa Sumber Jaya, Kecamatan Tambun Selatan, 

Kabupaten Bekasi. 

Bab Keempat, berisi analisa pengkategorian tingkat partisipasi politik 

remaja di Desa Sumber Jaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi dan 

analisa pengaruh perbedaan latar belakang sosial terhadap tingkat partisipasi 

politik remaja di Desa Sumber Jaya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten 

Bekasi. 

Bab kelima, berisi tentang penutup. Bab ini memaparkan kesimpulan 

penulis terhadap hasil yang didapat dari penelitian, serta saran dari penulis terkait 

masalah yang diteliti. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan dan analisa yang telah dipaparkan pada bab 

sebelumnya, maka dapat disimpulkan beberapa point terkait bentuk partisipasi 

politik pemilih pemula di Desa Sumber Jaya Kecamatan Tambun Selatan 

Kabupaten Bekasi pada pilpres 2014 sebagai berikut: 

1. Pada saat diadakannya pemilu pilpres tahun 2014, pemilih pemula di 

Desa Sumber Jaya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi 

begitu antusias menyambut datangnya pesta demokrasi tersebut. Hal 

tersebut ditunjukkan oleh pemilih pemula di Desa Sumber Jaya 

Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi dengan ikut 

berpartisipasi mensukseskan pemilu pilpres 2014. 

2. Bentuk partisipasi politik pemilih pemula di Desa Sumber Jaya 

Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi dalam pilpres 2014 

adalah pemberian suara, kampanye, dan berbicara mengenai politik. 

3. Faktor pendorong terjadinya partisipasi politik pemilih pemula Di Desa 

Sumber Jaya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi dalam 

pilpres 2014 adalah pertama kepedulian terhadap nasib bangsa, hal ini 

dikarenakan pemilih pemula di Desa Sumber Jaya Kecamatan Tambun 

Selatan Kabupaten Bekasi ini menggantungkan harapannya kepada 

calon presiden tertentu supaya dapat merubah keadaan bangsa menjadi 
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lebih baik lagi. Kedua kesadaran politik untuk berpartisipasi, ini 

merupakan hal positif yang ditunjukkan oleh pemilih pemula di Desa 

Sumber Jaya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi karena 

mereka sadar akan pentingnya partisipasi dari masyarakat khususnya 

pemilih pemula dalam mensukseskan pesta demokrasi tersebut. Ketiga 

rasa ingin tahu, remaja yang berstatus sebagai pemilih pemula pada 

kesempatan pilpres 2014 ini merupakan pengalaman pertama mereka 

mengikuti pesta demokrasi setelah sebelumnya saat pilpres 2009 

kemarin mereka hanya menjadi penonton saja, maka dari itu mereka 

begitu antusias untuk ikut andil dalam pilpres 2014. Keempat figur 

seorang pemimpin, pemilih pemula di Desa Sumber Jaya Kecamatan 

Tambun Selatan Kabupaten Bekasi dalam memilih calon presiden juga 

memperhatikan figur dari kandidat calon presiden. Kelima praktek 

politik uang, hal ini sangat disayangkan akan tetapi politik uang ternyata 

masih menjadi daya tarik bagi pemilih pemula untuk menentukan sikap 

politiknya. 

4. Sikap politik pemilih pemula dalam melakukan partisipasi 

dilatarbelakangi oleh keadaan sosial si pemilih pemula. Artinya faktor 

pendidikan, keadaan ekonomi, dan keaktifan pemilih pemula dalam 

berorganisasi mempunyai pengaruh dominan yang secara tidak langsung 

dalam menentukan sikap politiknya. 
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B. Saran-saran 

Berdasarkan kesimpulan-kesimpulan yang telah dipaparkan di atas maka 

saran dari peneliti adalah sebagai berikut: 

1. Walaupun minim pengalaman, pemilih pemula seharusnya tidak boleh 

terpengaruh dari luar. Sebagai generasi penerus, harus mengedepankan 

idealisme. Jangan sampai sikap politik kita dipengaruhi dari luar 

terutama dengan adanya praktek politik uang. 

2. Pemerintah seharusnya memberikan pendidikan politik terhadap 

generasi muda, terutama pemilih pemula. Hal ini dimaksudkan untuk 

menambah pengetahuan politik pemilih pemula guna membentengi 

pemilih pemula supaya tidak terpengaruh dari perbuatan curang, seperti 

praktek politik uang dalam menentukan sikap politiknya. 
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INTERVIEW GUIDE 

A. Identitas Responden 

Nama  : 

Alamat  : 

Umur  : 

 

B. Daftar Pertanyaan 

1. Sebagai remaja yang berstatus pemilih pemula, apa pendapat anda tentang pemilu 

presiden ? 

2. Apakah saudara menggunakan hak pilih dalam pemilihan presiden 2014 kemarin? 

Alasannya? 

3. Bagaimana saudara tahu bahwa saudara sudah tercatat dalam daftar pemilih pada pemilu 

presiden 2014? 

4. Apakah saudara sudah mengetahui tata cara pemberian suara pada pemilu presiden 

2014? 

5. Apakah saudara mengetahui syarat sebagai pemilih ? 

6. Apa yang saudara jadikan pertimbangan utama ketika memilih calon presiden pada 

pilpres 2014 kemarin? 

7. Apakah saudara menjagokan calon presiden tertentu dalam pemilihan presiden tahun 

2014? Alasannya? 

8. Apa pendapat saudara jika ada pihak yang memaksa untuk memilih salah satu capres 

tertentu ? 

9. Apakah saudara mengetahui tujuan kampanye ? 

10. Menurut saudara perlukah diadakan kampanye ? 

11. Apakah saudara ikut kampanye terbuka dalam pilpres 2014 ? 

12. Apakah saudara mengikuti perkembangan pilpres 2014 di media cetak ataupun yang 

lain? Alasannya ? 

13. Apakah saudara pernah mendiskusikan tentang pemilihan presiden 2014 kemarin? 

14. Apa pendapat saudara tentang money politik ? 

15. Apakah saudara ikut berpartisipasi menjadi tim sukses calon presiden tertentu dalam 

pilpres 2014 ? Alasannya ? 
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