
 

 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A. Tinjauan Tentang Motivasi  

 

 

1. Pengertian Motivasi 

 

Istilah motivasi berasal dari bahasa latin yaitu movere yang berarti 

“menggerakkan” (to move). Motivasi menurut Kamus Besar Bahasa 

Indonesia (1990: 593) ialah : 

a) Dorongan yang timbul pada diri seseorang sadar atau tidak sadar untuk 

melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. 

b) Usaha-usaha yang dapat menyebabkan seseorang atau kelompok orang 

tertentu tergerak melakukan sesuatu karena ingin mencapai tujuan 

yang dikehendakinya atau mendapat kepuasaan dengan perbuatanya.  

 

Motivasi menurut Hasibuan (2001: 219) adalah suatu perangsang 

keinginan dan daya penggerak kemauan seseorang. Sedangkan Winardi 

(2001: 1) motivasi adalah suatu kekuatan potensial yang ada dalam diri 

seseorang manusia, yang dapat dikembangkannya sendiri, atau 

dikembangkan oleh sejumlah kekuatan luar yang dapat mempengaruhi 

hasil kinerjanya secara positif atau negatif, dimana tergantung pada situasi 

dan kondisi yang dihadapi orang yang bersangkutan. 
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Menurut Chung dan Megginson (Gomes, 2001: 177) “Motivation is 

defined as goal-directed behavior, it is level of effort one exerts in a goal” 

(Motivasi didefinisikan sebagai perilaku yang berkaitan dengan sasaran 

atau usaha yang dilakukan seseorang dalam mengejar tujuan).  

 

Motivasi dalam Wikipedia adalah faktor yang mendorong orang untuk 

bertindak dengan cara tertentu. Dengan demikian dapat diartikan bahwa 

motivasi pada dasarnya adalah kondisi mental yang mendorong 

dilakukannya suatu tindakan (action atau activities) dan memberikan 

kekuatan (energy) yang mengarah kepada pencapaian kebutuhan, memberi 

kepuasan ataupun mengurangi ketidakseimbangan. Oleh karena itu tidak 

akan ada motivasi, jika tidak dirasakan rangsangan-rangsangan terhadap 

hal semacam di atas yang akan menumbuhkan motivasi, dan motivasi 

yang telah tumbuh memang dapat menjadikan motor dan dorongan untuk 

mencapai tujuan pemenuhan kebutuhan atau pencapaian keseimbangan. 

(http://id.wikipedia.org/wiki/Motivasi, hari Senin 29 Maret 2010, pkl 

10.30) 

 

Pengertian politik menurut Harold Lasswell (Ramlan Surbakti, 1997: 9) 

adalah siapa memperoleh apa, kapan, dan bagaimana. Sedangkan David 

Easton (Ramlan Surbakti, 1997: 9)  memberikan pengertian politik sebagai 

pembagian nilai–nilai oleh yang berwenang. Menurut Catin (Miriam 

Budiardjo, 2001: 7)  politik adalah kekuasaan dan pemegang kekuasaan.  

 

Sementara itu pengertian politik menurut Michael Weinstein (Miriam 

Budiardjo, 2001: 8) adalah tindakan yang diarahkan untuk 

http://id.wikipedia.org/wiki/Motivasi
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mempertahankan dan atau memperluas tindakan lainnya. Sedangkan 

Miriam Budiardjo (2001: 8) mengartikan politik sebagai bermacam-

macam kegiatan dalam suatu sistem politik (atau negara) yang 

menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan 

melaksanakan tujuan-tujuan itu. 

 

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas dalam konteks motivasi politik 

dapat dipahami sebagai kehendak atau keinginan dalam diri seseorang 

yang merupakan proses psiologikal yang bersifat internal dan dipengaruhi 

oleh proses eksternal, yang menyebabkan timbulnya pengarahan dan 

persistensi kegiatan dalam sistem politik baik untuk mendapatkan 

kekuasaan ataupun memperoleh kekuasaan. 

 

2. Aspek Motivasi 

 

Aspek motivasi menurut Hasibuan (2001: 220) ada dua yaitu:  

a) Aspek aktif atau dinamis motivasi yang akan tampak sebagai 

kebutuhan dan juga sebagai perangsang untuk dapat mengarahkan 

potensi SDM kearah yang diinginkan. 

b) Aspek pasif atau statis keinginan dan kegairahan untuk melakukan 

sesuatu. 

 

3. Alat-alat Motivasi 

 

Hasibuan (2001: 200) menyebutkan bahwa alat-alat motivasi itu terdiri 

dari : 
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a) Material intensif, yaitu alat motivasi yang diberikan berupa uang dan 

barang yang mempunyai nilai pasar, jadi memberikan kebutuhan 

ekonomis. 

b) Non material intensif, yaitu alat motivasi yang diberikan berupa barang 

atau benda yang tidak bernilai, jadi hanya memberikan kepuasan atau 

kebanggaan rohani saja. 

c) Kombinasi material dan non material intensif, yaitu alat motivasi yang 

diberikan berupa materil (uang dan barang) dan non materil (medali, 

piagam). Jadi memenuhi kebutuhan ekonomis dan kepuasan atau 

kebanggaan rohani. 

 

4. Jenis-jenis Motivasi 

 

Menurut Surahmad (Hasibuan, 2001: 210) motivasi yang mendasari 

pemilih pemula terlibat dalam aktivitas politik dapat dibagi menjadi dua 

jenis yaitu:  

a) Motivasi positif adalah proses untuk mencoba mempengaruhi orang 

lain agar menjalankan sesuatu yang kita inginkan dengan cara 

memberikan kemungkinan untuk mendapatkan hadiah.  

b) Motivasi negatif adalah proses untuk mempengaruhi seseorang agar 

mau melakukan sesuatu yang kita inginkan tetapi teknik dasar yang 

digunakan adalah lewat kekuatan ketakutan. 

Menurut Kenneth Blanchard dan Spencer Johnson ada tiga jenis atau 

tingkatan motivasi seseorang, yaitu:  
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a) Motivasi yang didasarkan atas ketakutan (fear motivation). Dia 

melakukan sesuatu karena takut jika tidak maka sesuatu yang buruk 

akan terjadi. 

b) Motivasi karena ingin mencapai sesuatu (achievement motivation). 

Motivasi ini jauh lebih baik dari motivasi yang pertama, karena sudah 

ada tujuan di dalamnya. Seseorang mau melakukan sesuatu karena dia 

ingin mencapai suatu sasaran atau prestasi tertentu. 

c) Motivasi yang didorong oleh kekuatan dari dalam (inner motivation), 

yaitu karena didasarkan oleh misi atau tujuan hidupnya. Seseorang 

yang telah menemukan misi hidupnya bekerja berdasarkan nilai 

(values) yang diyakininya. (http: //www.sinarharapan.co.id/ 

ekonomi/mandiri/2002/01/4/man01.html, Senin 29 Maret 2010, pukul 

10.30). 

5. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Motivasi  

 

Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi dalam memilih menurut 

Sobirin Malian (2005: 81) terbagi menjadi: 

a. Intrinsik  

Motivasi intrinsik adalah motif-motif yang menjadi aktif atau 

berfungsinya  tidak  perlu dirangsang dari luar, karena dalam setiap 

individu sudah ada dorongan untuk  melakukan sesuatu. Terdapat dua 

faktor pendorong seseorang menggunakan hal pilihnya pada pemilu 

yang berasal dari dalam diri, yaitu: 

 

http://www.sinarharapan.co.id/ekonomi/mandiri/2002/01/4/man01.html
http://www.sinarharapan.co.id/ekonomi/mandiri/2002/01/4/man01.html
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1) Kesadaran Politik  

Yaitu kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara. 

Tingkat kesadaran politik diartikan sebagai tanda bahwa warga 

masyarakat menaruh perhatian terhadap masalah kenegaraan dan 

atau pembangunan. Apakah mereka mengikuti atau menaruh 

perhatian pada urusan-urusan pemerintahan dan politik termasuk 

kampanye pilkada.  

 

Kesadaran politik seseorang ini terlihat dari: 

a) Pengetahuan terhadap perkembangan politik 

Persaan yang membuat pemilih mengerti dan dengan sadar 

mengikuti perkembangan politik yang sedang berlangsung. 

b) Minat terhadap politik 

Perasaan dimana seseorang tertarik untuk turut serta dalam 

proses politik. 

c) Perhatian terhadap politik 

Proses poltik yang sedang berlangsung menarik perhatian 

pemilih sehingga pemilih memiliki perhatian yang lebih 

terhadap proses politik. 

 

2) Kepercayaan Terhadap Pemerintah 

Yaitu sikap dan kepercayaan orang tersebut terhadap pemerintah. 

Kepercayaan terhadap pemerintah dapat juga diartikan penilaian 

seseorang terhadap pemerintah apakah pemerintah dapat dipercaya 

dan dapat dipengaruhi. Kepercayaan ini terlihat dari: 
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a) Keyakinan pada Pemerintah 

Keyakinan bahwa melalui kegiatan itu kepentingan mereka 

akan tersalur atau sekurangnya diperhatikan dan sedikit banyak 

dapat mempengaruhi tindakan yang berwenang yang 

diwujudkan dalan sebuah keputusan.  

b) Mau bekerjasama dengan pemerintah 

Masyarakat percaya bahwa kegiatan yang mereka lakukan 

mempunyai efek (political efficacy). Sehingga berdasarkan 

kepercayaan itu masyarakat mau bekerjasama dengan 

pemerintah untuk memajukan negara dan daerahnya.  

 

b. Ektrinsik 

Motivasi ekstrinsik adalah motif-motif yang aktif dan berfungsinya 

karena    adanya perangsang dari luar, terdiri dari peer group dan 

simbol pergerakan. Peer group adalah lingkungan sosial diluar 

individu dimana proses sosialisasi dan transformasi dapat berjalan. 

Faktor pendorong seseorang menggunakan hak pilihnya yang 

diakibatkan dari luar diri individu terbagi menjadi dua faktor, yaitu: 

1) Identitas Partai 

Semakin solid dan mapan suatu partai politik maka akan 

memperoleh dukungan yang mantap dari pendukungnya. 

Sebaliknya kondisi partai yang buruk akan mengakibatkan 

berkurangnya dukungan terhadap partai politik bersangkutan. 

Begitu juga pada Pilkada, dimana pasang peserta Pilkada yang 
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didukung oleh partai yang solid dan mapan akan mendapat 

dukungan dari pendukung dan simpatisan partai tersebut.  

 

Pengaruh identitas partai terhadap dorongan untuk memilih adalah 

dari beberapa indikator di bawah ini: 

a) Ideologi partai 

Aliran partai yang berfungsi tidak hanya sebagai identitas 

partai tetapi juga sebagai tujuan yang diperjuangkan dari partai 

tersebut. 

b) Visi dan Misi partai 

Presentasi program dan kebijakan partai yang akan 

dilaksanakan oleh partai tersebut. Berdasarkan visi misi 

tersebut pemilih dapat mengetahui apa yang menjadi tujuan 

dari partai tersebut. 

c) Citra partai 

Konsistensi citra partai yang penting sehingga para simpatisan 

tidak mengubah haluan dukungannya terhadap partai. Partai 

yang selalu menepati janji kampanyenya cenderung akan selalu 

didukung oleh para simpatisannya. 

 

2) Penampilan Kandidat Peserta Pilkada 

Performa kandidat sangat menentukan keberhasilan kandidat. Jika 

kandidat tersebut memberikan performa yang baik di mata 

masyarakat, maka tidak dapat dipungkiran kemungkinan kandidat 

tersebut untuk dipilih sangat besar.  
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Penampilan kandidat ini dilihat dari beberapa indikator, yaitu: 

a) Visi dan misi kandidat 

Merupakan presentasi dari kebijakan atau program yang akan 

dilaksanakan oleh para kandidat (calon) kepala daerah jika 

mereka memenangkan Pilkada. Sebagai dasar yang ditawarkan 

oleh kandidat, berdasarkan visi misi kandidat para pemilih 

dapat mengetahui apa yang akan dikerjakan kandidat tersebut. 

b) Kompetensi (pendidikan dan kepemimpinan) kandidat 

Kemampuan kandidat terhadap suatu bidang, yang dilihat dari 

segi pendidikan yang telah dikuasainya serta kepemimpinanya 

dalam menghadapi suatu masalah. 

c) Citra kandidat 

Konsistensi citra diri sangat diperlukan oleh seorang kandidat. 

Ketegasan, emosional yang stabil, enerjik, jujur, kharismatik 

dan sebagaimana akan menjadi acuan bagi pemilih. 

d) Popularitas kandidat 

Kandidat dalam menarik pemilih dengan menciptakan asosiasi-

asosiasi tertentu. Kandidat yang sudah dikenal oleh masyarakat 

akan mudah diterima oleh masyarakat tersebut. 

 

B. Tinjauan Tentang Pemilih Pemula 

1. Pengertian Pemilih Pemula 

Menurut Undang-undang Pemilihan Umum No 42 Tahun 2008 Pemilih 

pemula adalah warga Negara Indonesia yang pada hari pemilihan atau 

pemungutan suara adalah warga Negara Indonesia yang sudah cukup 17 
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tahun atau lebih dan sudah/ pernah kawin yang mempunyai hak pilih dan 

sebelumnya belum termasuk pemilih karena ketentuan undang-undang 

pemilu. 

 

Sedangkan Rusli Karim (Ramlan Surbakti, 1997: 32) mengkategorikan 

pemilih pemula sebagai pemuda-pemudi dalam usia yang masih remaja 

dan sarat idealisme, mereka senantiasa dianggap masih suci (vasted 

intersest) atau belum terkontaminasi oleh kepentingan-kepentingan 

birokrasi dan kekuasaan.  Sudah menjadi axioma bahwa sering tidak bisa 

dihindari ketika menjelang pilkada kaum muda senantiasa menjadi objek 

rebutan partai politik dalam pilkada di negara ini. 

 

Berdasarkan pendapat diatas maka dapat disimpulkan bahwa pemilih 

pemula adalah para remaja yang berusia minimal 17 tahun atau lebih yang 

baru mendapatkan hak untuk menggunakan hak pilih pada saat 

diselenggarakannya pemilihan umum. 

 

2. Kelompok Pemilih pada Pemilih Pemula 

 

Jika dilihat dari kecenderungan dalam memilih, pemilih pemula termasuk 

kedalam empat kelompok pemilih yang terdiri dari (Prijono, 1997: 19): 

a) Pemilih Tetap (Permanent Voter) 

Pemilih tetap atau biasa disebut dengan pemilih loyal. Mereka menjadi 

anggota partai politik (parpol) dan memilih parpol tidak sekedar ikut-

ikutan, melainkan berposisi secara ideologis sebagai konstituen 

permanen parpol. Karena mempunyai keterkaitan kultural, historis, dan 
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ideologis, kelompok ini biasanya cenderung setia dan tak dapat 

digoyahkan. 

 

b) Pemilih Pemula 

Pemilih pemula rata-rata berusia 17 hingga 20 tahun. Para pemilih 

pemula ini relatif kurang mempunyai literasi politik yang memadai 

sehingga cenderung ikut tren dilingkungan mereka tinggal. Paling 

tidak mereka akan memilih parpol yang dianggap mempunyai citra 

gaul dan budaya pop. 

 

c) Pemilih Pindah Haluan 

Kelompok ini rata-rata mereka yang tidak mempunyai keterkaitan apa 

pun dengan parpol mana pun. Namun tidak menutup kemungkinan 

terjadi peralihan pemilih dari kelompok pemilih tetap karena 

termotivasi dari akumulasi kekecewaan terhadap parpol lama dan 

mereka beralih ke parpol baru. 

 

d) Massa Mengambang 

Kelompok ini tidak terikat dengan parpol tertentu, yang karena mereka 

belum menentukan pilihan. Kelompok ini merupakan kelompok 

terbesar dalam suatau pemilihan. Massa mengambang ini yang 

berpotensi besar masuk dalam golongan putih (golput). 

 

 

 

 



 23 

3. Pengertian Siswa dan Sekolah 

 

a) Pengertian Siswa 

 

Andri Sembiring dalam makalah Pengaruh Pola Kehidupan Siswa 

Terhadap Prestasi Belajar Siswa, menyebutkan bahwa:  

“siswa merupakan makhluk biologis yang hidup di dalam 

masyarakat. Setiap manusia mempunyai aktivitas-aktivitas yang 

telah membudaya, yang berarti aktivitas-aktivitas atau perilaku-

perilaku yang bereksistensi secara mikro atau dalam kaitan yang 

kecil dan khusus dipandang sebagai insan pelajar yang hidup 

dalam struktur sosial yang mikro yaitu keluarga dan latar belakang 

interaksi-interaksi sosialnya yang berlangsung.”  

 

 

b) Pengertian sekolah 

Usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan 

proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan 

potensi (Wikipedia.com. Senin 29 Maret 2010, Pukul 10.45). 

 

4. Kebudayaan Siswa sebagai Pemilih Pemula 

 

Menurut Prijono (1997: 22) Remaja atau siswa pada umumnya memiliki 

suatu sistem sosial yang seolah-olah menggambarkan bahwa mereka 

mempunyai “dunia sendiri”. Dalam sistem remaja ini terdapat kebudayaan 

yang antara lain mempunyai nilai-nilai dan norma-norma, sikap serta 

bahasa tersendiri yang berbeda dari orang dewasa. Dengan demikian 

remaja pada umumnya mempunyai persamaan dalam pola tingkah laku, 

sikap dan nilai, dimana pola tingkah laku kolektif ini dapat berbeda dalam 

beberapa hal dengan orang dewasa.  
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Nilai kebudayaan remaja antara lain adalah santai, bebas dan cenderung 

pada hal-hal yang informal dan mencari kesenangan, oleh karena itu 

semua hal yang kurang menyenangkan dihindari. Disamping mencari 

kesenangan, kelompok sebaya atau “peer group” adalah penting dalam 

kehidupan seorang remaja, sehingga bagi seorang remaja perlu 

mempunyai kelompok teman sendiri dalam pergaulan. 

 

Berkenaan dengan kapasitas kebudayaan remaja/siswa tersebut, setidaknya 

dapat dijadikan gambaran penting upaya melihat peta demokrasi dan 

kesadaran politik kalangan remaja di lingkungan persekolahan sebagai 

bagian pemilih pemula dalam pilkada. 

 

C. Tinjauan Tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 

 

1. Pengertian Pemilihan Kepala Daerah  

 

Pasal 1 UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan 

Umum menyatakan bahwa Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah adalah pemilu untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala 

daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia 

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945. 

 

Pemilihan kepala daerah (Pilkada) langsung termasuk pemilihan walikota 

dan wakil walikota merupakan mekanisme demokratis dalam rangka 

rekrutmen pemimpin daerah, dimana masyarakat daerah secara 
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menyeluruh memiliki hak dan kebebasan untuk memilih calon-calon yang 

didukungnya.  

 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005, pengertian Pilkada 

adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dari wilayah Provinsi atau 

Kabupaten/ Kota berdasarkan pancasila dan undang–undang dasar 1945 

untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah. 

 

Berdasarkan pengertian pilkada di atas dapat disimpulkan bahwa pilkada 

merupakan sarana bagi masyarakat untuk turut serta dalam berdemokrasi 

yang bertujuan memilih kepala daerah. 

 

2. Asas-asas Pemilihan Kepala Daerah 

 

Pemilihan kepala daerah (Pilkada) langsung untuk memilih walikota dan 

wakil walikota yang demokratis dapat dilihat dari asas-asas yang dianut. 

Menurut Supardi dan Saiful Anwar (Joko J. Prihatmoko 2005: 206-207), 

asas adalah suatu pangkal tolak pikiran untuk suatu kasus atau suatu jalan 

atau sarana untuk menciptakan suatu tata hubungan atau kondisi yang kita 

kehendaki.  

 

Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah berpedoman kepada asas: 

a) Langsung 

Rakyat pemilih mempunyai hak untuk secara langsung memberikan 

suaranya sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara. 
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b) Umum 

Semua warga negara yang memenuhi persyaratan minimal dalam usia, 

yaitu sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah/ pernah kawin 

berhak ikut memilih dalam pemilihan umum. Warga negara yang 

sudah berumur 21 (dua puluh satu) tahun berhak dipilih. Jadi, 

pemilihan yang bersifat umum mengandung makna menjamin 

kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara yang 

telah memenuhi persyaratan tertentu tanpa diskriminasi (pengecualian) 

berdasar acuan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, 

dan status sosial. 

c) Bebas 

Setiap warga negara yang berhak memilih bebas menentukan 

pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun. Di dalam 

melaksanakan haknya, setiap warga negara dijamin keamanannya, 

sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani dan 

kepentingannya. 

d) Rahasia 

Pemilih dijamin ketika memberikan suaranya, bahwa pilihannya tidak 

akan diketahui oleh pihak manapun dan dengan jalan apapun. Pemilih 

memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui 

oleh orang lain kepada siapa suaranya diberikan. Asas rahasia ini tidak 

berlaku lagi bagi pemilih yang telah keluar dari tempat pemungutan 

suara dan secara sukarela bersedia mengungkapkan pilihannya kepada 

pihak manapun. 
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e) Jujur 

Penyelenggaraan atau pelaksana, pemerintah dan partai politik peserta 

Pemilu, pengawas dan pemantau Pemilu, termasuk pemilih, serta 

semua pihak yang terlibat secara tidak langsung, harus bersikap dan 

bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. 

f) Adil 

Penyelenggarakan pemilu, setiap pemilih dan partai politik peserta 

Pemilu mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan 

pihak manapun. 

 

D. Kerangka Pikir 

 

Adanya keinginan para pemilih pemula untuk menggunakan hak pilihnya pada 

pilkada Kota Bandar Lampung 2010 telah menimbulkan motivasi-motivasi 

tertentu yang menjadi dorongan untuk memasuki dunia politik, karena 

motivasi itu sendiri adalah dorongan, keinginan, hasrat dan tenaga pengerak 

lainnya yang berasal dari dalam dirinya. Sedangkan yang melatar belakangi 

timbulnya motivasi seseorang adalah karena adanya keinginan untuk 

memenuhi kebutuhan.  

 

Adanya kebutuhan dalam diri individu, tentunya membuat setiap individu 

memiliki keinginan untuk dapat memenuhinya, dan dorongan keinginan untuk 

dapat memenuhi kebutuhan menyebabkan seseorang termotivasi, baik itu 

motivasi berprestasi, motivasi berafiliasi maupun motivasi berkuasa. Untuk 

lebih jelasnya mengenai kerangka pikir ini dapat dilihat pada skema kerangka 

di bawah ini: 
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Gambar 1. Skema Kerangka Pikir Motivasi Pemilih Pemula dalam Menggunakan 

Hak Pilih pada Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Kota 

Bandar Lampung Tahun 2010  
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