
 

 

 

 

 

V. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 

A. Deskripsi Responden 

 

Responden adalah siswa SMA YP Unila Bandar Lampung yang telah 

melakukan kegiatan pencoblosan untuk memilih kepala daerah dalam hal ini 

Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) Wali Kota dan Wakil Wali Kota 

Bandar Lampung Tahun 2010. Berdasarkan penelitian yang dilakukan di 

lapangan dengan cara penyebaran kuesioner atau angket diperoleh berbagai 

data mengenai keadaan responden serta jawaban-jawaban dari beberapa 

pertanyaan yang diajukan dalam kuesioner. Bab ini akan membahas data-data 

yang diperoleh selama penelitian di SMA YP Unila Kecamatan Tanjung 

Karang Pusat Kota Bandar Lampung. 

 

Responden dalam penelitian ini berjumlah 77 orang,  yang semuanya telah 

menggunakan hak pilih pada Pilkada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandar 

Lampung Tahun 2010. Responden yang bersifat homogen hanya dibagi 

berdasarkan kelas dan jenis kelamin. 

 

1. Kelas  

 

Responden dalam penelitian ini berjumlah 77 orang, yang terdiri dari kelas 

XII IPA dan XII IPS, untuk lebih jelasnya mengenai pembagian responden 

berdasarkan kelas dapat di lihat pada tabel di bawah. 
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Tabel 5. Distribusi Responden Berdasarkan Kelas 

No Kelas Jumlah Persentase 

1. XII IPA  9 11,7% 

2. XII IPA2 9 11,7% 

3. XII IPA3 9 11,7% 

4. XII IPA4 10 12,9% 

5. XII IPS  7 9,1% 

6. XII IPS2 7 9,1% 

7. XII IPS3 7 9,1% 

8. XII IPS4 7 9,1% 

9. XII IPS5 6 9,1% 

10. XII IPS6 6 6.5% 

Jumlah 77 100% 

Pengolahan Data Hasil Penelitian Tahun 2010. 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat kita lihat bahwa siswa SMA YP Unila 

yang menjadi responden mayoritas ialah siswa pada kelas XII IPS. Siswa 

yang termasuk pemilih pemula masih memiliki semangat yang kuat dalam 

memberikan suaranya pada Pilkada Wali Kota dan Wakil Wali Kota 

Bandar Lampung Tahun 2010, sehingga para siswa antusiame untuk ikut 

serta dalam penyelenggaraan Pilkada karena ini merupakan pengalaman 

pertama mereka menggunakan hak pilih. 

 

2. Jenis Kelamin 

 

Partisipasi politik sesungguhnya melibatkan baik laki-laki maupun 

perempuan, begitu halnya dengan pemberian suara pada Pilkada Wali 

Kota dan Wakil Wali Kota Bandar Lampung pada 30 Juni 2010 yang lalu. 

Siswa yang termasuk pemilih pemula tidak menyia-nyiakan kesempatan 

memberikan suaranya untuk pertama kali. Responden dalam penelitian ini 

berjumlah 77 orang yang semuanya telah menggunakan hak pilihnya pada 
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Pilkada lalu, berikut adalah pembagian responden berdasarkan jenis 

kelamin: 

 

Tabel 6. Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

No Jenis Kelamin Jumlah Persentase 

1. Laki-Laki 40 52% 

2. Perempuan 37 48% 

Jumlah 77 100% 

Pengolahan Data Hasil Penelitian Tahun 2010. 

 

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa kuesioner paling banyak diisi 

oleh siswa laki-laki yaitu 40 siswa atau 52% sedangkan 37 siswa (44,2%) 

yang mengisi kuesioner adalah responden perempuan.  

 

 

B. Hasil Penelitian Terhadap Responden Mengenai Motivasi Positif dalam 

Menggunakan Hak Pilih pada Pilkada Kota Bandar Lampung tahun 

20102 

 

 

Motivasi positif adalah proses untuk mencoba mempengaruhi orang lain agar 

menjalankan sesuatu yang kita inginkan dengan cara memberikan 

kemungkinan untuk mendapatkan hadiah. Terdapat dua faktor pendorong 

seseorang menggunakan hal pilihnya pada pemilu yaitu kesadaraan politik dan 

kepercayaan politik. Berikut adalah rincian jawaban responden:  

 

1. Kesadaran Politik 

 

Kesadaran politik diartikan sebagai tanda bahwa warga masyarakat 

menaruh perhatian terhadap masalah kenegaraan dan atau pembangunan. 

Kesadaran politik diukur dari adanya pengetahuan politik, minat terhadap 

politik serta perhatian terhadap politik. Penanaman kesadaran politik dalam 



 67 

jalur pendidikan formal sebagaimana diketahui, dilakukan baik melalui 

kegiatan-kegiatan intra maupun ekstra kurikuler, sedangkan dalam jalur non 

formal dan informal proses tersebut berjalan melalui komunikasi sosial secara 

timbal-balik, di lingkungan keluarga, organisasi-organisasi kemasyarakatan 

serta forum-forum kemasyarakatan lainnya. Lebih jelasnya mengenai 

jawaban responden atas kesadaran politik adalah sebagai berikut:  

 

a. Pengetahuan Terhadap Pilkada 

 

Pengetahuan dalam penelitian ialah pengetahuan siswa sebagai pemilih 

pemula terhadap Pilkada Kota Bandar Lampung Tahun 2010 yang 

diselenggarakan pada 30 Juni. Pengetahuan siswa terhadap Pilkada 

dilihat dari: 

 

1) Pelaksanaan Pilkada Kota Bandar Lampung Tahun 2010 

 

Pengetahuan siswa terhadap pelaksanaan Pilkada sangatlah 

penting, mengingat hal ini bisa menjadi tolak ukur pengetahuan 

siswa sebagai pemilih pemula terhadap penyelenggaraan pilkada. 

Siswa yang mengetahui kapan pelaksanaan pilkada berarti siswa 

tersebut telah memiliki pengetahuan meskipun hanya sebatas 

pelaksanaan pilkada, setidaknya para siswa tahu kapan mereka 

harus menggunakan hak pilihnya. Berikut adalah jawaban 

responden atas pertanyaan “Apa saudara mengetahui kapan 

pelaksanaan Pilkada?” 
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Tabel 7. Distribusi Jawaban Responden Terhadap Pengetahuan 

Pelaksanaan Pilkada Kota Bandar Lampung 

 

No Pilihan Jawaban Jumlah Persentase 

1. Tahu 77 100% 

2. Ragu - - 

3. Tidak Tahu - - 

Jumlah 77 100% 

Pengolahan Data Hasil Penelitian Tahun 2010. 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat di lihat bahwa pengetahuan siswa 

SMA YP Unila terhadap pelaksanaan Pilkada Kota Bandar 

Lampung Tahun 2010 besar, terlihat dari semua responden atau 77 

siswa (100%) menjawab “tahu” secara pasti pelaksanaan Pilkada, 

yaitu pada tanggal 30 Juni 2010. Pengetahuan para siswa terhadap 

pelaksanaan pilkada didapatkan dari informasi yang di berikan oleh 

media cetak maupun elektonik. Baik media cetak maupun 

elektronik memang sangat membatu pemerintah dalam 

memberikan informasi kepada masyarakat umum, terutama para 

siswa yang merupakan pemilih pemula yang sangat membutuhkan 

informasi terhadap perkembangan pilkada. 

 

2) Jumlah Peserta Pilkada Kota Bandar Lampung Tahun 2010 

 

Pengetahuan siswa lainnya dilihat dari pengetahuan mereka 

sebagai pemilih pemula terhadap banyaknya kandidat peserta 

pilkada. Jumlah peserta Pilkada Kota Bandar Lampung Tahun 

2010 sebanyak 6 pasang. Berikut adalah jawaban responden: 
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Tabel 8. Distribusi Jawaban Responden Terhadap Pengetahuan 

Jumlah Peserta Pilkada 

 

No Pilihan Jawaban Jumlah Persentase 

1. Tahu 54 70,1% 

2. Ragu - - 

3. Tidak Tahu 23 29,9% 

Jumlah 77 100% 

Pengolahan Data Hasil Penelitian Tahun 2010. 

 

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa 70,1% “tahu” jumlah 

peserta pilkada Kota Bandar Lampung 2010, jumlah tersebut 

menunjukan bahwa mayoritas siswa SMA YP Unila yang termasuk 

pemilih pemula mengetahui jumlah peserta pilkada. Pengetahuan 

jumlah peserta tersebut siswa dapatkan dari iklan-iklan pilkada 

baik di media cetak, ektronik, reklame, baliho dan poster yang 

banyak terpasang di seluruh wilayah Kota Bandar Lampung. 

Sebanyak 29,9% responden “tidak tahu” terkait jumlah peserta 

pilkada hal ini disebabkan karena siswa tidak memperhatikan 

perkembangan pilkada sehingga siswa tidak mengetahui jumlah 

peserta pilkada. 

 

3) Tahapan Pilkada Kota Bandar Lampung Tahun 2010 

 

Siswa sebagai pemilih pemula tidaklah selalu buta soal politik, 

termasuk soal Pilkada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandar 

Lampung yang telah dilaksanakan pada 30 Juni lalu. Pengetahuan 

mereka terhadap Pilkada tidak berbeda jauh dengan kelompok 

lainnya. 
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Tabel 9. Distribusi Jawaban Responden Terhadap Pengetahuan 

Tentang Tahapan Pilkada 

 

No Pilihan Jawaban Jumlah Persentase 

1. Tahu 11 14,3% 

2. Ragu - - 

3. Tidak Tahu 66 85,7% 

Jumlah 77 100% 

Pengolahan Data Hasil Penelitian Tahun 2010. 

 

Berdasarkan tabel di atas diketahui sebanyak 11 atau 14,3% 

responden “tahu” mengenai tahapan Pilkada Kota Bandar 

Lampung melalui media cetak dan elektronik, sehingga mereka 

mengetahui tahapan Pilkada. Sedangkan 66 atau 85,7% responden 

menjawab “tidak tahu” bahwa mereka mengetahui tahapan pilkada, 

hal ini terkait dengan seringnya mereka melihat berita-berita tentang 

pilkada tetapi mereka tidak menghayati atau memperhatikan materi 

berita yang diterbitkan atau ditayangkan baik dimedia cetak maupun 

elektronik. Hal tersebut mengindikasikan bahwa siswa sebagai 

pemilih pemula memiliki sikap acuh tak acuh terhadap 

penyelenggaraan pilkada.  

 

Hadi salah satu responden yang sempat penulis wawancarai 

menyatakan bahwa:  

“ketidaktahuan ia terhadap tahapan pilkada karena menurutnya 

apa pun hasil Pilkada Kota Bandar Lampung Tahun 2010 tidak 

berdampak bagi kehidupan mereka, baik langsung maupun 

tidak langsung.” 
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b. Minat Terhadap Pilkada 

 

Minat pemilih pemula yang dalam penelitian ini ialah siswa SMA YP 

Unila terhadap Pilkada terlihat dari antusiame mereka sebagai pemilih 

pada pelaksanaan Pilkada Kota Bandar Lampung tahun 2010. Tingkat 

antusiasme siswa sebagai pemilih termasuk tinggi karena mereka baru 

pertama kalinya menggunakan hak pilih, sehingga ketika kesempatan 

untuk menggunakan hak pilih datang tidak mereka sia-siakan. Minat 

siswa terhadap Pilkada dapat dilihat dari: 

 

1) Alasan menggunakan hak pilih 

 

Siswa yang telah terdaftar sebagai pemilih pada Pilkada Kota 

Bandar Lampung tahun 2010, tentunya harus menggunakan hak 

pilihnya pada pelaksanaan pilkada sebagai bentuk apresiasi 

terhadap hajat bangsa. Hasil penelitian terungkap bahwa para 

responden menyatakan menggunakan hak suara mereka pada 

Pilkada Kota Bandar Lampung tahun 2010. Berikut adalah alasan 

siswa dalam menggunakan hak pilih. 

 

Tabel 10. Distribusi Jawaban Responden Terhadap Alasan 

Menggunakan Hak Pilih pada Pilkada Kota Bandar Lampung 

 

No Pilihan Jawaban Jumlah Persentase 

1. Sadar akan hak sebagai 

warga negara 

49 63,6% 

2. Ajakan keluarga dan 

teman 

18 23,4% 

3. Karena memperoleh 

imbalan 

10 13% 

Jumlah 77 100% 

Pengolahan Data Hasil Penelitian Tahun 2010. 
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Berdasarkan tabel di atas sebanyak 49 atau 63,6% responden 

menjawab menggunakan hak pilih karena “sadar akan hak dan 

kewajiban”, hal tersebut menunjukan bahwa tingkat antusiasme 

siswa sebagai pemilih sangat tinggi. Mayoritas siswa yang 

menggunakan hak pilih karena kesadaran akan hak dan kewajiban 

ini diperkuat oleh hasil jajak pendapat yang dilakukan oleh 

Maulana Mukhlis, dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Unila 

(www.unila.ac.id). Melalui jajak pendapat yang ia lakukan 

terhadap 150 siswa kelas tiga pada sepuluh SMA/MA/SMK di 

Bandar Lampung, diketahui bahwa siswa yang memilih dengan 

kesadaran sendiri 59%, dan yang memilih mengikuti pilihan orang 

tua hanya 20%. Secara tidak langsung hasil jajak pendapat tersebut 

memperlihatkan bahwa siswa pada kesadaran yang baik terhadap 

perkembangan pilkada. 

 

Sedangkan 18 atau 23,4% responden menjawab “diajak oleh 

keluarga atau teman”. Hal ini terkait dengan afiliasi politik orang 

tua yang mempunyai pengaruh terhadap pilihan si anak dan juga 

ketidaktahuan siswa terhadap politik praktis sehingga mereka 

cenderung mengikuti pilihan orang tuanya. Sedangkan 10 atau 

13% responden memilih “karena mendapatkan imbalan”, pemilih 

pemula yang baru memasuki usia hak pilih belum memiliki 

jangkauan politik yang luas untuk menentukan pilihannya. Alasan 

ini yang menyebabkan pemilih pemula sangat rawan untuk didekati 

http://www.unila.ac.id/
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dengan imbalan atau pendekatan materi. Pendekatan materi yang 

dimaksud ialah uang dan kebutuhan pokok seperti sembako.  

 

2) Menggunakan hak pilih adalah kewajiban sebagai warga negara 

 

Salah satu tolak ukur kesuksesan Pilkada ialah rendahnya angka 

golongan putih (golput) atau yang tidak menggunakan hak pilihnya 

dengan kata lain partisipasi pemilih meningkat. Peningkatan 

partisipasi tersebut harus didukung dengan pemahaman bahwa 

menggunakan hak pilih adalah kewajiban kita sebagai warga 

negara. Berikut adalah jawaban responden terkait dengan 

pemahaman  bahwa menggunakan hak pilih adalah kewajiban 

sebagai warga negara. 

 

Tabel 11. Distribusi Jawaban Responden Terhadap Menggunakan 

Hak Pilih Merupakan Kewajiban sebagai warga Negara 

 

No Pilihan Jawaban Jumlah Persentase 

1. Setuju 49 63,6% 

2. Ragu 18 23,4% 

3. Tidak Setuju 10 13% 

Jumlah 77 100% 

Pengolahan Data Hasil Penelitian Tahun 2010. 

 

Berdasarkan tabel di atas sebanyak 49 atau 63,6% responden 

“setuju” bahwa menggunakan hak pilih merupakan kewajiban kita 

sebagai warga negara, karena dengan menggunakan hak pilih pada 

pilkada, kita telah ikut menentukan kebijakan daerah untuk lima 

tahun ke depan. 18 atau 23,4% responden menyatakan “ragu” hal 

tersebut dikarenakan kurangnya pemahaman dan pendidikan 
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politik bagi pemilih pemula. Sedangkan 10 atau 13% menjawab 

“tidak setuju” dikarenakan kesadaran berwarga negara yang 

semakin tipis sehingga menyebabkan pemilih pemula cenderung 

acuh tak acuh terhadap penyelenggaraan Pilkada.  

 

3) Faktor yang mempengaruhi dalam Memilih Kandidat 

 

Kegiatan ikut serta dalam pelaksanaan Pilkada ialah memberikan 

suara kita pada kandidat yang kita anggap paling cocok untuk 

memimpin Kota Bandar Lampung dalam lima tahun kedepan. 

Memberikan suara kita pada salah satu kandidat tentunya 

dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain: Figur pasangan 

calon, partai pengusung pasangan calon dan ikut keluarga atau 

teman. Berikut adalah jawaban responden mengenai faktor apa 

yang mempengaruhi siswa dalam memilih salah satu kandidat. 

 

Tabel 12. Distribusi Jawaban Responden Terhadap Faktor yang 

Mempengaruhi dalam Memilih 

 

No Pilihan Jawaban Jumlah Persentase 

1. Figur pasangan calon  39 50,6% 

2. Ikut keluarga atau 

teman 

28 36,4% 

3. Karena Memperoleh 

Imbalan 

10 13% 

Jumlah 77 100% 

Pengolahan Data Hasil Penelitian Tahun 2010. 

 

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa sebanyak 39 atau 50,6% 

responden menjawab faktor yang mempengaruhi mereka dalam 

memilih salah satu kandidat ialah karena “figur pasangan calon” 
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Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Figur pasangan yang baik dan 

dekat dengan masyarakat cenderung banyak dipilih oleh para 

pemilih pemula. Faktor lainnya yang membuat permilih pemula 

memilih berdasarkan figur pasangan calon ialah adanya informasi 

politik dari berita-berita di media massa, sesama teman, orang tua, 

atau guru di sekolah yang secara tidak langsung telah membetuk 

figur kandidat tersebut dalam diri siswa. 

 

Sisanya 28 atau 36,4% responden memilih karena “ikut keluarga 

atau teman”, hal tersebut disebabkan karena antusiasme yang tinggi 

sementara keputusan pilihan yang belum bulat, sebenarnya 

menempatkan pemilih pemula sebagai swing voters yang 

sesungguhnya. Pemilih pemula mudah dipengaruhi kepentingan-

kepentingan tertentu, terutama oleh orang terdekat seperti anggota 

keluarga, mulai dari orangtua hingga kerabat. Sedangkan 10 atau 

13% responden menjawab “karena imbalan” dalam menggunakan 

hak pilihnya. 

 

4) Memberikan Suara pada Pilkada 

 

Siswa sebagai pemilih pemula yang telah memiliki minat terhadap 

pelaksanaan pilkada, tentunya mereka telah memberikan suaranya 

pada Pilkada Kota Bandar Lampung tahun 2010. Berikut adalah 

jawaban responden mengenai pernyataan bahwa dengan 

memberikan suara pada Pilkada dapat  Menyukseskan Pelaksanaan 

Pilkada. 
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Tabel 13. Distribusi Jawaban Responden Terhadap Memberikan 

Suara dapat Menyukseskan Pelaksanaan Pilkada 

 

No Pilihan Jawaban Jumlah Persentase 

1. Setuju 63 81,8% 

2. Ragu - - 

3. Tidak Setuju 14 18,2% 

Jumlah 77 100% 

Pengolahan Data Hasil Penelitian Tahun 2010. 

 

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa sebanyak 63 atau 81,8% 

responden menyatakan “setuju” bahwa memberikan suaranya  

dapat menyukseskan pelaksanaan pilkada. Dominannya responden 

yang setuju dengan pernyataan bahwa memberikan suara dapat 

menyukseskan pelaksanaan pilkada tidak terlepas dari partisipasi 

mereka sebagai pemilih, dimana partisipasi tersebut didorong oleh 

kesadaraan yang ada dalam diri mereka. Faktor lain yang 

meningkatkan kesadaraan pemilih ialah gencarnya sosialisasi yang 

dilakukan oleh KPU sebagai lembaga yang berwenang 

menyelenggarakan pemilu. Sebanyak 14 atau 18,2% responden 

menyatakan “tidak setuju” dengan pernyataan bahwa memberikan 

suara dapat menyukseskan pelaksanaan Pilkada.  

 

Putri salah satu responden yang penulis wawancarai menyatakan 

bahwa:  

“tingkat kesuksesan pilkada tidak dapat hanya diukur 

berdasarkan banyaknya pemilih yang memberikan suaranya 

pada pilkada, karena bisa saja dalam memberikan suaranya 

seseorang mendapatkan imbalan seperti uang. Pilkada dapat 

dikatakan sukses jika dalam penyelenggaraannya bebas dari 

praktik-praktik kecurangan” 
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c. Perhatian Terhadap Pilkada 

 

Subindikator lainnya dalam melihat kesadaran politik siswa sebagai 

pemilih pemula adalah perhatian terhadap Pilkada. Perhatian siswa 

terhadap pilkada terlihat dari beberapa hal, yaitu: 

 

1) Melakukan diskusi tentang Pilkada 

 

Siswa sebagai pemilih pemula yang memiliki kesadaran politik 

tentunya menaruh perhatian terhadap penyenggaraan Pilkada yang 

baru saja digelar pada 30 Juni 2010. Perhatian yang siswa berikan 

terhadap penyelenggaraan pilkada terkait dengan antusiasme 

mereka dalam menyambut pesta lima tahun sekali ini, karena ini 

adalah pengalaman baru bagi. Perhatian yang diberikan pada 

penyelenggaraan pilkada kali ini yang salah satunya adalah 

seringnya mereka mendiskusikan tentang pilkada baik dengan 

keluarga maupun teman. Berikut jawaban responden mengenai 

pertanyaan sering tidaknya responden melakukan diskusi tentang 

pilkada. 

 

Tabel 14. Distribusi Jawaban Responden Terhadap Seringnya 

Responden Melakukan Diskusi tentang Pilkada 

 

No Pilihan Jawaban Jumlah Persentase 

1. Sering - - 

2. Jarang 32 41,5% 

3. Tidak Pernah 45 58,4% 

Jumlah 77 100% 

Pengolahan Data Hasil Penelitian Tahun 2010. 
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Berdasarkan tabel di atas sebanyak 32 atau 41,5% responden 

menyatakan “jarang” melakukan diskusi tentang pilkada karena 

menurut mereka pilkada adalah topik bahasan untuk orang dewasa 

sehingga mereka jarang melakukan diskusi. Sedangkan 45 atau 

58,4% “tidak pernah” melakukan diskusi mengenai pilkada hal 

tersebut terkait dengan sikap mereka yang acuh tak acuh terhadap 

pilkada, mereka hanya memahami bahwa mereka harus 

menggunakan hak pilih tanpa harus mengetahui substansi dari 

pilkada itu sendiri. Bagi mereka, ikut terlibat dalam wacana politik 

tentang hak-hak dan kewajiban warga negara, hak asasi manusia 

dan sejenisnya, bukanlah skala prioritas yang penting.  

 

2) Partisipasi pada Kegiatan Kampanye Kandidat 

 

Kampanye merupakan sebuah strategi pemenangan dalam Pilkada, 

dimana kandidat mengemas pesan politik secara intensif dalam 

kurun waktu tertentu yang terbatas, guna mendapatkan pengaruh di 

kalangan khalayak pemilih, sehingga dengan demikian khalayak 

pemilih akan mendukung dan menjatuhkan pilihan pada kandidat 

yang mengkampanyekan dirinya tersebut. Kampanye merupakan 

kegiatan yang cukup efektif untuk mengumpulkan suara karena 

dengan kampanye kandidat dapat bertemu langsung dengan 

masyarakat, sehingga masyarakat pun dapat menilai kandidat 

peserta pilkada tersebut yang nantinya akan mempengaruhi pada 

pilihannya. 
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Berikut adalah jawaban responden mengenai apakah siswa sebagai 

pemilih pemula pernah melihat, mendengar atau menonton 

kampanye salah satu kandidat peserta pilkada Kota Bandar 

Lampung tahun 2010,  

 

Tabel 15. Distribusi Jawaban Responden Terhadap Kegiatan 

Kampanye Kandidat Peserta Pilkada 

 

No Pilihan Jawaban Jumlah Persentase 

1. Pernah - - 

2. Jarang 27 35,1% 

3. Tidak Pernah 50 64,9% 

Jumlah 77 100% 

Pengolahan Data Hasil Penelitian Tahun 2010. 

 

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa sebanyak 27 atau 35,1% 

responden menyatakan “jarang”, jarangnya siswa mengikuti 

kegiatan kampanye para kandidat didasari karena banyaknya 

kampanye yang tidak melibatkan pemilih pemula atau minimal 

pemilih pemula sebagai obyek pemilih yang potensial. Sisanya 50 

atau 35,1% menjawab “tidak pernah”, banyaknya siswa yang tidak 

pernah melihat, mononton ataupun mendengar kampanye atau 

sosialisasi Pilkada dikarenakan keengganan mereka untuk 

mengetahui dan belajar tentang dunia politik. 

 

3) Fenomena Money politic (politik uang) 

 

Money politic sering diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan 

calon perwakilan politik dalam pemilihan dengan cara membagi-

bagi uang kepada para pemilih dan mempengaruhi pemilih agar 
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memilih calon tersebut. Pada prakteknya, perilaku seorang pemilih 

dapat dipaksa atau tunduk melalui ancaman (threat) atau dengan 

pukulan tongkat (sticks) atau dengan bujukan (induce) dengan 

pemberian carrots (bayaran). Praktek-praktek seperti ini sering 

terjadi pada Pilkada sehingga pemimpin yang terpilih berlangsung 

tidak demokratis. Hal itu menjadi alasan yang mengatakan bahwa 

money politic akan mencederai demokrasi. 

 

Tabel 16. Distribusi Pendapat Responden Terhadap Money Politic 

(Politik uang) 

 

No Pilihan Jawaban Jumlah Persentase 

1. Tidak setuju 36 46,7% 

2. Ragu 22 28,6% 

3. Setuju 19 24,7% 

Jumlah 77 100% 

Pengolahan Data Hasil Penelitian Tahun 2010. 

 

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa 36 atau 46,7% siswa 

menyatakan “tidak setuju” dengan adanya fenomena politik uang 

(money politic). Ketidak setujuan siswa sebagai pemilih pemula 

terhadap fenomena politik uang (money politic) dikarenakan 

sebaiknya sebagai pemilih pemula mereka di berikan perhatian dan 

pendekatan khusus terkait dunia politik.  

 

Menurut Edo salah satu responden yang penulis wawancari 

menyatakan: 

 “jika pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota terdapat 

kegiatan money politic maka akan lahir pemimpin di eksekutif 

yang tidak mempunyai rasa tanggung jawab terhadap nasib 

rakyat terutama dalam merumuskan dan melaksanakan 
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kebijakan pembangunan daerah karena akan cenderung 

mengutamakan pengembalian kerugian mereka.” 

 

 

Sebanyak 22 atau 28,6% responden menyatakan “ragu” dan 

sisanya 19 atau 24,7% responden menyatakan “setuju” dengan 

adanya fenomena politik uang (money politic). Adanya responden 

yang ragu dan bahkan setuju dengan fenomena politik uang (money 

politic) diakibatkan dari kekeliruan pandangan umum siswa 

terhadap politik, bagi siswa kekaburan tentang pandangan politik 

menjadi besar karena dalam praktek kehidupan politik yang lebih 

menampilkan aspek negatif sehingga menumbuhkan citra yang 

negatif pula. Misalnya adanya fenomena politik uang (money 

politic) atau politik praktis yang memaksakan kehendak untuk 

kepentingan sesaat bagi golongan politik tertentu. Hal ini berarti 

aspek-aspek praktis dari sistem politik yang berlaku lebih 

berpengaruh dalam pembentukan persepsi kesadaran siswa tentang 

budaya politik yang kurang benar. 

 

2. Kepercayaan Terhadap Pemerintah 

 

Kepercayaan terhadap pemerintah dapat diartikan penilaian seseorang 

terhadap pemerintah apakah pemerintah dapat dipercaya dan dapat 

dipengaruhi. Kepercayaan terhadap pemerintah ini dilihat dari dua 

indikator yaitu, keyakinan pada pemerintah dan mau bekerjasama dengan 

pemerintah. Berikut adalah jawaban responden mengenai pertanyaan yang 

berhubungan dengan kepercayaan terhadap pemerintah. 
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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. Keyakinan pada pemerintah dapat dilihat dari 

beberapa hal, yaitu: 

 

1) Pilkada Memberikan Pembelajaran Politik. 

 

Sebagai pemilih pragmatik, siswa mencerminkan bahwa 

pandangan terhadap fenomena politik terbagi kedalam kelompok 

pendukung dan menolak, yang intinya bahwa melalui pembelajaran 

politik di pelaksanaan pilkada pemahaman mereka terhadap politik 

praktis menjadi konsep yaitu berpolitik bagi mereka adalah 

pengakuan jati diri dengan kebebasan untuk menentukan diri 

sendiri. Lebih jelasnya mengenai keyakinan siswa sebagai pemilih 

pemula terhadap pilkada dapat memberikan pembelajaran politik 

sebagai berikut: 

 

Tabel 17. Distribusi Jawaban Responden Terhadap Pilkada 

Memberikan Pembelajaran Politik 

 

No Pilihan Jawaban Jumlah Persentase 

1. Setuju 28 36,4% 

2. Ragu 28 36,4% 

3. Tidak Setuju 21 27,2% 

Jumlah 77 100% 

Pengolahan Data Hasil Penelitian Tahun 2010. 
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Berdasarkan tabel di atas diketahui sebanyak 28 atau 36,4% 

responden menyatakan “setuju” bahwa Pilkada memberikan 

pembelajaran politik bagi mereka yang baru dalam dunia politik. 

Pilkada mengajarkan bagaimana proses demokrasi dapat terbentuk. 

Responden yang menjawab “ragu” jika pilkada dapat memberikan 

pembelajaran politik sebanyak 28 atau 36,4 % siswa. Sedangkan 

21 atau 27,2% responden menyatakan “tidak setuju” terhadap 

pernyataan bahwa pilkada dapat memberikan pembelajaran politik. 

Siswa yang beranggapan bahwa pilkada tidak dapat memberikan 

pembelajaran politik karena mereka berpikir bahwa pilkada hanya 

sebatas kegitan mencoblos saja, tanpa memahami kegiatan-

kegiatan yang ada di dalam pilkada. 

 

2) Keyakinan terhadap Kandidat yang dipilih 

 

Keyakinan bahwa kandidat yang mereka pilih melalui Pilkada, 

nantinya mampu membawa Kota Bandar Lampung ke arah yang 

lebih baik, baik tidak hanya dibidang pemerintahan tetapi 

mencangkup segala bidang. Berikut adalah jawaban responden 

mengenai keyakinan mereka bahwa Kandidat yang dipilih mampu 

membawa Kota Bandar Lampung ke arah yang lebih baik (Di 

bidang ekonomi, hukum, politik, sosial dan budaya). 
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Tabel 18. Distribusi Jawaban Responden Terhadap Keyakinan 

bahwa Kandidat yang dipilih mampu membawa Kota Bandar 

Lampung ke arah yang lebih baik (Di bidang ekonomi, hukum, 

politik, sosial dan budaya) 

 

 

No Pilihan Jawaban Jumlah Persentase 

1. Yakin 49 63,6% 

2. Ragu 18 23,4% 

3. Tidak yakin 10 13% 

Jumlah 77 100% 

Pengolahan Data Hasil Penelitian Tahun 2010. 

 

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa 49 atau 63,6% 

responden menjawab “yakin” bahwa Kandidat yang dipilih mampu 

membawa Kota Bandar Lampung ke arah yang lebih baik (Di 

bidang ekonomi, hukum, politik, sosial dan budaya). Sebanyak 18 

atau 23,4% responden menjawab “ragu” bahwa kandidat yang 

dipilih mampu membawa Kota Bandar Lampung ke arah yang 

lebih baik (Di bidang ekonomi, hukum, politik, sosial dan budaya). 

Keraguan siswa terkait dengan kompleknya masalah yang dihadapi 

Kota Bandar Lampung baik dibidang ekonomi, hukum politik, 

serta sosial dan budaya, kalaupun kandidat tersebut dapat 

mengatasinya mungkin tidak sampai semuanya teratasi. 

 

Sisanya 10 atau 13% responden menjawab “tidak yakin”, 

dikarenakan belum diketahuinya kualitas profesionalisme, kualitas 

pribadi, serta komitmen kandidat terhadap nasib rakyat yang 

diwakilinya. Proses untuk memenangkan seseorang calon pejabat 

politik tidak berdasarkan pada kepentingan rakyat banyak dan 

bahkan juga tidak berdasarkan kepentingan partai, tetapi masih 
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lebih diwarnai dengan motivasi untuk kepentingan yang lebih 

bersifat pribadi atau kelompok.  

 

3) Kepercayaan bahwa Pilkada akan membawa perubahan 

 

Pilkada yang berkualitas adalah pilkada yang kualitas administrasi 

proses elektoral tepat waktu sesuai jadwal tahapan, kualitas Politis 

proses elektoral yang mandiri dan legitimasi penyelenggara, 

dengan konflik yang sangat rendah serta kualitas Produk Pilkada 

akan terpilih calon yang baik dan berkualitas. Berikut adalah 

jawaban responden terhadap pertanyaan “apakah saudara percaya 

bahwa Pilkada akan memberikan perubahan yang lebih baik dalam 

kehidupan bermasyarakat (Di bidang ekonomi, hukum, politik, 

sosial dan budaya)?” 

 

Tabel 19. Distribusi Jawaban Responden Terhadap Kepercayaan 

bahwa Pilkada akan memberikan perubahan yang lebih baik dalam 

kehidupan bermasyarakat (Di bidang ekonomi, hukum, politik, 

sosial dan budaya) 

 

No Pilihan Jawaban Jumlah Persentase 

1. Percaya 49 63,6% 

2. Ragu 18 23,4% 

3. Tidak Percaya 10 13% 

Jumlah 77 100% 

Pengolahan Data Hasil Penelitian Tahun 2010. 

 

Berdasarkan tabel di atas diketahui sebanyak 49 atau 63,6% 

responden menjawab “percaya” bahwa Pilkada akan memberikan 

perubahan yang lebih baik dalam kehidupan bermasyarakat (Di 

bidang ekonomi, hukum, politik, sosial dan budaya). Hal tersebut 
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terkait bahwa pilkada merupakan proses demokratisasi,berbagai 

perubahan dan pergeseran yang terjadi, tentunya membutuhkan 

langkah-langkah penyesuaian dari daerah tersebut agar dapat tetap 

mempertahankan eksistensi atau kelangsungan hidupnya untuk 

dapat mencapai tujuannya. Langkah-langkah penyesuaian yang 

dimaksud harus melibatkan berbagai kekuatan yang ada dalam 

suatu daerah, baik pada lapisan suprastruktur politik, infrastuktur 

politik, maupun pada lapisan sub struktur politik. Dengan 

demikian, maka berbagai kekuatan tersebut secara sinergis akan 

mampu merumuskan dan melaksanakan strategi yang tepat untuk 

membawa kehidupan masyarakat ke arah yang lebih baik. 

 

Sedangkan 18 atau 23,4% responden menjawab “ragu” bahwa 

Pilkada akan memberikan perubahan yang lebih baik dalam 

kehidupan bermasyarakat (Di bidang ekonomi, hukum, politik, 

sosial dan budaya). Sisanya 10 atau 13% responden menjawab 

“tidak yakin” karena menurut responden pada pelaksanaan pilkada 

cenderung terdapat tingkat kecurangan-kecurangan seperti money 

politik (politik uang) sehingga pemilu yang benar-benar bersifat 

luber dan jurdil tidak dapat terwujud. Seharusnya pilkada 

dilakukan secara transparan, jujur dan adil dengan pemungutan 

suara yang langsung, umum, bebas dan rahasia. Sehingga pilkada 

dapat membawa perubahan ke arah yang lebih baik. 
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b. Mau Bekerjasama dengan Pemerintah 

 

Kerjasama yang dimaksud adalah kerjasama untuk meyukseskan 

semua program pemerintah baik itu dibidang pembangunan, 

pendidikan, kesehatan maupun politik. Penelitian ini lebih 

menekankan pada kerjasama dalam pembangunan dan bidang politik, 

yaitu ikut serta dalam penyelenggaraan pilkada, sehingga pilkada yang 

dilaksanakan dapat berjalan sukses sehingga pilkada yang sukses dapat 

mempercepat pembangunan. Berikut adalah jawaban responden 

mengenai pertanyaan apakah saudara bersedia bekerjasama dengan 

pemerintah untuk sama-sama membangun daerah. 

 

Tabel 20. Distribusi Jawaban Responden Terhadap Kesedian 

bekerjasama dengan pemerintah, untuk sama-sama membangun daerah 

 

No Pilihan Jawaban Jumlah Persentase 

1. Bersedia 49 63,6% 

2. Ragu 18 23,4% 

3. Tidak 10 13% 

Jumlah 77 100% 

Pengolahan Data Hasil Penelitian Tahun 2010. 

 

Berdasarkan tabel di atas diketahui 49 atau 63,6% responden 

menjawab “bersedia”. Sedangkan 18 atau 23,4 menjawab “ragu” hal 

tersebut terkait dengan pemikiran mereka sebagai pemilih pemula 

yaitu apakah keterlibatan mereka terhadap pembangunan daerah akan 

diakui, sementara mereka adalah siswa yang masih memiliki 

kewajiban untuk belajar. Sedangkan 10 atau 13% responden menjawab 

”tidak” karena program riil yang ditawarkan pemerintah tidak mampu 

menarik minat siswa sebagai pemilih pemula sekaligus penerus 
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bangsa. Jika ini gagal dimunculkan, dan program tersebut tidak 

terimplementasi, program tersebut hanya sekadar jargon politik yang 

hambar dan terkesaan tidak membumi. 

 

Sub-indikator lainya dalam mengukur keinginan kerjasama siswa 

terhadap pemerintah adalah kepercayaan mereka bahwa suara yang 

mereka berikan dalam pilkada dapat ikut menentukan kebijakan Kota 

Bandar Lampung. Berikut adalah jawaban responden mengenai 

pertanyaan “apakah saudara percaya bahwa suara yang saudara berikan 

pada pilkada ikut menentukan kebijakan Kota Bandar Lampung?” 

 

Tabel 21. Distribusi Jawaban Responden Terhadap Kepercayaan 

bahwa suara yang saudara berikan pada pilkada ikut menentukan 

kebijakan Kota Bandar Lampung 

 

No Pilihan Jawaban Jumlah Persentase 

1. Percaya 49 63,6% 

2. Ragu 18 23,4% 

3. Tidak Percaya 10 13% 

Jumlah 77 100% 

Pengolahan Data Hasil Penelitian Tahun 2010. 

 

Berdasarkan tabel di atas di ketahui 49 atau 63,6% responden 

menjawab “percaya” bahwa suara yang mereka berikan ikut 

menentukan kebijakan Kota Bandar Lampung, karena secara langsung 

siswa telah memilih kandidat yang nantinya akan memimpin Kota 

Bandar Lampung untuk lima tahun kedepan sehingga aspirasi 

masyarakat dapat tersalurkan dan diperhatikan oleh calon terpilih dan 

mempengaruhi tindakan-tindakannya dalam membuat keputusan. 

Pemilih pemula juga mengambil bagian dalam proses pemilihan 
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penguasa, dan secara langsung ataupun tidak langsung dalam proses 

pembentukan kebijakan umum. 

 

Sebanyak 18 atau 23,4% responden menjawab “ragu” jika suara yang 

mereka berikan ikut menentukan kebijakan Kota Bandar Lampung, 

dikarenakan menurut mereka para pembuat kebijakan cenderung tidak 

pro rakyat. Sisanya 10 atau 13% menjawab “tidak percaya” hal 

tersebut didasari oleh ketidak puasan di sekelompok masyarakat yang 

merasa aspirasinya tidak terwadahi sehingga mempengaruhi pemikiran 

pemilih pemula yang memang mudah untuk terpengaruh oleh 

lingkungan sekitarnya seperti keluarga dan teman. 

 

C. Hasil Penelitian Terhadap Responden Mengenai Motivasi Negatif dalam 

Menggunakan Hak Pilih pada Pilkada Kota Bandar Lampung tahun 

2010 

 

 

Motivasi negatif adalah proses untuk mempengaruhi seseorang agar mau 

melakukan sesuatu yang kita inginkan tetapi teknik dasar yang digunakan 

adalah lewat kekuatan ketakutan.. Faktor pendorong seseorang menggunakan 

hak pilihnya yang diakibatkan dari luar diri individu yaitu penampilan 

kandidat dan identitas partai pengusung kandidat. Berikut rincian jawaban 

responden terhadap pertanyaan yang menyangkut motivasi negatif: 

 

1. Penampilan Kandidat Peserta Pilkada 

 

Penampilan kandidat memiliki peran yang cukup besar dalam menentukan 

pilihan pemilih, ketertarikan seseorang untuk memilih yang didasari atas 

kemampuan untuk menilai figur kandidat, isu-isu atau program politik 
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yang diusung oleh kandidat dan partai politik kandidat. Namun dalam 

kenyataannya tidak semua pemilih termasuk pemilih pemula yang 

mempunyai hak pilih, mempunyai informasi yang memadai baik mengenai 

isu-isu politik atau program-program yang ditawarkan para kandidat, 

figur-figur kandidat bahkan visi dan misi para kandidat. Penampilan 

kandidat yang menentukan pilihan bagi pemilih dilihat dari beberapa 

indikator, yaitu: 

 

a. Visi dan misi kandidat 

 

1) Pengetahuan terhadap Visi Misi Kandidat 

 

Visi misi kandidat merupakan langkah awal pengenalan dari 

kandidat kepada masyarakat. Karena visi misi ini yang nantinya 

akan menjadi program bagi kandidat bila terpilih. Berdasarkan visi 

misi tersebut juga masyarakat dapat menilai seorang kandidat yang 

nantinya akan mempengaruhi keputusannya dalam memilih. 

Berikut adalah jawaban responden mengenai sub indikator visi 

misi kandidat dalam mempengaruhi pemilih. 

 

Tabel 22. Distribusi Jawaban Responden Terhadap Pengetahuan 

pada Visi Misi Kandidat 

 

No Pilihan Jawaban Jumlah Persentase 

1. Tahu 29 37,7% 

2. Ragu - - 

3. Tidak Tahu 48 62,3% 

Jumlah 77 100% 

Pengolahan Data Hasil Penelitian Tahun 2010. 
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Berdasarkan tabel di atas diketahui 29 atau 37,7% responden 

menjawab “tahu” mereka mengetahui visi misi kandidat peserta 

pilkada, pengetahuan terhadap visi misi kandidat dikarenakan 

siswa sering melihat visi misi kandidat yang ditampilkan di media 

cetak, reklame, baliho dan lain-lain. Sedangkan 48 atau 62,3% 

responden menjawab “tidak tahu” tetang visi misi kandidat. 

Ketidak tahuan siswa terhadap visi misi kandidat secara langsung 

menunjukan ketidak pedulian mereka terhadap pilkada. Serta sikap 

acuh tak acuh, tidak tertarik atau rendahnya pemahaman mereka 

mengenai masalah politik. 

 

2) Pertimbangan dalam Memilih Kandidat 

 

Visi misi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi dan 

menjadi pertimbangan pemilih dalam memilih, jika visi misi 

kandidat dianggap tepat oleh masyarakat tentunya hal tersebut akan 

menambah penilaian masyarakat terhadap kandidat. Berikut adalah 

jawaban responden mengenai hal yang menjadi pertimbangan 

dalam memilih kandidat. 

 

Tabel 23. Distribusi Jawaban Responden Terhadap Hal yang 

Menjadi Pertimbangan dalam Memilih Kandidat 

 

No Pilihan Jawaban Jumlah Persentase 

1. Visi dan misi Kandidat - - 

2. Citra kandidat 77 100% 

3. Kesamaan Suku, agama 

dan hubungan kekerabatan 

dengan kandidat 

- - 

Jumlah 77 100% 

Pengolahan Data Hasil Penelitian Tahun 2010. 
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Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa semua responden atau 

100% menjawab memilih kandidat berdasarkan ”citra kandidat”, 

bagi sebagian masyarakat umum citra kandidat sangat penting 

perananya untuk mendapatkan suara pemilih. Karena kandidat 

yang memiliki citra yang baik di mata masyarakat tentu akan 

dengan mudah memperoleh suara. Tidak jauh berbeda dengan 

masyarakat umum siswa sebagai pemilih pemula juga sangat 

mementingkan citra kandidat untuk mentukan pilihannya. 

popularitas seseorang dianggap mampu mendongkrak perolehan 

suara bagi partai atau calon pimpinan eksekutif dan legislatif. 

 

b. Kompetensi (pendidikan dan kepemimpinan) kandidat 

 

1) Pendidikan Kandidat 

 

Kemampuan kandidat terhadap suatu bidang, yang dilihat dari segi 

pendidikan yang telah dikuasainya serta kepemimpinanya dalam 

menghadapi suatu masalah. Berikut jawaban responden mengenai 

tingkat pendidikan yang ideal bagi kandidat peserta pilkada. 

Tabel 24. Distribusi Jawaban Responden Terhadap Tingkat 

Pendidikan Ideal bagi Kandidat 

 

No Pilihan Jawaban Jumlah Persentase 

1. Magister (S2) 27 35,1% 

2. Doktor (S3) 16 20,8% 

3. Sarjana (S1) 34 44,1% 

Jumlah 77 100% 

Pengolahan Data Hasil Penelitian Tahun 2010. 
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Berdasarkan tabel diatas diketahui 27 atau 35,1% responden 

menjawab “magister (S2)” sebagai pendidikan yang ideal untuk 

kandidat. Sedangkan 16 atau 20,8% responden menjawab “Doktor 

(S3)” sebagai pendidikan yang ideal bagi kandidat Wali Kota dan 

Wakil Wali Kota, karena menurut responden kandidat yang sudah 

mencapai pendidikan S3 tentunya sudah memiliki dan mengetahui 

banyak ilmu sehingga jika diterapkan dalam memimpin sebuah 

daerah akan dapat dengan mudah membuat suatu kebijakan. 

Sisanya sebanyak 34 atau 44,1 % responden menjawab “Sarjana 

(S1)” sudah ideal bagi pendidikan kandidat peserta pilkada. 

 

2) Reputasi Kandidat di Bidangnya 

 

Berdasarkan sub indikator kompetensi kandidat, yaitu terkait 

masalah reputasi kandidat pada bidangnya. Karena pemimpin harus 

memiliki kompetensi, kompetensi tersebut diwujudkan dalam 

reputasi pada bidang yang ia kuasai. Berikut jawaban responden 

mengenai pernyataan bahwa kandidat harus memiliki reputasi yang 

baik dibidangnya. 

 

Tabel 25. Distribusi Jawaban Responden Terhadap Kandidat harus 

Memiliki Reputasi yang baik dibidangnya 

 

No Pilihan Jawaban Jumlah Persentase 

1. Setuju 77 100% 

2. Ragu - - 

3. Tidak setuju - - 

Jumlah 77 100% 

Pengolahan Data Hasil Penelitian Tahun 2010. 
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Berdasarkan tabel di atas diketahui 77 atau 100% responden 

menjawab “setuju” bahwa kandidat harus memiliki reputasi yang 

baik dibidangnya, yaitu pemerintahan. Karena nantinya kandidat 

tersebut akan membuat dan mentukan kebijakan bagi Kota Bandar 

Lampung, jika kandidat tersebut tidak memiliki reputasi yang baik 

maka akan sulit baginya untuk mentukan kebijakan. Mayoritas 

responden menjawab setuju mengindikasikan bahwa mereka 

sebagai siswa memiliki perhatian khusus terhadap kemajuan daerah 

mereka, sehingga menurut mereka sebaiknya Kota Bandar 

Lampung dipimpin oleh orang yang memiliki kompetensi 

dibidangnya. 

 

3) Kepemimpinan Kandidat 

 

Masyarakat tentunya menginginkan seorang pemimpin yang 

memiliki jiwa kepemimpinan yang tegas. Pilkada merupakan salah 

satu saran bagi masyarakat untuk menentukan pemimpin yang 

menurut mereka memiliki jiwa kepemimpinan yang tegas dan 

berwibawa. Berikut adalah jawaban responden mengenai 

pernyataan bahwa kandidat harus memiliki jiwa kepemimpinan 

yang tegas dan berwibawa. 
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Tabel 26. Distribusi Jawaban Responden Terhadap Kandidat Harus 

Memiliki Kepemimpinan yang tegas dan berwibawa 

 

No Pilihan Jawaban Jumlah Persentase 

1. Setuju 77 100% 

2. Ragu - - 

3. Tidak setuju - - 

Jumlah 77 100% 

Pengolahan Data Hasil Penelitian Tahun 2010. 

 

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa 77 atau 100% responden 

menjawab “setuju” bahwa kandidat peserta pilkada harus memiliki 

jiwa kepemimpinan yang tegas dan berwibawa. Karena pemimpin 

dituntut harus tegas dalam membuat kebijakan dan membuat 

keputusan yang menyangkut publik. Pemimpin yang tegas dan 

berwibawa biasanya lebih disegani dan lebih banyak diikuti oleh 

pengikutnya. 

 

c. Moral (Citra) kandidat 

 

Para kandidat yang maju dalam Pilkada Wali Kota dan Wakil Wali 

Kota Bandar Lampung sering menggunakan politik citra dalam 

persaingan perebutan kursi nomor satu di suatu daerah. Dalam dunia 

pencitraan, citra dan realitas menjadi dua kutub yang terus tarik 

menarik. Citra telah berubah menjadi sebuah mesin politik yang 

bergerak kian cepat. Strategi pencitraan dan teknologi pencitraan atau 

imagologi dikemas sedemikian rupa untuk mempengaruhi persepsi, 

emosi, perasaan, kesadaran, dan opini publik sehingga mereka dapat 

digiring ke sebuah preferensi, pilihan dan keputusan politik tertentu. 
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Tabel 27. Distribusi Jawaban Responden Terhadap Kandidat harus 

Memiliki Citra yang baik 

 

No Pilihan Jawaban Jumlah Persentase 

1. Setuju 77 100% 

2. Ragu - - 

3. Tidak setuju - - 

Jumlah 77 100% 

Pengolahan Data Hasil Penelitian Tahun 2010. 

 

Berdasarkan tabel di atas semua responden atau 100% menjawab 

“setuju” bahwa kandidat peserta pilkada harus memiliki citra yang 

baik. Citra calon Kepala Daerah masih merupakan faktor yang 

mempengaruhi pemilih untuk menjatuhkan pilihan politiknya. Dalam 

hal ini pertimbangan pemilih lebih bersifat emosional, karena memilih 

calon bukan berdasarkan kemampuan pribadi seperti kemampuan 

intelektual, wawasan, penguasaan, pengalaman, visi, misi dan 

program, akan tetapi dengan pertimbangan cukup hanya melihat dari 

garis keturunan, garis ideologis, latar belakang organisasi, popularitas 

dan tampilan-tampilan fisik.  

 

Menurut Bagus salah satu responden yang penulis wawancarai 

menyatakan bahwa: ”figur muda, energik, dan familier akan membawa 

perubahan bagi bangsa. Sedangkan figur tua, apalagi dari militer, tidak 

mampu mengatasi masalah yang dihadapi masyarakat.” 
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d. Popularitas kandidat 

 

Kandidat dalam menarik pemilih dengan menciptakan asosiasi-asosiasi 

tertentu. Kandidat yang sudah dikenal oleh masyarakat akan mudah 

diterima oleh masyarakat tersebut. 

 

1) Pengetahuan terhadap Kandidat 

 

Kepopuleran seorang kandidat dapat dilihat dari seberapa banyak 

masyarakat yang mengenal dirinya. Siswa sebagai pemilih pemula 

yang belum memiliki pengalaman dalam Pilkada tentunya dituntut 

untuk mengetahui atau mengenal kandidat-kandidat yang menjadi 

peserta Pilkada Kota Bandar Lampung tahun 2010. karena 

pengetahuan mereka terhadap kandidat turut mempengaruhi dalam 

mmemilih. Berikut adalah jawaban responden tentang pengetahuan 

terhadap kandidat. 

 

Tabel 28. Distribusi Jawaban Responden Terhadap Pengetahuan 

pada Kandidat 

 

No Pilihan Jawaban Jumlah Persentase 

1. Tahu 55 71,4% 

2. Ragu - - 

3. Tidak Tahu 22 28,6% 

Jumlah 77 100% 

Pengolahan Data Hasil Penelitian Tahun 2010. 

 

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa 55 atau 71,4% 

responden menjawab “tahu” kandidat-kandidat peserta pilkada 

Kota Bandar Lampung tahun 2010. banyaknya siswa yang 

mengetahui kandidat peserta pilkada menunjukan ketertarikan 
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siswa sebagai pemilih pemula terhadap penyelenggaraan pilkada. 

Pengetahuan siswa terhadap kandidat didukung oleh berita-berita 

yang sering diterbitkan oleh media massa, selain berita juga karena 

banyaknya reklame, baliho dan poster yang terpasang diseluruh 

wilayah Kota Bandar Lampung sehingga membantu siswa dalam 

mengenal kandidat. Meskipun pengetahuan yang didapat siswa 

hanya sebatas nama, tanpa mengetahui lebih dalam tentang 

kandidat. Sedangkan 22 atau 218,6% responden menjawab “tidak 

tahu” terhadap kandidat-kandidat peserta pilkada.  

 

2) Media Pengenalan Kandidat 

 

Kandidat peserta Pilkada Kota Bandar Lampung tahun 2010 

tentunya memiliki banyak cara untuk melakukan pengenalan 

terhadap masyarakat. Masyarakat juga memiliki banyak pilihan 

untuk mengenal kandidat favoritnya. Berikut adalah jawaban 

responden mengenai media mereka dalam mengenal kandidat. 

 

Tabel 29. Distribusi Jawaban Responden Terhadap Media 

Pengenalan Kandidat 

 

No Pilihan Jawaban Jumlah Persentase 

1. Kampanye Kandidat - - 

2. Media Cetak dan 

Elektronik 

27 35,1% 

3. Reklame, Baliho, poster,dll 50 64,9% 

Jumlah 77 100% 

Pengolahan Data Hasil Penelitian Tahun 2010. 

 

Berdasarkan tabel di atas diketahui 27 atau 35,1% responden 

menjawab mengenal kandidat dari ”media cetak dan elektronik”, 
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media memang memikul peranan penting. Media massa sering 

disebut sebagai pilar demokrasi keempat. Demokrasi tanpa 

keterbukaan media massa tidak mungkin terjadi. Sebagai 

pembentuk opini publik, media bisa menyuburkan gagasan 

beragam untuk membentuk masyarakat plural dan bersikap toleran, 

serta menjadi sarana yang tepat untuk pengelan kandidat.  

 

Sedangkan 50 atau 64,9% menjawab mengenal kandidat dari 

”reklame, baliho, poster dll” yang banyak terpasang di seluruh 

wilayah Kota Bandar Lampung menjelang Pilkada lalu. Reklame, 

baliho, dan poster memang memiliki efektivitas yang lebih jika 

dibandingkan dengan media, karena reklame, baliho, dan poster 

selalu terpasang sehingga jika kita melakukan kegiatan disekitar 

reklame, baliho, poster maka kita akan sering melihatnya. 

 

3) Kandidat yang Populer Lebih Banyak dipilih 

 

Semakin kandidat tersebut dikenal masyarakat luas maka semakin 

besar kemungkinan ia akan banyak dipilih oleh masyarakat, karena 

masyarakat hanya memilih kandidat yang mereka kenal. Berikut 

jawaban responden mengenai pernyataan bahwa kandidat yang 

populer cenderung lebih banyak dipilih. 
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Tabel 30. Distribusi Jawaban Responden Terhadap Kandidat yang 

Populer cenderung lebih banyak dipilih  

 

No Pilihan Jawaban Jumlah Persentase 

1. Setuju 77 100% 

2. Ragu - - 

3. Tidak setuju - - 

Jumlah 77 100% 

Pengolahan Data Hasil Penelitian Tahun 2010. 

 

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa 77 atau 100% responden 

menjawab “setuju” bahwa kandidat yang populer cenderung lebih 

banyak dipilih. Hal tersebut dikarenakan popularitas merupakan 

faktor penting yang mempengaruhi elektabilitas kandidat yang 

belum populer. Artinya kandidat tersebut cenderung banyak dipilih 

berdasarkan kepopulerannya bukan berdasar apa yang 

dilakukannya.  

 

Menurut Ratih salah satu responden yang penulis wawancarai 

menyatakan ”kurang dipilihnya kandidat yang tidak populer karena 

pemilih tidak dapat menilai atau memilih kandidat jika kandidat 

tidak dikenal mereka.”  

 

4) Popularitas Kandidat 

 

Popularitas kandidat memegang peranan penting bagi kandidat jika 

ingin mendapatkan suara yang maksimal. Karena kebanyakan 

masyarakat termasuk siswa sebagai pemilih pemula yang 

cenderung memilih berdasarkan popularitas seseorang. Berikut 

adalah jawaban responden mengenai pertanyaan apakah memilih 
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kandidat tersebut karena ia terkenal. Dalam konteks pemilih 

pemula, tingkat pengenalan akan memiliki korelasi dengan pilihan. 

 

Tabel 31. Distribusi Jawaban Responden Terhadap Memilih Salah 

Satu Kandidat karena ia terkenal 

 

No Pilihan Jawaban Jumlah Persentase 

1. Tidak 28 36,4% 

2. Ragu - - 

3. Iya 49 63,6% 

Jumlah 77 100% 

Pengolahan Data Hasil Penelitian Tahun 2010. 

 

Berdasarkan tabel di atas diketahui 49 atau 63,6% responden 

menjawab ”iya” memilih salah satu kandidat karena kandidat 

tersebut terkenal. Artinya ada kecederungan kuat di kalangan para 

pemilih pemula (siswa) dimana mereka akan lebih menyukai 

kandidat yang populer. Popularitas kandidat merupakan hal 

terpenting yang berpengaruh terhadap pilihan pemilih pada 

kandidat dalam pilkada. Hal tersebut mengindikasikan bahwa 

siswa sebagai pemilih pemula hanya mengenal kandidat-kandidat 

yang populer atau terkenal saja, sedangkan kandidat yang tidak 

populer, cenderung tidak dikenal. Secara tidak langsung ini 

menunjukan bahwa semakin tinggi popularitas kandidat maka 

kecenderungan untuk dikenal dan dipilih akan semakin tinggi pula. 

 

Sedangkan yang menjawab ”tidak” sebanyak 28 atau 36,4% 

responden. Adanya siswa yang memilih bukan berdasarkan 

kepopuleran kandidat mengindikasikan bahwa siswa sebagai 

pemilih pemula juga mampu memilih berdasarkan kompetensi 
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yang dimiliki oleh kandidat. Daya kritis siswa terhadap karakter 

calon kepala daerah menjadi pola pikir yang dapat dijadikan 

pertimbangan dalam memilih. Sebagian besar dari hasil penelitian 

siswa lebih mencermati pandangan visi dan misi calon kepala 

daerah yang banyak dipampangkan dalam bentuk poster, spanduk, 

dan baliho 

 

2. Identitas Partai Pengusung Kandidat 

 

Pengaruh identitas partai terhadap dorongan untuk memilih adalah dari 

beberapa indikator di bawah ini: 

 

a. Pengetahuan terhadap Partai Pengusung Kandidat 

 

Partai pengusung kandidat memiliki peranan penting dalam pilkada, 

yaitu bagaimana partai tersebut dalam menjual kandidat dalam arti 

partai pengusung mampu mendapatkan simpati masyarakat dengan 

penampilan kandidat yang diusungnya.Berikut adalah jawaban 

responden mengenai pengetahuan mereka terhadap partai pengusung 

kandidat. 

 

Tabel 32. Distribusi Jawaban Responden Terhadap Pengetahuan Partai 

Pengusung 

 

No Pilihan Jawaban Jumlah Persentase 

1. Tahu 22 28,6% 

2. Ragu - - 

3. Tidak Tahu 50 71,4% 

Jumlah 77 100% 

Pengolahan Data Hasil Penelitian Tahun 2010. 
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Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa 22 atau 28,6% responden 

menjawab “tahu” partai pengusung kandidat peserta pilkada. 

Pengetahuan para siswa ini didapatkan dari sosialisasi poltik yang 

dilakukan oleh partai politik melalui media massa baik cetak maupun 

elektronik, serta dari reklame-reklame yang terpasang diseluruh 

wilayah Kota Bandar Lampung. Sedangkan sebanyak 50 atau 71,4% 

responden menjawab “tidak tahu” partai pengusung kandidat peserta 

pilkada. Hal tersebut dikarenakan siswa sebagai pemilih pemula hanya 

tahu bahwa mereka harus menggunakan hak pilih pada pilkada lalu 

tanpa mengetahui siapa saja yang menjadi peserta dan dari partai mana 

saja peserta tersebut diusulkan. 

 

Sedangkan dalam memilih pada pilkada lalu partai politik juga bisa 

menjadi alternatif untuk memilih kandidat. Karena jika partai tersebut 

merupakan partai besar dapat dipastikan mereka memiliki simpatisan 

yang setia. Berikut adalah jawaban responden mengenai hal yang 

menjadi pertimbangan dalam memilih partai pengusung pada pilkada 

Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandar Lampung tahun2010. 

 

Tabel 33. Distribusi Jawaban Responden Terhadap Hal yang Menjadi 

Pertimbangan Memilih Partai 

 

No Pilihan Jawaban Jumlah Persentase 

1. Visi dan Misi Partai - - 

2. Citra Partai 77 100% 

3. Ideologi Partai - - 

Jumlah 77 100% 

Pengolahan Data Hasil Penelitian Tahun 2010. 



 104 

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa 77 atau 100% responden 

menjawab “citra partai” sebagai hal yang menjadi pertimbangan dalam 

memilih partai pengusung kandidat. Semua responden yang memilih 

citra partai mengindikasikan bahwa memang partai yang besar dan 

memiliki citra yang baik banyak disukai oleh masyarakat termasuk 

siswa sebagai pemilih pemula. Citra memiliki peranan penting bagi 

masyarakat untuk menilai baik tidaknya partai tersebut. Karena selama 

ini partai-partai politik sibuk dengan berbagai aktivitas yang 

berorientasi pada penguatan citra dan sosialisasi untuk menarik massa. 

 

b. Ideologi Partai 

 

Aliran partai yang berfungsi tidak hanya sebagai identitas partai tetapi 

juga sebagai tujuan yang diperjuangkan dari partai tersebut. Berikut 

adalah jawaban responden terhadap pengetahuan tentang ideologi 

partai. 

 

Tabel 34. Distribusi Jawaban Responden Terhadap Pengetahuan 

tentang Ideologi Partai 

 

No Pilihan Jawaban Jumlah Persentase 

1. Tahu - - 

2. Ragu - - 

3. Tidak Tahu 77 100% 

Jumlah 77 100% 

Pengolahan Data Hasil Penelitian Tahun 2010. 

 

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa 77 atau 100% responden 

menjawab “tidak tahu” tentang ideologi partai politik. Hasil tersebut 

menunjukan bahwa partai politik selama ini kurang mensosialisasikan 
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partainya kepada masyarakat dalam hal ideologi yang menjadi tujuan 

partai. Selama ini masyarakat hanya ditunjukan tentang citra partai 

tanpa diimbangi dengan penunjukan ideologi partainya. Karena citra 

partai lebih penting jika dibandingkan dengan ideologi partai itu 

sendiri. 

 

c. 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. 

 

Tabel 35. Distribusi Jawaban Responden Terhadap Pengetahuan 

tentang Visi misi Partai 

 

No Pilihan Jawaban Jumlah Persentase 

1. Tahu - - 

2. Ragu - - 

3. Tidak Tahu 77 100% 

Jumlah 77 100% 

Pengolahan Data Hasil Penelitian Tahun 2010. 

 

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa 77 atau 100% responden 

menjawab “tidak tahu” terhadap visi misi partai pengusung kandidat 

peserta pilkada. Hal ini menunjukan bahwa selama pilkada partai 

hanya sibuk mensosialisasikan visi misi kandidat tanpa dibarengi 

dengan visi misi partai itu sendiri. Selain itu juga sifat dasar dari siswa 

yang apatis terhadap partai politik sehingga membuat mereka enggan 

untuk mencari informasi tentang partai politik. 
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d. 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. 

 

Tabel 36. Distribusi Jawaban Responden Terhadap Visi Partai yang 

mementingkan rakyat 

 

No Pilihan Jawaban Jumlah Persentase 

1. Setuju 77 100% 

2. Ragu - - 

3. Tidak setuju - - 

Jumlah 77 100% 

Pengolahan Data Hasil Penelitian Tahun 2010. 

 

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa 77 atau 100% responden 

menjawab ”setuju” terhadap pernyataan sebaiknya partai pengusung 

adalah partai yang memiliki visi mementingkan rakyat. Karena partai 

yang berjuang untuk rakyat dan yang betul-betul mampu 

memperjuangkan aspirasi masyarkat merupakan partai idaman semua 

masyarkat. Artinya masyarakat sampai saat ini belum menemukan 

partai yang benar-benar memiliki visi mementingkan kesejahteraan 

rakyat, karena fakta yang ditemui saat ini partai lebih banyak 

mementingkan kepentingan kelompoknya. 
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D. Analisis Interval Kategori Motivasi Positif dan Negatif 

 

1. Interval Kategori Motivasi Positif  

 

Berdasarkan jawaban-jawaban responden terhadap kuesioner yang penulis 

bagikan terkait aspek motivasi postif dan negatif didapatkan kategori 

interval sebagai berikut. Motivasi Positif diukur melalui indikator 

kesadaran politik dan keyakinan politik, maka hasil keseluruhan akan 

dilakukan analisis tabulasi sederhana untuk memberikan gambaran 

mengenai motivasi intrinsik, dengan perhitungan pengkategorian 

menggunakan rumus sebagai berikut : 

 

K

NrNt
I




 

         45 — 15 

   =  
               3 

 

   =  10 

 

 

Diperoleh data interval berdasarkan hasil jawaban responden untuk 

kategori motivasi positif sebagai berikut:  

Tinggi : 36-45 

Sedang : 26-35 

Rendah  : 15-25 

 

Berikut distribusi kategori jawaban responden mengenai indikator 

motivasi positif dalam menggunakan hak pilih pada Pilkada Kota Bandar 

Lampung Tahun 2010: 
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Tabel 37. Distribusi Kategori Jawaban Responden Mengenai motivasi 

positifdalam menggunakan hak pilih pada Pilkada Kota Bandar Lampung 

Tahun 2010 

 

No Kategori Interval Frekuensi Persentase (%) 

1. Tinggi 36-45 48 62,3% 

2. Sedang 26-35 29 37,7% 

3. Rendah 15-25 - - 

Jumlah 77 100% 

Pengolahan Data Hasil Penelitian Tahun 2010. 

 

Berdasarkan tabel kategori jawaban responden di atas diketahui bahwa 

indikator motivasi positif yang didasari oleh faktor kesadaran politik dan 

kepercayaan politik menjadi dasar bagi siswa sebagai pemilih pemula 

dalam menggunakan hak pilih pada Pilkada Kota Bandar Lampung Tahun 

2010 termasuk kategori “tinggi”. Terlihat dari banyaknya responden yaitu 

62,3%, yang menjadikan kesadaran politik dan kepercayaan terhadap 

pemerintah sebagai dasar mereka menggunakan hak pilih Pilkada Kota 

Bandar Lampung Tahun 2010. Tingginya motivasi positifsebagai dasar 

bagi siswa dalam menggunakan hak pilihnya karena ini merupakan 

pengalaman baru dan untuk pertama kalinya mereka memilih, sehingga 

tingkat antusiasme siswa sebagai pemilih pemula sangat tinggi. 

Antusiasme siswa yang tercermin dalam tingginya kesadaran siswa soal 

pentingnya Pilkada untuk menentukan pemimpin mereka 

 

Sedangkan yang termasuk kategori “sedang” 37,7%, seharusnya siswa 

sebagai pemilih pemula yang baru saja menggunakan hak pilihnya harus 

termotivasi dari dalam diri mereka sendiri atau motivasi positif, karena 

para pemilih pemula sangat mudah dipengaruhi oleh lingkungan sehingga 

jika tidak ditanamkan dalam diri siswa bahwa kesadaran akan politik dan 
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kepercayaan terhadap pemerintah sangat penting maka siswa sebagai 

pemilih pemula bisa terjerumus dalam kelompok pemilih apatis. Karena 

disamping usia mereka cukup muda juga didorong oleh pengalaman dan 

tingkat emosional yang tinggi yang memungkinkan partisipasi yang tidak 

rasional dalam Pilkada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandar Lampung 

tersebut. Kesadaran politik yang ada harus segera ditingkatkan, salah satu 

fakta yang masih bisa di temui, masih didapatinya pemilih yang sekedar 

memilih atau asal ikut tanpa diikuti dengan kepahaman dan kesadaran 

politik.  

 

Berdasarkan hasil pengkategorian jawaban menunjukkan bahwa kesadaran 

ikut aktif berpolitik telah menjadi kekuatan individu siswa dalam 

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Faktor-faktor yang menonjol 

dari tingkat kesadaran politik siswa sebagai pemilih pemula dalam pilkada 

dapat ditemukan dalam daya kritis siswa seputar pemahaman makna 

berpolitik di diskusi kelas.  

 

Tingginya tingkat kesadaran siswa dalam menggunakan hak pilih 

diperkuat dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Suhartono, Rahmat 

Mamuasi, Martiman, Dety Mulyati (Mahasiswa Pascasarjana UPI) dalam 

rangka pilkada Banten, Jawa Barat. Dari hasil studinya diperoleh 

kesimpulan bahwa tingkat kesadaran siswa sebagai pemilih pemula dalam 

pilkada menunjukkan perbedaan yang didasarkan pada pemahaman dan 

pengalaman. 
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Menurut Suhartono Rahmat Mamuasi, Martiman dan Dety Mulyati, 

tingkat kesadaran siswa sebagai pemilih pemula dalam pilkada 

menunjukkan perbedaan yang beragam didasarkan pada pemahaman dan 

pengalaman belajar konsep berpolitik di tingkat persekolahan. Pada 

umumnya pengalaman tersebut didapat sebatas dalam pemilihan ketua 

OSIS atau ketua kelas dan pemilihan lainnya (hart@mail.ut.ac.id). 

 

2. Interval Kategori Motivasi Negatif 

 

Berdasarkan jawaban-jawaban responden terhadap kuesioner yang penulis 

bagikan terkait aspek motivasi negatif yang diukur melalui indikator 

popularitas kandidat dan partai pengusung kandidat, maka hasil 

keseluruhan akan dilakukan analisis tabulasi sederhana untuk memberikan 

gambaran mengenai motivasi ektrinsik, dengan perhitungan 

pengkategorian menggunakan rumus sebagai berikut : 

K

NrNt
I




 

         45 — 15 

   =  
              3 

 

   =  10 

 

Diperoleh data interval berdasarkan hasil jawaban responden untuk kategori 

motivasi positifsebagai berikut:  

Tinggi : 36-45 

Sedang : 26-35 

Rendah  : 15-25 

mailto:hart@mail.ut.ac.id
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Berikut distribusi kategori jawaban responden mengenai indikator motivasi 

negatif dalam menggunakan hak pilih pada Pilkada Kota Bandar Lampung 

Tahun 2010: 

 

Tabel 38. Distribusi Kategori Jawaban Responden Mengenai motivasi 

ektrinsik dalam menggunakan hak pilih pada Pilkada Kota Bandar Lampung 

Tahun 2010 

 

No Kategori Interval Frekuensi Persentase (%) 

1. Tinggi 36-45 29 37,7% 

2. Sedang 26-35 48 62,3% 

3. Rendah 15-25 - - 

Jumlah 77 100% 

Pengolahan Data Hasil Penelitian Tahun 2010. 

 

Berdasarkan tabel kategori di atas diketahui bahwa indikator motivasi 

negatif yang dipengaruhi oleh faktor motivasi ektrinsik menjadi dasar siswa 

sebagai pemilih pemula dalam menggunakan hak pilihnya termasuk kategori 

“sedang” yaitu sebanyak 62,3% responden. Hal ini menunjukan bahwa 

siswa sebagai pemilih pemula dalam menggunakan hak pilih tidak 

dipengaruhi oleh penampilan kandidat dan identitas partai. Meskipun 

pemilih pemula tergolong massa mengambang dan kecenderungannya lebih 

pada isu-isu yang tren dan populis, namun mereka tidak menjadikan itu 

dasar untuk menggunakan hak pilih melainkan menjadikannya dasar untuk 

memilih kandidat. 

 

Siswa dalam menggunakan hak pilihnya yang didasari oleh motivasi 

ektrinsik atau termasuk kategori “tinggi” hanya sebesar 37,7% responden 

tidak menjadikan motivasi ektrinsik sebagai dasar dalam menggunakan hak 

pilih. Hal tersebut menunjukan bahwa siswa sebagai pemilih pemula dalam 
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menggunakan hak pilihnya berdasarkan kesadaran politik. Lingkungan 

hanya berpengaruh pada menentukan atau menjatuhkan suatu pilihan tetapi 

tidak menjadi motivasi pemilih pemula untuk menggunakan hak pilihnya 

pada Pilkada. 

 

Hasil interval kategori motivasi positif dan motivasi negatif ternyata 

menunjukkan bahwa motivasi positif lebih tinggi dalam mendasari siswa 

untuk menggunakan hak pilih, yaitu sebanyak 62,3%. Motivasi positif yang 

timbul dalam diri siswa dipengaruhi oleh faktor motivasi intrinsik yaitu 

kesadaran pribadi dan kepercayaan politik. Sedangkan motivasi negatif yang 

mendasari siswa dalam menggunkan hak pilih sebanyak 37,7%. motivasi 

negatif dipengaruhi oleh faktor motivasi ektrinsik yaitu penampilan kandidat 

dan partai pengusung. 


