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MOTIVASI PEMILIH PEMULA DALAM MENGGUNAKAN HAK PILIH 

PADA PEMILIHAN UMUM (PEMILUKADA) 

 KEPALA DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2010 

(Studi Pada SMA Yayasan Pembina Unila Bandar Lampung) 
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Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) adalah upaya untuk menjaring calon kepala 

daerah yang akan menduduki kursi walikota/ bupati kabupaten/ kota melalui 

penyelenggaraan pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil 

yang melibatkan masyarakat luas. Pilkada merupakan proses pergantian kepala 

daerah dan wakil kepala daerah yang secara sah diakui hukum, serta momentum 

bagi rakyat untuk secara langsung menentukan pasangan kepala daerah dan wakil 

kepala daerah sesuai dengan aspirasi/ keinginan rakyat. 

 

Pemilih pemula yang baru memasuki usia hak pilih pastinya belum memiliki 

jangkauan politik yang luas untuk menentukan apakah mereka akan menggunakan 

hak pilihnya. Sehingga, terkadang apa yang mereka pilih tidak sesuai dengan yang 

diharapkan. Alasan ini pula yang menyebabkan pemilih pemula sangat rawan 

untuk digarap dan didekati dengan pendekatan materi. Ketidaktahuan dalam soal 

politik praktis, terlebih dengan pilihan-pilihan dalam pilkada, membuat pemilih 

pemula sering tidak berpikir rasional dalam menggunakan hak pilihnya dan lebih 

memikirkan kepentingan jangka pendek. 



Muhammad Alfarizi 

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian 

deskriptif kuantitatif, teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan 

metode kuesioner atau angket. Jenis data bersumber dari data primer dan data 

skunder. Analisis data menggunakan rumus interval, sedangkan penentuan 

sampling menggunakan rumus proporsi random sampling. Tujuan dari penelitian 

ini ialah untuk mengetahui motivasi apa yang mendasari pemilih pemula (Siswa 

SMA YP Unila Bandar Lampung) dalam menggunakan hak pilih pada Pilkada 

Kota Bandar Lampung Tahun 2010. 

 

Hasil penelitian menunjukan bahwa siswa sebagai pemilih pemula dalam 

menggunakan hak pilihnya sebanyak 62,3% didasari oleh motivasi positif yang 

dipengaruhi oleh kesadaran politik dan kepercayaan politik. Tingkat kesadaran 

dan kepercayaan tersebut tidak terlepas dari pengalaman yang masih baru dan 

awam sebagai pemilih pemula. Sedangkan siswa yang menggunakan hak pilihnya 

didasari oleh motivasi negatif sebanyak 37,7% yang dipengaruhi oleh penampilan 

kandidat dan identitas partai pengusung kandidat.  

 


