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POLITICAL ATTITUDE PUNK KIDS CENTRAL LAMPUNG REGION IN 

ELECTION 2015 

(STUDY IN BANDAR JAYA, CENTRAL LAMPUNG REGION) 

 

 

By 

LINTANG YUNITA AFRIANA 

 

 

The Punk has not interest in politics and apathy towards elections. Election as a 

source of legitimacy relied on the participation of all citizens, including Punk to 

vote in local election. Therefore, researcher conducted a study on "Political 

Attitude Punk Kids Central Lampung Region In Election 2015". The aim of this 

research is to determine political attitude of Punk kids Central Lampung Region  

Election 2015. This study use quantitative descriptive methode, because this study 

aims to depict or describe in detail the phenomena of political attitude Punk Kids 

Central Lampung Region In Election 2015. 

 

The results show that the political attitude of Punk Kids in local election Punk 

Kids Central Lampung Region In Election 2015 show a positive attitude category. 

The Punk political attitude involves three components such as cognitive, affective 

and evaluative. In the election process, these three components such as concerning 

Punk himself as a voter, on election candidates, the bearer party candidates, 

organizers and the implementation process, the vision and mission of the election 

candidates. 

 

In the cognitive component show that Punk know the implementation, purpose 

and objective of the local election, but not knowing who the candidates, any 

bearer party, the process of implementation, as well as the vision and mission of 

candidates in local election. On the affective component show that Punk believe 

acquiring the right to vote in local election, has a feeling neutral towards 

prospective head region, agreed to the bearer party candidate for region head, 

believed to organizers of local elections, concerned about the process of the local 

elections, neutral towards vision and mission of prospective head region. In 

component evaluative directing that the Punk assess appropriate to obtain the right 

to vote in local elections, considers prospective candidates eligible to run, judging 

neutral to the bearer party candidates, assess neutral to the organizers, assess the 



implementation process runs smoothly, as well as assess the vision and mission 

made candidates in accordance with the needs of the Central Lampung. 

 

This study found inconsistencies the answers of Punk among components of 

cognitive, affective and evaluative. Inconsistencies occur in the absence of 

knowledge (cognitive) Punk on candidates election, the bearer party candidates, 

organizers and the process of implementation, as well as the vision and mission of 

the candidate's local election, but the Punk can be attitude (affective), and can 

provide assessment (evaluative) , Inconsistency because based on research results 

Punk misbehaves. It was later proved that there was a disorientation of the 

political problems (the local elections) for the Punk. Disorientation Punk is not 

thought of until the lives of others, just think of the fun is measured from yourself. 

Therefore, it is natural that Punk is not noticed in the election environment, 

including election. 
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LINTANG YUNITA AFRIANA 

 

 

Anak Punk tidak memiliki ketertarikan terhadap kehidupan politik dan bersikap 

apatis terhadap pemilihan umum. Pemilu sebagai sumber legitimasi 

mengandalkan partisipasi semua warga negara, termasuk anak Punk untuk ikut 

memilih dalam pemilihan kepala daerah. Oleh karena itu, peneliti melakukan 

penelitian tentang “Sikap Politik Anak Punk Dalam Pemilihan Kepala Daerah 

Lampung Tengah Tahun 2015”. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui sikap 

politik anak Punk dalam Pemilihan Kepala Daerah Lampung Tengah Tahun 2015. 

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian kuantitatif deskriptif, karena penelitian 

ini bertujuan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan secara terperinci 

mengenai fenomena sikap politik anak Punk dalam Pemilihan Kepala Daerah 

Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2015. 

 

Hasil penelitian menunjukan bahwa sikap politik anak Punk dalam pemilihan 

kepala daerah Kabupaten Lampung Tengah tahun 2015 menunjukan kategori 

sikap positif. Sikap politik anak Punk melibatkan tiga komponen yaitu kognitif, 

afektif dan evaluatif. Pada proses pilkada, ketiga komponen tersebut menyangkut 

tentang anak Punk bahwa dirinya sebagai pemilih, tentang kandidat pilkada, partai 

pengusung kandidat, penyelenggara dan proses penyelenggaraan, visi dan misi 

para kandidat pilkada.  

 

Pada komponen kognitif menunjukan bahwa anak Punk mengetahui pelaksanaan, 

maksud dan tujuan pemilihan kepala daerah, namun tidak mengetahui siapa saja 

calon, apa saja partai pengusung, proses penyelenggaraan, serta visi dan misi 

calon kepa daerah dalam pemilihan kepala daerah. Pada komponen afektif 

menunjukan bahwa anak Punk percaya memeroleh hak pilih dalam pemilihan 

kepala daerah, memiliki perasaan yang netral terhadap calon kepala daerah, setuju 

terhadap partai pengusung calon kepala daerah, percaya terhadap penyelenggara 



pemilihan kepala daerah, peduli terhadap proses penyelenggaraan pemilihan 

kepala daerah, netral terhadap visi dan misi calon kepala daerah. Pada komponen 

evaluatif menujukan bahwa anak Punk menilai pantas untuk memeroleh hak pilih 

dalam pemilihan kepala daerah, menganggap calon kandidat layak untuk 

mencalonkan diri, menilai netral terhadap partai pengusung calon kandidat, 

menilai netral terhadap penyelenggara, menilai proses penyelenggaraan berjalan 

lancar, serta menilai visi dan misi yang dibuat calon kandidat sesuai dengan 

kebutuhan masyarakat Lampung Tengah.  

 

Pada penelitian ini ditemukan inkonsistensi terhadap jawaban anak Punk diantara 

komponen kognitif, afektif dan evaluatif. Inkonsistensi terjadi pada tidak adanya 

pengetahuan (kognitif) anak Punk tentang kandidat pilkada, partai pengusung 

kandidat, penyelenggara dan proses penyelenggaraan, serta visi dan misi para 

kandidat pemilihan kepala daerah, namun anak Punk dapat bersikap (afektif), dan 

dapat memberikan penilaian (evaluatif). Inkonsistensi teradi karena berdasarkan 

hasil penelitian anak Punk berperilaku menyimpang. Hal ini kemudian 

membuktikan bahwa ternyata ada disorientasi terhadap masalah politik (pemilihan 

kepala daerah) untuk kaum Punk. Disorientasi tersebut adalah Punk tidak 

memikirkan sampai pada kehidupan orang lain, hanya memikirkan kesenangan 

yang diukur dari diri sendiri. Oleh karena itu, wajar jika Punk tidak memerhatikan 

lingkungannya termasuk dalam pemilihan kepala daerah.  

 

Kata kunci: Sikap politik, komponen sikap politik, Punk 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Anak Punk telah kehilangan kepercayaan terhadap otoritas negara, maupun 

masyarakat. Ideologi yang dianut anak Punk dipandang sebagai satu-satunya 

pilihan bagi anak Punk yang sudah kehilangan kepercayaan terhadap otoritas 

negara. Ideologi yang dianut anak Punk adalah ideologi anarkhisme. Sugiyati 

(2012: 12), menyatakan bahwa ideologi anarkisme yang pernah diusung-usung 

oleh band-band Punk gelombang pertama (1972-1978) diantara lain Sex Pistols 

dan The Clash telah merubah kaum Punk menjadi pemendam jiwa 

pemberontak (rebellious thinkers) daripada sekedar pemuja rock ’n roll.  

 

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari artikel Pemikiran Kontemporer-

Anak Punk (dimuat di https://cdr.lib.unc.edu/indexablecontent/uuid, diakses 

pada 4 November 2015, Pukul 08.01 WIB), menyatakan bahwa kegagalan 

reagenomic dan kekalahan Amerika Serikat dalam perang Vietnam di tahun 

1980-an turut memanaskan suhu dunia Punk pada saat itu. Hal ini dibuktikan 

dengan berkembangnya band-band Punk gelombang kedua (1980-1984) seperti 

Crass, Conflict, dan Discharge dari Inggris, The EX dan BGK dari Belanda, 

MCD dan Dead Kennedys dari Amerika Serikat yang menjadikan kaum Punk 

sebagai Rebellious thinkers karena kaum Punk memaknai anarkisme tidak 

https://cdr.lib.unc.edu/indexablecontent/uuid
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hanya sebatas pengertian politik semata. Pada keseharian anak Punk tidak 

menginginkan adanya pengekangan dalam bentuk apapun. Band-band tersebut 

telah merubah Punk dari berandalan Rock ’n Roll menjadi para pemberontak 

yang berfikir.  

 

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari artikel Pemikiran Kontemporer-

Anak Punk (dimuat di https://cdr.lib.unc.edu/indexablecontent/uuid, diakses 

pada 4 November 2015, Pukul 08.01 WIB), kaum Punk memiliki gerakan yang 

khas untuk menunjukkan keinginan dalam menyampaikan inspirasinya. Inti 

dari ideologi Punk adalah pada motto “D.I.Y (Do It Your Self)”, motto ini 

begitu diyakini dan dihidupi oleh anak Punk layaknya sebuah ajaran agama. 

“Do It Your Self” artinya semua dapat dikerjakan sendiri. Ideologi ini muncul 

karena sifat anak Punk yang anti sosial, anak Punk tidak memercayai siapapun 

di luar anak Punk, bahkan kecenderungan ideologi anak Punk selalu berkaitan 

dengan perlawanan terhadap kekuasaan atau politik, anti sosial, minoritas, anti 

hukum, dan segala hal yang cenderung negatif. 

 

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari artikel Pemikiran Kontemporer-

Anak Punk (dimuat di https://cdr.lib.unc.edu/indexablecontent/uuid, diakses 

pada 4 November 2015, Pukul 08.01 WIB), namun, dibalik ideologi tersebut, 

sebenarnya ada juga kandungan yang positif, seperti pola hidup mandiri, 

berkarya (musik) meski dalam keterbatasan, dan keberanian dalam 

mengaktualisasikan diri serta kepercayaan diri yang tinggi. Motto “Do It Yor 

Self” juga dipahami anak Punk untuk bertindak seenaknya, akhirnya dalam 

menyampaikan aspirasi anak Punk sering melakukan hal-hal yang negatif 

https://cdr.lib.unc.edu/indexablecontent/uuid
https://cdr.lib.unc.edu/indexablecontent/uuid
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seperti aksi perusakan. Penilaian Punk dalam melihat suatu masalah dapat 

dilihat melalui lirik-lirik lagunya yang bercerita tentang masalah politik, 

lingkungan hidup, ekonomi, ideologi, sosial dan bahkan masalah agama.  

 

Berdasarkan pengamatan peneliti pada 15 Oktober 2015, perilaku anak Punk 

dianggap sebagai perilaku sosial yang menyimpang. Hal ini dibuktikan degan 

perilaku anak Punk yang sering mengonsumsi minuman alkohol dan obat-

obatan yang terlarang. Ketika peneliti melakukan penelitian, peneliti pernah 

diajak pergi ke apotek untuk membeli obat yang biasa dikonsumsi anak Punk. 

Pada siang hari anak-anak Punk berkumpul dibelakang pasar untuk 

mengonsumsi minuman keras, bermain musik dan bernyanyi bersama. 

 

Akibat anggapan tersebut, anak Punk sering mengalami kekerasan budaya 

dimana anak Punk sering ditangkap oleh aparat keamanan karena dianggap 

sebagai sampah masyarakat yang mengganggu ketertiban umum. Anak Punk 

seringkali mengalami tindakan represif dari aparat hanya karena anak Punk 

disimbolkan sebagai anak-anak liar atau dicap sebagai sampah masyarakat. 

Fenomena ini dapat dibuktikan dengan sejumlah kasus penangkapan anak Punk 

sebagai berikut: 

 

http://news.okezone.com/read/2011/12//kontras- kecam- penangkapan-

anak-punk-di-Aceh (diakses pada 4 November 2015, Pukul 06. 15 WIB), 

diberitakan bahwa tercatat 65 anak Punk ditangkap secara sewenang-

wenang. Enam di antaranya adalah perempuan dan dua di antaranya masuk 

kategori anak-anak. Penangkapan tidak disertai dengan surat resmi 

penangkapan oleh kepolisian. Padahal anak-anak Punk yang malam itu 

berkumpul di tengah kota tidak didapati satu pun melakukan tindakan 

pelanggaran hukum yang perlu dicegah atau ditangkap. “Penangkapan dan 

pembubaran tersebut juga dihadiri oleh Wali Kota Banda Aceh dan 

Wakilnya”. Pasca penangkapan, para anak muda tersebut tidak 

diperlakukan sebagai tahanan yang bisa mendapatkan hak-haknya 

http://news.okezone.com/read/2011/12/kontras-%20kecam-%20penangkapan-anak-punk-di-Aceh
http://news.okezone.com/read/2011/12/kontras-%20kecam-%20penangkapan-anak-punk-di-Aceh
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sebagaimana yang dijamin dalam KUHAP. Seperti, bantuan hukum 

(pengacara) dan akses menghubungi keluarganya. “Melainkan anak-anak 

ini dibawa ke Sekolah Polisi Negara (SPN) Banda Aceh. Anak-anak 

tersebut (yang laki-laki) digunduli, dipaksa merendaman diri di sungai 

dekat SPN dan menjalani pendidikan kedisiplinan selama 10 hari kerja 

sejak Sabtu 10 Desember 2011” 

 

 

Anak Punk tidak menginginkan kehidupan dirinya untuk dipublikasikan secara 

luas bahkan terkait kehidupan politik. Hal ini didasarkan pada hasil 

pengamatan yang dilakukan oleh peneliti pada tanggal 14-15 Oktober 2015. 

Ketika peneliti melakukan wawancara kepada salah satu anak Punk, peneliti 

dilarang untuk merekam atau bahkan mencatat setiap pembicaraan saat 

wawancara. Peneliti juga dilarang mencantumkan nama anak Punk yang 

sedang diwawancara tersebut. Karena menurutnya ketika peneliti 

mendokumentasikan kegiatan tersebut berarti anak Punk tidak menghargai 

solidaritas anak Punk.  

 

Selain daripada itu, jika dilihat dari budaya politiknya anak Punk tidak 

mengharapkan apapun dari sistem politik yang ada. Berdasarkan hasil 

wawancara informal yang dilakukan oleh peneliti pada 15 September 2015, 

Pukul 19. 45 WIB, diketahui bahwa anak Punk merasa kecewa terhadap 

pemerintah. Anak Punk mengaharapkan bahwa pemerintah dapat memberikan 

fasilitas bagi anak Punk untuk berkarya. Namun, anak Punk menganggap apa 

yang dilakukan oleh pemerintah tidak sesuai dengan harapannya.  

 

Selanjutnya, anak Punk tidak memiliki ketertarikan khusus terhadap kehidupan 

politik dan bersikap apatis terhadap pemilihan umum. Berdasarkan hasil 

wawancara langsung yang dilakukan oleh peneliti pada tanggal 14-15 Oktober 
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2015 pada salah satu anak Punk, anak Punk tersebut menyatakan bahwa anak-

anak Punk suka ikut kegiatan kampanye, kecuali hanya kampanye akbar yang 

menyelenggarakan konser musik. Meskipun anak-anak Punk datang dalam 

kegiatan kampanye tersebut, itu hanya karena anak Punk ingin menikmati 

konser musik yang diselenggarakan. Sebaliknya, anak Punk mengikuti kegiatan 

tersebut bukan karena memang ikut berpartisipasi dan peduli terhadap politik. 

Terkait dalam hal memilih, anak Punk akan memilih apabila diberi uang  

 

Apatis terhadap proses politik yang terjadi di Indonesia juga bukan hanya 

dilatari oleh pilihan tindakan personal tapi juga merupakan sikap umum 

masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan pengalaman peneliti saat melakukan 

survey pada tanggal 28 Oktober 2015 tentang “Perilaku Memilih Masyarakat 

dalam Pilkada di Kota Bandar Lampung Tahun 2015”, yang menghasilkan 

fakta bahwa banyak masyarakat menghindar jika ditanya mengenai persoalan 

politik. Masyarakat menolak pertanyaan-pertanyaan mengenai politik dan 

menyebut bahwa politik itu buruk, jahat dan korup. Ide citra politik ini tidak 

berkembang dengan sendirinya, melainkan didapat dari media massa yang juga 

milik beberapa tokoh politik yang merangkap sebagai pengusaha.  

 

Apatisme sangat berbahaya bagi negara demokratis karena akan mengarah 

pada krisis legitimasi kekuasaan. Apatisme masyarakat dalam demokrasi 

bukanlah masalah yang sepele, di dalam demokrasi asalkan seluruh masyarakat 

mendapatkan akses yang sama terhadap penguasa, setiap rezim yang berkuasa 

dilegitimasi oleh pemilu. Pemilu sebagai sumber legitimasi mengandalkan 

partisipasi setiap warga negara untuk ikut memilih penguasa. Ukuran 
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kesuksesan pemilu tersebut dijadikan ukuran legitimasi bagi kekuasaan. Oleh 

karena itu, apatisme dianggap berbahaya bagi negara demokratis karena akan 

mengarah pada krisis legitimasi kekuasaan.  

 

Berdasarkan hasil wawancara informal yang dilakukan oleh peneliti pada 15 

September 2015, Pukul 19. 45 WIB, diketahui bahwa Anak Punk bersikap 

apatis karena memandang elit politik tidak mengalami perubahan yang jelas. 

Anak Punk yang mengerti politik tetapi pemilu dianggap hanya sebagai 

sandiwara politik, karena hakikatnya pemilu akan menguntungkan secara 

politik dan ekonomi kepada elit politik. Golongan Putih (Golput) muncul 

karena keberadaan pemilu dan aktivitas memilih tidak akan berdampak lebih 

baik pada diri anak Punk. Hal ini terjadi di tengah anak Punk  yang terjebak 

pada apatisme.  

 

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan oleh peneliti pada 15 Oktober 

2015, fenomena dan kehidupan anak Punk di Lampung dapat dijumpai di 

daerah Lampung Tengah khususnya di Pasar Bandar Jaya. Bagi masyarakat 

Lampung Tengah pemandangan tentang keberadaan anak Punk sudah tidak 

asing lagi. Kehidupan jalanan membuat anak Punk kerap bertindak kriminal 

seperti mencopet. Keseharian anak Punk biasanya dihabiskan dijalanan dengan 

mengamen, membuat tato, menyablon, minum-minuman keras atau hanya 

sekedar duduk dan bermain musik bersama komunitasnya. Anak Punk Bandar 

Jaya memiliki grup band musik yang bernama Breker dan Komplikasi Otak. 
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Lampung Tengah juga merupakan daerah yang ikut dalam pelaksanaan pilkada 

serentak di Indonesia. Seperti yang termuat dalam berita online di http:// www. 

antaranews. com/ berita/tujuh-gelombang-pilkada-serentak-2015-hingga-2027 

(diakses pada 23 April 2015, Pukul 20. 01 WIB), menyatakan bahwa pemilihan 

kepala daerah serentak akan dilaksanakan dalam tujuh gelombang dari tahun 

2015 hingga tahun 2027. Pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak 

gelombang pertama akan dilakukan pada Desember 2015 untuk kepala daerah 

yang masa jabatannya berakhir pada 2015 serta pada semester pertama 2016.  

 

Data dari Kementerian Dalam Negeri menyatakan terdapat 541 daerah otonom 

di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. Jumlah kepala daerah yang habis masa 

jabatannya pada 2015 adalah sebanyak 204 daerah, kepala daerah yang habis 

masa jabatannya pada 2016 sebanyak 100 daerah. Kepala daerah yang habis 

masa jabatannya pada 2015 sebanyak 204 daerah yang akan segera 

menyelenggearakan pilkada serentak, terdiri atas delapan provinsi, 170 

kabupaten, dan 26 kota. Berdasarkan data tersebut, terdapat diantaranya 

delapan kabupaten/ kota yang berada di Lampung yakni Kabupaten Lampung 

Tengah. 

 

Pemilu sebagai sumber legitimasi mengandalkan partisipasi setiap masyarakat 

untuk ikut memilih penguasa, tidak terkecuali anak Punk sekalipun. Anak Punk 

yang ada di Lampung Tengah juga merupakan bagian dari warga negara 

Indonesia. Anak Punk dapat menyampaikan dan menyalurkan aspirasinya 

kepada pemerintah agar keinginannya dapat terpenuhi dan membuat perubahan 

terhadap negara agar kebijakannya berpihak pada rakyat. Seperti yang telah 
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diungkapkan di atas bahwa kehadiran Punk menjadi sebuah fenomena yang 

sampai sekarang masih bertahan dan menjadi gerakan penentang bagi segala 

kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak berpihak pada masyarakat.  

 

Namun, hal itu tidak akan terwujud apabila anak Punk tidak ikut berpartisipasi 

dalam kehidupan politik. Salah satu bentuk partisipasi anak Punk yaitu dengan 

ikut serta dalam pilkada serentak yang diselenggarakan oleh negara. 

Berdasarkan fenomena di atas, maka peneliti melakukan penelitian tentang 

“Sikap Politik Anak Punk Dalam Pemilihan Kepala Daerah Lampung Tengah 

Tahun 2015”. 

 

Adapun penelitian terdahulu yang juga mengambil topik tentang anak Punk 

yaitu sebagai berikut: 

Tabel 1. Penelitian Terdahulu 

No 

(1) 

Nama 

(2) 

Judul  

(3) 

Tujuan 

(4) 

Metode 

Penelutian 

(5) 

Hasil 

(6) 

1. Siti Sugiyati 

(2014) 

Fenomena 

Anak Punk 

Dalam 

Perspektif 

Teori 

Michel 

Foucault, 

Agama Dan 

Pendidikan 

Untuk 

mengetahui 

bagaimana 

fenomena 

anak punk 

menurut 

berbagai 

persfektif 

(Michel 

Foucault, 

Agama dan 

pendidikan) 

Kuantitatif 

dengan 

pendekatan 

deskriptif 

Jika dilihat 

dari kacamata 

Foucault, 

maka 

komunitas 

Punk ini 

memunyai 

kekuasaan 

dalam 

kebebasan. 

Punk 

sebenarnya 

memiliki 

suatu paham 

yang 

mengajak para 

pengikutnya 

untuk terus 

melawan, 
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menentang 

ketidakadilan, 

menjunjung 

tinggi 

kebebasan, 

dan terutama 

saling 

menghargai 

umat manusia. 

Yang dilihat 

Foucault dari 

pengetahuan 

Punk itu 

tentang 

ideology 

budayanya, 

dari 

persamaan 

hak, 

kreatifitas, 

dan kritik 

terhadap itu 

tadi. 

Kekuasaannya 

dicurahkan 

dalam hal 

kebebasan. 

2. Dian Maria 

Sari (2010) 

Identitas 

Diri 

Anggota 

Komunitas 

Punk 

Untuk 

memahami 

dan 

mendeskrip

sikan 

identitas 

diri anggota 

komunitas 

punk. 

Kualitatif 

dengan 

pendekatan  

fenomenologi 

terdapat tiga 

kategori 

identitas diri 

angggota 

komunitas 

punk, yaitu 

identitas diri 

yang masih 

menjadi 

anggota 

komunitas 

punk, identitas 

diri yang 

mulai merasa 

jenuh dan 

bimbang  

dalam 

komunitas 

punk, dan 

identitas diri 

anggota 
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komunitas 

punk yang 

sudah insaf. 

3. Fransiscus 

Batista 

Marbun 

(2011)  

Tanggapan 

Masyarakat 

Terhadap 

Perilaku 

Budaya 

Anak Punk. 

Untuk 

mengetahui 

tanggapan 

masyarakat 

terhadap 

perilaku 

budaya 

anak Punk 

Kuantitatif 

dengan 

pendekatan 

deskriptif 

Masyarakat 

Lingkungan II 

Kelurahan Sei 

Sikambing C II 

Medan 

Helvetia yang 

mengetahui 

tentang 

keberadaan 

anak punk di 

kawasan 

Kelurahan Sei 

Sikambing C II 

Medan 

Helvetia 

terbilang 

dengan 

persentase 

yang cukup 

tinggi.  

 

Sumber: Diolah sendiri oleh peneliti 

 

Adapun perbedaan penelitian di atas dengan penelitian ini adalah bahwa 

penelitian ini mengangkat masalah sikap politik anak Punk dalam pemilihan 

kepala daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2015 dengan melihat Punk 

sebagai sebuah perilaku menyimpang. Penelitian ini menggunakan metode 

kuantitatif yang bersifat deskriptif. Teori yang digunakan adalah teori sikap 

politik yang digagas oleh Gabriel Almond dan Sidney Verba, di mana terdapat 

tiga komponen yaitu kognitif, afektif, dan evaluatif. 
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B. Rumusan Masalah 

 

 

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini yaitu “Bagaimana Sikap Politik Anak Punk dalam Pemilihan 

Kepala Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2015?” 

 

C. Tujuan Penelitian 

 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sikap politik anak Punk 

dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2015. 

 

D.  Kegunaan Penelitian 

 

 

Kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

 

1. Kegunaan Teoritis 

a. Bagai civitas akademika sebagai perbendaharaan tambahan pengetahuan 

mengenai sosial politik anak Punk; 

b. Bagi civitas akademika sebagai perbendaharaan tambahan pengetahuan 

mengenai sikap politik masyarakat Indonesia; 

c. Bagi civitas akademika sebagai perbendaharaan tambahan pengetahuan 

mengenai kehidupan sosial anak Punk 

d. Sebagai tambahan pengetahuan tentang urgensi aspek kebebasan dalam 

partisipasi politik; 

e. Bagi pemerintah daerah sebagai gagasan baru tentang konsep dalam 

meningkatkan partisipasi politik. 
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2. Kegunaan Praktis 

a. Sebagai bahan masukan Pemerintah Daerah Lampung Tengah agar 

meningkatkan partisipasi politik masyarakat agar tercipta kesejahteraan; 

b. Sebagai masukan Pemerintah Daerah Lampung Tengah dan partai politik 

dalam memberikan pendidikan politik kepada anak Punk dapat melalui 

musik, karena bermain musik adalah kegemaran anak Punk; 

c. Sebagai bahan koreksi, referensi dan evaluasi untuk para peneliti lain 

yang hendak melakukan penelitian dalam topik yang sejenis lebih baik. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

 

A. Tinjauan Tentang Sikap Politik 

 

 

1. Pengertian Sikap 

 

 

Allen, dkk (Azwar, 2015: 4), disebutkan secara historis istilah sikap 

(attitude) digunakan pertama kali oleh Herbert Spencer di tahun 1862 yang 

pada saat diartikan olehnya sebagai status mental seseorang. Pada tahun 

1888, Lange menggunakan istilah sikap dalam bidang eksperimen 

mengenai respon untuk menggambarkan kesiapan objek dalam 

menghadapi stimulus yang datang secara tiba-tiba. 

 

Louis Thurstone, dkk (Azwar, 2015: 4) menyatakan bahwa sikap adalah 

sesuatu bentuk evaluasi atau reaksi dari perasaan. Sikap seseorang 

terhadap suatu objek adalah perasaan mendukung atau memihak 

(favorable) maupun perasaan tidak mendukung ataupun memihak 

(unfavorable) pada objek tersebut. Thurstone (dalam Azwar, 2015: 4), 

memformulasikan sikap sebagai derajat afek positif atau afek negatif 

terhadap suatu objek psikologis. 
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Bogardus, dkk (Azwar, 2015: 5), menyatakan bahwa sikap merupakan 

semacam kesiapan untuk bereaksi terhadap suatu objek dengan cara 

tertentu. Kesiapan yang dimaksud merupakan kecenderungan potensial 

untuk bereaksi dengan cara tertentu apabila individu dihadapkan pada 

suatu stimulus yang menghadapi adanya respon. LaPierre (Azwar, 2015: 

5), mendefinisikan sikap sebagai suatu pola perilaku, tendensi atau 

kesiapan antisipatif, presdisposisi untuk menyesuaikan diri dalam situasi 

sosial, atau secara sederhana, sikap adalah respon terhadap stimuli sosial 

yang terkondisikan. 

 

Secord dan Backmann (Azwar, 2015: 5),  juga mendefinisikan sikap 

sebagai keteraturan tertentu dalam hal perasaan (afeksi), pemikiran 

(kognisi), dan predisposisi tindakan (konasi) seseorang terhadap suatu 

aspek yang ada di lingkungan sekitarnya. Ahmadi (2009: 148), 

mendefinisikan sikap sebagai sesuatu hal yang menentukan sifat, hakikat, 

baik perbuatan sekarang maupun yang akan datang.  

 

Oleh karena itu, ahli psikologi W. J Thomas (Ahmadi, 2009: 149), 

memberi batasan sikap sebagai sesuatu kesadaran individu yang 

menentukan perbuatan-perbuatan yang nyata ataupun yang mungkin akan 

terjadi di dalam kegiatan-kegiatan sosial. Pada hal ini, Thomas (Ahmadi, 

2009: 149) juga menyatakan bahwa sikap seseorang selalu diarahkan 

terhadap sesuatu hal atau suatu objek tertentu. Tidak ada sikap tanpa 

objek, misalnya saja sikap pemerintah Indonesia terhadap gerakan G 30 S/ 

PKI. 
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Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa sikap adalah 

respon yang menggambarkan kesiapan untuk bereaksi terhadap suatu 

objek dengan cara tertentu. 

 

2. Komponen-Komponen Sikap 

 

 

Berikut ini komponen-komponen sikap menurut Ahmadi (2009: 48): 

a. Aspek kognitif yaitu yang berhubungan dengan gejala mengenal 

pikiran. Ini berarti berwujud pengolahan, pengalaman, dan keyakinan 

serta harapan-harapan individu tentang objek tertentu; 

b. Aspek afektif berwujud proses yang menyangkut perasaan-perasaan  

tertentu seperti ketakutan, kedengkian, simpati, antipati, dan sebagainya 

yang ditujukan kepada objek-objek tertentu; 

c. Aspek konatif berwujud proses tendensi/kecenderungan untuk berbuat 

sesuatu objek, misalnya: kecenderungan memberi pertolongan, 

menjauhkan diri dan sebagainya. 

 

Berdasarkan penjelasan di atas, telah diutarakan bahwa sikap adalah 

kesadaran individu yang menentukan perbuatan yang nyata dalam 

kegiatan-kegiatan sosial. Maka, sikap sosial adalah kesadaran individu 

yang menentukan perbuatan yang nyata, yang berulang-berulang terhadap 

objek sosial. Hal ini terjadi bukan saja pada orang-orang lain dalam satu 

masyarakat. Misalnya: sikap masyarakat terhadap bendera kebangsaan. 

Masyarakat selalu menghormatinya secara khidmat dan berulang-ulang 

pada hari-hari nasional di negara-negara tersebut. 
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Travers, dkk (Ahmadi, 2009: 151), menyatakan bahwa sikap melibatkan 3 

(tiga) komponen yang saling berhubungan yaitu: 

a. Komponen cognitive: berupa pengetahuan, kepercayaan, atau pikiran 

yang didasarkan pada informasi, yang dihubungkan dengan objek. 

Misalnya: orang tahu bahwa uang itu bernilai, karena orang melihat 

harganya dalam kehidupan sehari-hari. Sikap orang terhadap uang itu 

mengandung pengertian bahwa orang tersebut mengetahui tentang nilai 

uang; 

b. Komponen affective: menunjuk pada dimensi emosional dari sikap, 

yaitu emosi yang berhubungan dengan objek. Objek disini dirasakan 

sebagai menyenangkan atau tidak menyenangkan. Misalnya: jika orang 

mengatakan bahwa senang uang, ini melukiskan perasaannya terhadap 

uang; 

c. Komponen behavior atau conative: melibatkan salah satu predisposisi 

untuk bertindak terhadap objek. Misalnya: karena uang adalah sesuatu 

yang bernilai, orang menyukainya, dan berusaha (untuk bertindak) 

untuk mendapatkan gaji yang besar. 

 

Komponen behaviour dipengaruhi oleh komponen kognitif. Komponen ini 

berhubungan dengan kecenderungan untuk bertindak (action tendency), 

sehingga dalam beberapa literatur komponen ini disebut komponen action 

tendency. 
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Apabila individu memiliki sikap yang positif terhadap suatu objek, 

individu tersebut akan siap membantu, memerhatikan, berbuat sesuatu 

yang menguntungkan objek itu. Sebaliknya, bila individu memiliki sikap 

yang negatif terhadap objek, maka individu akan mengancam, mencela, 

menyerang bahkan membinasakan objek itu. Misalnya: sikap yang positif 

terhadap China membawa orang kepada perbuatan menerima sebagai 

teman memerhatikan serta melindunginya. Sebaliknya sikap yang negatif 

terhadap China membawa orang kepada perbuatan menghindari, menolak 

sehingga teman, menganggap lebih rendah dan sebagainya. 

 

Menurut Azwar (2015: 23), menyebutkan tiga komponen sikap yaitu 

komponen kognitif, afektif, dan konatif. Komponen kognitif merupakan 

representasi apa yang dipercayai oleh individu pemilik sikap, komponen 

afektif merupakan perasaan yang menyangkut aspek emosional, dan 

komponen konatif merupakan aspek kecenderungan berperilaku tertentu 

sesuai dengan sikap yang dimiliki seseorang. 

 

Mann (Azwar, 2015: 24), menjelaskan bahwa komponen kognitif berisi 

persepsi, kepercayaan, dan stereotipe yang dimiliki individu mengenai 

sesuatu. Seringkali komponen kognitif dapat disamakan dengan pandangan 

(opini), terutama bila menyangkut masalah isu atau problem yang 

kontraversial. Komponen afektif merupakan perasaan individu terhadap 

objek sikap dan menyangkut masalah emosi. Aspek emosional inilah yang 

biasanya berakar paling dalam sebagai komponen sikap yang merupakan 

aspek yang paling bertahan terhadap pengaruh-pengaruh yang mungkin 
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akan mengubah sikap seseorang. Komponen perilaku berisi tendensi atau 

kecenderungan untuk bertindak atau untuk bereaksi terhadap sesuatu 

dengan cara-cara tertentu.  

 

Azwar (2015: 24), menguraikan lebih lanjut ketiga komponen sikap 

tersebut dengan memberikan contoh objek sikapnya masing-masing. 

a. Komponen Kognitif 

Komponen kognitif berisi kepercayaan seseorang mengenai apa yang 

berlaku atau yang benar bagi objek sikap. Contohnya, isu sosialisasi 

sebagai objek sikap. Pada hal ini, komponen kognitif sikap terhadap 

lokalisasi pelacur adalah apa saja yang dipercayai seseorang mengenai 

lokalisasi. Seringkali, apa yang dipercayai seseorang itu merupakan 

stereotipe atau sesuatu yang telah terpolakan dalam fikirannya.  

 

Jika terpolakan dalam fikiran bahwa pelacuran merupakan sesuatu yang 

negatif atau tidak baik maka lokalisasi akan membawa asosiasi pola 

fikiran itu, lepas dari maksud dan tujuan diadakannya lokalisasi. 

Sehingga apapun yang menyangkut lokalisasi akan membawa makna 

negatif dan orang menjadi percaya bahwa lokalisasi membawa arti yang 

tidak baik. 

 

Kepercayaan datang dari apa yang telah orang lihat dan ketahui. Dari 

apa yang dilihat itu kemudian terbentuk suatu ide atau gagasan 

mengenai sifat atau karakteristik umum suatu objek. Misalnya, bahwa 

ayam bertelur, bebek bertelur, burung dara bertelur, elang betelur, dan 

karena itulah orang percaya bahwa pelican dapat bertelur. 
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Ide negatif yang terbentuk mengenai lokalisasi dapat menjadi dasar 

kepercayaan atau keyakinan bahwa segala sesuatu yang menyangkut 

lokalisasi tentu akan buruk. Kepercayaan dapat terus berkembang. 

Pengalaman pribadi, apa yang diceritakan orang lain, dan kebutuhan 

emosional merupakan determinan utama dalam terbentuknya 

kepercayaan. 

 

Kepercayaan terhadap komponen kognitif tidak selalu akurat. 

Terkadang kepercayaan itu terbentuk justru dikarenakan kurang atau 

tiadanya informasi yang benar mengani objek yang dihadapi. Misalnya, 

karena belum pernah mencicipi daging kuda atau karena belum pernah 

mendengar cerita tentang rasa daging kuda maka orang kemudian 

menganggap bahwa daging kuda tidak enak, lalu tidak menyukai bistik 

daging kuda. 

b. Komponen Afektif 

Komponen afektif menyangkut masalah emosional subyektif seseorang 

terhadap suatu objek sikap. Secara umum, komponen ini disamakan 

dengan perasaan yang dimiliki terhadap sesuatu. Sebagai contoh, ada 

dua orang yang memunyai sikap negatif terhadap lokalisasi, orang yang 

tidak suka dan ketidaksukaannya ini berkaitan dengan ketakutan akibat 

perbuatan pelacuran sedangkan orang lain mewujudkan 

ketidaksukaannya dengan rasa benci atau jijik terhadap segala sesuatu 

yang menyangkut pelacuran. Pada umumnya, reaksi emosional yang 
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merupakan komponen afektif ini dipengaruhi oleh kepercayaan atau apa 

yang dipercayai sebagai sesuatu yang benar dan berlaku bagi objek. 

c. Komponen Konatif Atau Perilaku 

Komponen ini menunjukan bagaimana perilaku atau kecenderungan 

berperilaku yang ada dalam diri seseorang berkaitan dengan objek sikap 

yang dihadapinya. Kaitan ini didasari oleh asumsi bahwa kepercayaan 

dan perasaan banyak memengaruhi perilaku. Maksudnya, bagaimana 

orang berperilaku dalam situasi tertentu dan terhadap stimulus tertentu 

akan banyak ditentukan oleh bagaimana kepercayaan dan perasaannya 

terhadap stimulus tersebut.  

 

Kecenderungan berperilaku secara konsisten, selaras dengan 

kepercayaan dan perasaan ini membentuk sikap individual. Karena itu, 

adalah logis untuk mengharapkan bahwa sikap seseorang akan 

dicerminkannya dalam tendensi perilaku terhadap objek. Misalnya, 

apabila orang percaya bahwa daging kuda tidak enak rasanya, dan 

orang tersebut merasa tidak suka pada daging kuda, maka wajar bila 

tidak mau makan daging kuda. 

 

Konsisten antara kepercayaan sebagaimana komponen kognitif, perasaan 

sebagai komponen afektif, dengan tendensi perilaku sebagai komponen 

konatif seperti itulah yang menjadi landasan dalam usaha penyimpulan 

sikap yang dicerminkan oleh jawaban terhadap skala sikap.   
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Menurut Azwar (2015: 28), para ahli psikologi sosial beranggapan bahwa 

interaksi ketiga komponen tersebut selaras dan konsisten, dikarenakan 

apabila dihadapkan dengan satu objek sikap yang sama maka ketiga 

komponen harus memolakan arah sikap yang seragam. Teori mengatakan 

bahwa apabila salah satu saja diantara ketiga komponen itu tidak konsisten 

dengan yang lain, maka akan terjadi ketidakselarasan yang menyebabkan 

timbulnya mekanisme perubahan sikap sedemikian rupa sehingga 

konsistensi itu tercapai kembali.  

 

Prinsip inilah yang dimanfaatkan untuk memanipulasi sikap guna 

mangalihkan bentuk sikap tertentu menjadi bentuk yang lain, yakni dengan 

memberikan informasi yang berbeda mengenai objek sikap yang dapat 

menimbulkan inkonsistensi di antara komponen-komponen sikap 

seseorang. 

 

Pada contoh sikap terhadap daging kuda, informasi mengenai bahaya 

memakan daging kuda (misalnya saja) disertai sugesti bahwa rasa daging 

kuda jauh lebih enak, akan memperkuat sikap negatif terhadap daging 

kuda. Akan tetapi, seseorang yang percaya bahwa daging kuda tidak enak 

dan merasa tidak suka pada daging tersebut, kemudian tanpa sengaja 

mencicipi daging kuda yang dibuat bistik serta menemukan bahwa bistik 

itu sugguh lezat, akan mengalami ketidakseimbangan dalam interaksi 

ketiga komponen sikapnya yang semula negatif.  
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Inkonsistensi antar komponen sikap terjadi karena orang tersebut 

mengetahui bahwa kepercayaan (kognisinya) selama ini mengenai rasa 

daging kuda tidak selaras dengan rasa tidak suka (afeksinya) dan dengan 

perilaku (konasinya) yang tidak mau makan daging kuda. Karena itu, 

untuk mengembalikan keseimbangan semula, akan terjadi proses 

perubahan sikap. Sikap yang semula-mula negatif  berngasur-angsur 

menjadi netral dan kemudian sangat memungkinkan menjadi positif.  

 

Azwar (2015: 30), menyatakan bahwa sikap sosial terbentuk dari adanya 

interaksi sosial yang dialami oleh individu. Interaksi mengandung lebih 

daripada hanya sekedar kontak sosial dan hubungan antar individu sebagai 

anggota kelompok sosial. Pada interaksi sosial, terjadi hubungan saling 

memengaruhi di antara individu yang satu dengan yang lain, terjadi 

hubungan timbal balik yang turut memengaruhi pola perilaku masing-

masing individu sebagai anggoota masyarakat. Interaksi sosial meliputi 

hubungan antara individu dengan lingkungan fisik maupun lingkungan 

psikologis di sekelilingnya. 

 

Pada interaksi sosialnya, individu bereaksi membentuk pola sikap tertentu 

terhadap berbagai objek psikologis yang dihadapinya. Azwar (2015: 30) 

menyebutkan faktor yang memengaruhi pembentukan sikap yaitu sebagai 

berikut: 

 

a. Pengalaman Pribadi 

Apa yang telah dan sedang dialami seseorang ikut membentuk dan 

memengaruhi penghayatan terhadap stimulus sosial. Tanggapan akan 
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menjadi salah satu dasar terbentuknya sikap. Untuk memunyai 

tanggapan dan penghayatan, seseorang harus memunyai pengalaman 

yang berkaitan dengan objek psikologis. Penghayatan akan membentuk 

sikap positif atau negatif tergantung pada berbagai faktor lain. 

Middlebrook (Azwar, 2015: 31) mengatakan bahwa tidak adanya 

pengalaman sama sekali dengan suatu objek psikologis cenderung 

membentuk sikap negatif terhadap objek tersebut; 

b. Pengaruh Orang Lain yang Dianggap Penting 

Orang lain disekitar merupakan salah satu diantara komponen sosial 

yang ikut memengaruhi sikap seseorang. Seseorang yang dianggap 

penting, seseorang yang diharapkan persetujuannya bagi setiap gerak 

tingkah dan pendapatnya, seseorang yang ingin dikecewakan, atau 

seseorang yang berarti khusus (significant others), akan banyak 

memengaruhi pembentukan sikap terhadap sesuatu. Diantara orang 

yang biasanya dianggap penting bagi individu adalah orang tua, orang 

yang setatus sosialnya lebih tinggi, teman sebaya, teman dekat, guru, 

teman kerja, istri atau suami, dan lain-lain. 

 

Pada umumnya, individu cenderung untuk memiliki sikap yang 

konformis atau searah dengan sikap orang yang dianggapnya penting. 

Kecenderungan ini antara lain dimotivasi oleh keinginan untuk 

berafiliasi dan keinginan untuk mnghindari konflik dengan orang yang 

dianggap penting tersebut. 
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Pada masa anak-anak dan remaja, orang tua biasanya menjadi figur 

yang paling berarti bagi anak. Middlebrook (Azwar, 2015: 32), 

menyatakan bahwa interaksi terhadap antara anak dan orang tua 

merupakan determinan utama sikap si anak. Sikap orang tua dan anak 

cenderung sama sepanjang hidup; 

c. Pengaruh Budaya 

Burrhus Frederik Skinner (Azwar, 2015: 34), menekankan pengaruh 

kebudayaan dalam membentuk pribadi seseorang. Kebudayaan dimana 

seseorang hidup dan dibesarkan memunyai pengaruh besar terhadap 

pembentukan sikap. Kebudayaan menanamkan garis pengarah sikap 

terhadap berbagai masalah yang dihadapi. Kebudayaan mewarnai sikap 

anggota masyarakatnya, karena kebudayaan memberi corak 

pengalaman individu-individu yang menjadi anggota kelompok yang 

diasuhnya. Hanya kepribadian individu yang telah mapan dan kuatlah 

yang dapat memudahkan dominasi kebudayaan dalam pembentukkan 

sikap individual; 

d. Media Massa 

Sebagai sarana komunikasi, berbagai bentuk media massa memunyai 

pengaruh besar dalam pembentukkan opini dan kepercayaan orang. Di 

dalam penyampaian informasi, media massa membawa pesan-pesan 

yang berisi sugesti yang dapat mengarahkan opini seseorang. Adanya 

informasi baru mengenai sesuatu hal memberikan landasan kognitif 

baru bagi terbentuknya sikap terhadap hal tersebut. Pesan-pesan sugesti 

yang dibawa oleh informasi tersebut, apabila cukup kuat, akan memberi 
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dasar afektif dalam menilai sesuatu hal sehingga terbentuklah arah 

sikap tertentu. 

 

3. Pengertian Sikap Politik 

 

 

Sastroadmodjo (1995: 4), sikap politik adalah kesiapan untuk bereaksi 

terhadap objek tertentu yang bersifat politik, sebagai penghayatan terhadap 

obyek yang bersangkutan. Sementara menurut Plano (Khoirudin, 2004: 

95), mendefinisikan sikap politik sebagai pertalian diantara berbagai 

keyakinan yang telah melekat dan mendorong seseorang untuk 

menanggapi suatu objek atau situasi politik dengan suatu cara tertentu.  

 

Sikap politik tergantung dari persooalan-persoalan para pemimpin, 

gagasan-gagasan, lembaga-lembaga dan peristiwa-peristiwa politik. 

Walaupun sikap lebih abadi dari pikiran atau suasana hati yang fana, 

namun sikap cenderung berubah sesuai berlakunya waktu dan dengan 

berubahnya keadaan dan cenderung dipengaruhi oleh berbagai macam 

motif (karena sikap itu sifatnya insidensial) tergantung dari kondisi atau 

peristiwa yang mendukung dan melatarbelakanginya. 

 

Selanjutnya, sikap politik berkaitan erat dengan sosialisasi politik. 

Menurut Rush dan Phillip Althoff (2003: 25), yang dimaksud sosialisasi 

politik adalah suatu proses bagaimana memperkenalkan sistem politik 

pada seseorang, dan bagaimana orang tersebut menentukan tanggapan 

serta reaksi-reaksinya terhadap gejala-gejala politik.  
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Sedangkan, menurut Surbakti (1999: 117), sosialisasi adalah proses 

pembentukkan sikap dan orientasi politik bagi anggota masyarakat. 

Melalui proses sosialisasi ini para anggota masyarakat memeroleh sikap 

dan orientasi terhadap kehidupan politik yang berlangsung dalam 

masyarakat. Proses ini berlangsung seumur hidup yang diperoleh secara 

sengaja melalui pendidikan formal, nonformal, dan informal maupun 

secara tidak sengaja melalui kontak dan pengalaman sehari-hari, baik 

dalam kehidupan keluarga dan tetangga maupun dalam kehidupan 

masyarakat. 

 

Berdasarkan pengertian dan pendapat beberapa para ahli di atas, peneliti 

menyimpulkan bahwa sikap politik adalah sikap yang bersifat internal 

yang diwujudkan dalam bentuk tanggapan atau pendapat untuk bereaksi 

terhadap objek atau situasi politik, sebagai hasil penghayatan dari individu 

dalam masyarakat yang melibatkan komponen kognitif, afektif dan 

evaluatif terhadap objek atau situasi politik. 

 

4. Komponen Sikap Politik 

 

 

Ada beberapa faktor yang memengaruhi sikap individu atau masyarakat 

terhadap sistem politik atau suatu objek politik, Almond dan Sidney Verba 

(1990: 16) menyebutkan terdapat tiga komponen sikap politik. Berikut ini 

adalah ketiga komponen tersebut: 

a. Komponen Kognitif 

Komponen Kognitif adalah komponen yang menyangkut pengetahuan 

tentang politik dan kepercayaan pada politik, peranan dan segala 
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kewajibannya serta input dan outputnya. Komponen kognitif individu 

dapat memiliki tingkat pengetahuan tentang segala sistem politik, 

tokoh-tokoh pemerintahan, kebijakan yang diambil atau mengenai 

simbol-simbol yang dimiliki oleh sistem politiknya secara keseluruhan; 

b. Komponen Afektif 

Komponen Afektif adalah perasaan terhadap sistem politik, peranannya, 

para aktor, dan penampilannya. Komponen afektif menyangkut aspek 

perasaan seorang warga negara. Individu dimungkinkan memiliki 

perasaan yang khusus terhadap aspek-aspek sistem politik tertentu yang 

dapat membuat individu-individu besikap menerima atau menolak 

sistem tersebut; 

c. Komponen Evaluatif 

Komponen Evaluatif adalah keputusan dan pendapat tentang objek-

objek politik yang secara tipikal melibatkan kombinasi standar nilai dan 

kriteria dengan informasi dan perasaan. Komponen evaluatif ditentukan 

oleh orientasi moral. Norma yang dianut oleh warga negara menjadi 

dasar sikap dan perilakunya terhadap sistem politik. Pengertian warga 

negara terhadap sistem politik merupakan suatu kemampuan untuk 

mengukur kesadaran tentang politik, bagian-bagian, simbol-simbol, dan 

sekaligus norma-norma yang dimiliki masyarakat. 
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5. Sikap Politik Anak Punk 

 

 

Berdasarkan penjelasan di atas, sikap politik anak Punk menurut peneliti 

ialah berkaitan dengan tiga aspek menurut Almond dan Verba (1990: 16) 

sebagai berikut: 

a. Komponen Kognitif 

Komponen kognitif adalah komponen yang menyangkut pengetahuan 

anak Punk tentang politik dan kepercayaan pada politik, peranan dan 

segala kewajibannya serta input dan outputnya. Komponen kognitif 

anak Punk dapat dilihat dari pengetahuannya tentang segala sistem 

politik, tokoh-tokoh pemerintahan, kebijakan yang diambil atau 

mengenai simbol-simbol yang dimiliki oleh sistem politiknya secara 

keseluruhan, dan pengetahuan tentang pelaksanaan proses politik yang 

sedang berlangsung seperti pilkada.  

 

Pada proses pilkada, aspek kognitif anak Punk dapat berupa 

pengetahuan anak Punk bahwa dirinya sebagai pemilih, pengetahuan 

tentang kandidat pilkada, partai pengusung kandidat, penyelenggara dan 

proses penyelenggaraan, visi dan misi para kandidat pilkada; 

b. Komponen Afektif 

Komponen Afektif adalah perasaan anak Punk terhadap sistem politik, 

peranannya, para aktor, dan penampilannya. Komponen afektif 

menyangkut aspek perasaan anak Punk. Anak Punk dimungkinkan 

memiliki perasaan yang khusus terhadap aspek-aspek sistem politik 
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tertentu yang dapat membuat individu-individu besikap menerima atau 

menolak sistem tersebut.  

 

Pada proses pilkada yang akan berlangsung aspek afektif anak Punk 

adalah dengan melihat perasaan anak Punk terhadap dirinya sebagai 

pemilih, sikap terhadap kandidat pilkada, sikap terhadap partai 

pengusung, penilaian terhadap penyelenggara dan proses 

penyelenggaraan, dan penilaian terhadap visi dan misi calon; 

c. Komponen Evaluatif 

Komponen Evaluatif adalah keputusan dan pendapat tentang objek-

objek politik yang secara tipikal melibatkan kombinasi standar nilai dan 

kriteria dengan informasi dan perasaan. Komponen evaluatif ditentukan 

oleh orientasi moral. Ideologi yang dianut oleh anak Punk menjadi 

dasar sikap dan perilakunya terhadap sistem politik. Pengertian anak 

Punk terhadap sistem politik merupakan suatu kemampuan untuk 

mengukur kesadaran tentang politik, bagian-bagian, simbol-simbol, dan 

sekaligus norma-norma yang dimiliki masyarakat.  

 

Pada proses pilkada, aspek evaluatif anak Punk adalah melihat pendapat 

anak Punk bahwa dirinya sebagai pemilih, pendapat anak Punk tentang 

kandidat pilkada, pendapat anak Punk tentang partai pengusung 

kandidat, pendapat mengenai penyelenggara dan proses 

penyelenggaraan, dan pendapat mengenai visi dan misi calon. 
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B. Tinjauan Tentang Anak Punk 

 

 

1. Pengertian Punk 

 

 

Ronaldo (Marbun, 2011: 3), kata Punk berasal dari kepanjangan Public 

United Not Kingdom. Punk merupakan sub-budaya yang lahir di London-

Inggris di pertengahan tahun 1970 yang dulunya adalah sebuah gerakan 

untuk menentang para elit politik yang berkuasa di Inggris pada saat itu. 

Namun, Punk juga dapat berarti jenis musik yang lahir di awal tahun 1970-

an. Punk juga bisa berarti ideologi hidup yang mencakup aspek sosial dan 

politik. 

 

Wade & Tauris (Sari, 2010: 10), mengatakan bahwa Punk adalah 

konformitas dilakukan karena untuk mengidentifikasikan dirinya dengan 

kelompok dan anggota kelompok, serta ingin tampil serupa. Konformitas 

dalam berpakaian, pilihan hidup dan ide-ide yang ada menunjukkan 

adanya perasaan seirama dengan rekan-rekan dan kerabat kerja. Gaya 

berpakaian Punk yang berambut mohawk, celana skinny, sepatu boot, 

memiliki tato di tubuh, memakai tindikan (piercing), dan minum alkohol 

merupakan suatu bentuk simbolisme yang terlihat dalam keseharian Punk. 

 

O’Hara (Sari, 2010: 10), juga menyebutkan pengertian Punk. Pengertian 

yang pertama, yaitu sebagai suatu bentuk tren remaja dalam bidang 

fashion dan musik. Kedua, Punk sebagai suatu keberanian dalam 

melakukan perubahan dan pemberontakan. Ketiga, Punk sebagai bentuk 
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perlawanan yang hebat karena menciptakan musik, gaya hidup, komunitas, 

dan kebudayaan dirinya sendiri. 

 

Pada kamus Inggris-Indonesia, pengertian secara bahasa Punk adalah 

sumbu, seorang (pemuda) yang tidak berpengalaman, berarti buruk, 

rendah, geretan, orang ceroboh, semberono. Pemuda yang ikut gerakan 

masyarakat, mapan, dengan menyatakan lewat musik, gaya berpakaian, 

dan gaya rambut khas. Sedangkan Petter Salim (Sugiyati, 2014: 8), Punk 

tidak dapat diartikan sesederhana itu. Istilah Punk sudah selama ini di 

Indonesia, masyarakat lebih banyak melihat Punk sebagai gaya hidup dari 

pada musiknya.  

 

Fenomena yang ditangkap oleh masyarakat di sekitar Poris Pelawad adalah 

sekelompok orang (Punkers) yang berkumpul pada lokasi tertentu dengan 

berpakaian lusuh dan atribut-atribut atau aksesoris yang dipakai seperti 

bretel, ikat pinggang spike (menyerupai paku), kalung rantai, gelang spike, 

sepatu boots, jeansstretch, kaos oblong, jaket kulit yang di penuhi emblem, 

rambut dengan gaya mohawk (seperti rambut suku Mohican Indian), 

spikky, gladiator, corrison yang dicat berwarna-warni, hingga terkesan 

“garang” dan kadang terlibat tawuran, kekerasan dan kriminalitas, dan 

membawakan lagu yang penuh distorsi yang memekakan telinga.  

 

Baju lusuh dan “kampring” dengan boots yang jarang lepas dari kaki, 

rambut warna-warni yang dibentuk seperti landak, menambah dandanan 

menjadi kontras dan mencolok, karena Punkers dianggap sebagai korban 

trend dan mode dalam menciptakan style mode tersendiri. Tidak semua 
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anak Punk bergaya atau dandan seperti itu, bagi Punk sebagai soul dan 

tidak perlu ditonjolkan, karena pada hakikatnya esensi Punk bersifat 

subyektif (hanya dirinyalah yang mengetahui bahwa dirinya anak Punk 

atau bukan). 

 

Sugiyati (2014: 9), Punk juga bisa berarti musik, ideologi yang mencakup 

aspek sosial. Musik merupakan salah satu pengekspresian diri para 

Punkers, yang dihayati hingga terbawa suasana, maka tidak heran apabila 

terlihat ada unsur kekerasan tidak hanya pada pogo atau pada musiknya, 

tetapi juga pada gaya hidup. Di dalam jenis-jenis lagu akan ditemukan 

beberapa symbol yang menunjukan kekuatan dan pilihan ideologi sang 

penyanyi atau grup penyanyi. Punk tidak harus dandan, Punk adalah 

kebebasan, Punk harus bermain musik, saling support antar komunitas 

terutama dalam bermusik. 

 

Musik Underground dan anak Punk diidentikkan dengan kekerasan, 

frontal, rusuh dan sebagainya. Sedangkan dalam pemahaman publik 

pecinta musik Rock, mazhab Underground pada umumnya dapatlah 

disebut sebagai yang anti terhadap kekerasan atau perang, anti terhadap 

kemapanan, anti rasis serta cinta damai. Seringkali orang terkecoh oleh 

warna suara (colour sound) yang memekakan telinga dengan teriakan 

dengan teriakan melengking tanpa makna, lirik yang tidak jauh dari rasa 

frustasi menghadapi realita hidup yang keras.  
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Sebagai contoh, sebuah grup musik Sex Pistols yang berasal dari Inggris 

yang merupakan negara asal mula Punk berasal, menulis sebuah lagu yang 

berjudul “God Save The Queen” yang mengkritik keluarga kerajaan 

Inggris. Ataupun grup musik Punk Inggris lainnya Crass yang berdiri 

untuk berhubungan langsung dengan kaum pembebasan sosialis dan 

menjadi sebuah variasi komunal pemikiran politik pada abad ke-20, 

kedekatan grup musik ini dengan kaum sosialis pada masa itu yang 

bertolak belakang dengan sistem monarki yang menjadi bagian dari 

pemerintahan kerajaan Inggris sampai sekarang. Seperti yang ditulis 

Baskoro (Kurniawan P, 2015: 2): 

 

”Crass menyatukan manfaat dari lagu-lagu, film, suara-suara kolase, 

gambar-gambar dan pergerakan subvesi untuk menghadirkan 

kritikan yang inovatif dan berkelanjutan melawan semua yang 

dipandang sebagai budaya yang dibangun dengan landasan dari 

peperangan, kekerasan, seksisme, kemunafikan agama, dan 

konsumerisme yang berlebihan. Bersama kalangan anarko-pasifis 

lalu melakukan perlawanan sehingga menjadi sebuah gerakan besar 

di lingkungan musik Punk.” 

 

 

Punk bukanlah sebuah komunitas biasa, Punk memiliki ideologi dan 

melakukan politik dengan caranya sendiri. Kutipan di atas menjelaskan 

bahwa salah satu band Punk ternama dunia melakukan perlawanan lewat 

musik Punk-nya. Punk melakukan kritik sosial terhadap pemerintahan 

melalui karya musiknya, seperti yang dilakukan dua grup musik tersebut 

yaitu Sex Pistols dan Crass yang melakukan kritik terhadap pemerintahan 

kerajaan Inggris melalui karya lagu yang diciptakan. Lagu-lagu hasil karya 

anak Punk memang berbeda dengan lagu lainnya serta jarang didengar 
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oleh khalayak karena lagunya berisi kritik sosial maupun kritik terhadap 

pemerintah.  

 

Bahkan lagu-lagu hasil karyanya dilarang didengar oleh masyarakat 

karena lagunya mengandung makna politis. Seperti yang dialami oleh grup 

musik Sex Pistols banyak memengaruhi perkembangan Punk di dunia. 

Baskoro (Kurniawan P, 2015: 4):  

“Sex Pistols merilis single kedua god save the queen sebuah lagu 

yang menyerang keluarga kerajaan, langsung dilarang diputar di 

radio 1 milik BBC, namun single tersebut mencapai no.2 di beberapa 

chart UK, meskipun ada chart yang mengosongkan posisi kedua. 

Banyak pihak yang percaya dan menunjukan bukti bahwa single itu 

sebenarnya mencapai posisi 1, hanya diatur sedemikian rupa untuk 

menghindari pandangan negative terhadap keluarga kerajaan.” 

 

 

Berdasarkan kutipan di atas, dapat dipahami bahwa Punk mampu 

memberikan pengaruh, baik secara sosial maupun pengaruh politik 

terhadap pemerintahan yang sedang berkuasa. Grup musik Sex Pistols 

mampu melakukannya, yaitu melakukan kritik dengan karya musik yang 

identik dengan anak Punk. Punk yang lahir sebagai salah satu aliran musik 

yang memiliki ciri khusus karena memiliki sisi idealis dalam 

menghasilkan karyanya. Selain itu, Punk juga menghasilkan subkultur 

yang mampu menarik perhatian khusus dari masyarakat. Seperti dikutip 

dari sebuah buku yang ditulis Baskoro (Kurniawan P, 2015: 2): 

“Punk sejatinya adalah jenis musik yang sangat idealis, begitupun 

para penganutnya. Punk tidak semata-mata menuangkan tingkat 

musikalitas Punk dalam bentuk lagu, yang kemudian direkam oleh 

salah satu industri rekaman, lalu dijual di pasaran. Melainkan, 

sebagai sarana untuk menyampaikan kritik atas fenomena sosial-

politik tertentu, penyimpangan kekuasaan pemerintahan dan 

kesewenangan para pengambil kebijakan.” 
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Berdasarkan kutipan di atas, dapat dipahami bahwa yang membedakan 

Punk dengan jenis musik lainnya adalah sisi ideologisnya, dalam lagunya 

dapat dilihat semangat perlawanan terhadap penyimpangan kekuasaan 

pemeritahan dan kesewenangan para pengambil kebijakan. Kritik atas 

fenomena sosial politik, penyimpangan kekuasaan dan kesewenangan 

politik oleh para pengambil kebijakan yang dilakukan anak Punk lewat 

karya musik tentunya didasari atas pemahaman idealis dan politik yang 

Punk anut. Kritik yang dilakukan tentunya memiliki konsep tentang 

sebuah pemerintahan yang mampu menciptakan kesejahteraan bagi semua 

warga negaranya. 

 

Menurut Jeffar Lumban (Sugiyati, 2014: 10), menyatakan ada spesifikasi 

yang esensial serta menjadi motivasi utama bagi para pemusik yang 

memilih aliran Underground ini, yaitu keinginan untuk menyuarakan 

refleksi sosial dirinya, hal-hal kontekstual, kritik sosial dimana ide dan 

ekspresi menyatu sebagai perlawanan terhadap sikap otoriter penguasa, 

tetap pada konteks perlawanan. Punk penuh dengan pemberontakan 

radikal, yang merupakaan bentuk kemuakkan dirinya terhadap norma-

norma. 

 

Sugiyati (2014: 10), beberapa Punkers juga banyak yang kurang 

memahami esensi Punk, sehingga lebih mementingkan fashion atau 

sekedar ikut-ikutan. Sebenarnya, gaya hidup, musik, dan dandanan itu 

hanyalah penyalur ekspresi, pencarian jati diri, dan penggambaran inti 
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Punk yaitu idealisme. Hakikat Ideologi Punk itu sendiri dikenal dengan 

D.I.Y yaitu Do It Your Self (Prinsip Kemapanan). 

 

Marshall G. (Sugiyati, 2014: 11), dalam kelompok-kelompok Punk sendiri 

terdapat Punk Anchist atau Anarcho Punk, Sreet Punk, dan Straight Edge. 

Anarcho Punk adalah anak Punk yang bergerak pada kegiatan politik 

sayap kiri yang mengkhususkan pada aksi, solidaritas, dan otonomi yang 

diwujudkan melalui tujuh cara, yaitu tidak bersikap sekterian, anti kepada 

alat negara, persamaan hak, menggalang kekuatan kelas pekerja, anti 

penindasan serta ikut tetap bermain musik. Punk Anarchist memiliki 

Ideologi kebebasan dalam diri, mengenai ekspresi musik dan lirik lagu 

yang tajam dan pedas.  

 

Sugiyati (2014: 11), Punk memiliki pemikiran bahwa keberadaannya 

adalah untuk menyampaikan pesan yang harus diberitakan, pesan dan 

kesan sangat penting dan perlu diekspresikan dari pada hanya sekedar 

musik saja. Sebagai contoh gerakan yang dilakukan anak Punk yaitu 

“Protes Antiglobal di WTO di Australia (Sidney)”, polisi meringkus 

seorang simpatisan kelompok antiglobal yang menentang pertemuan 

informal organisasi perdagangan dunia (WTO) di Sidney Australia.  

 

Sugiyati (2014: 11), para menteri 25 negara berkumpul di kota ini 

membicarakan kelanjutan Doha. Pertemuan ini diwarnai protes ribuan 

orang-orang yang antiglobalisasi Punk Street adalah komunitas Punk yang 

sudah terbiasa tidur di pinggir jalan dan mengamen untuk membeli rokok. 
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Komunitas ini juga sering bergaul dengan pengamen dan pengemis, karena 

sama-sama berada di jalan. 

 

Sugiyati (2014: 11), Staright Edge muncul dan berkembang sekitar tahun 

79- 80‟ an, di Washingtomn DC, Amerika Serikat. Staright Edge (SXE) 

adalah suatu paham penentangan terhadap gaya hidup negatif seperti 

merokok, penyalahgunaan narkoba, free sex ataupun segala perbuatan 

yang bertentangan dengan susila. Paham ini dipelopori Ian Mickay dengan 

grup band-nya yang bernama Moinor Threat yang beraliran Hardcore. 

Sekelompok band Punk, The Teen Idles yang menganggap dirinya Staright 

Edge yang memopulerkan idenya tentang gaya hidup yang bebas drugs 

dan alkohol ke dalam dunia Punk. Sedangkan di Amerika ada sebuah klub 

yang bernama The Atlantic Club.  

 

Sugiyati (2014: 11), klub tersebut memunyai aturan yaitu anak-anak yang 

dibawah umur harus dibubuhi dengan tanda X dipunggung tangannya, 

untuk mencegah membeli minuman keras. Simbol tersebut menjadi simbol 

dunia Staright Edge sendiri bermakna thinking for your self, maksudnya 

mampu berpandangan jernih, mampu hidup tanpa tergantung atau 

terdoktrin oleh orang lain, apalagi alkohol dan drugs. Dan inilah inti dari 

gerakan tersebut. 
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2. Sejarah Punk 

 

 

Sugiyati (2014: 26), menyatakan bahwa Punk merupakan sub-budaya yang 

lahir di London, Inggris. Gerakan anak muda yang diawali oleh anak-anak 

kelas pekerja yang mengalami masalah ekonomi dan keuangan yang 

dipicu oleh kemerosotan moral oleh para tokoh politik yang memicu 

tingkat pengangguran dan kriminalitas yang tinggi. Setelah perang dunia II 

tahun 1970-an, Inggris mengalami krisis ekonomi tersebut, Inggris 

meminta batuan ke pada Amerika Serikat untuk pemulihan ekonomi di 

negaranya.  

 

Sugiyati (2014: 26), keterpurukan ekonomi di beberapa negara Eropa, 

termasuk Inggris merupakan kekuatan bagi Amerika Serikat, karena 

kondisi ini pengaruh komunisme dari negara-negara Eropa Barat oleh Uni 

Soviet (sekarang Republik Rusia) dapat dengan mudah masuk dan 

berkembang. Komunisme dapat berkembang pesat di negara-negara yang 

sedang mengalami tekanan ekonomi, karena pada kondisi tersebut dapat 

terjadi berbagai bentuk solidaritas buruh dan petani yang menuntut 

perbaikan hidup. 

 

Sugiyati (2014: 26), pemulihan ekonomi di Inggris difokuskan dalam 

bentuk pembangunan pabrik-pabrik sehingga dibutuhkan tenaga kerja 

yang banyak dalam menghasilkan produk-produk yang diyakini 

pemerintah akan dapat memeroleh keuntungan besar-besaran dengan cepat 

sebagai upaya perbaikan dan pemulihan ekonomi negara. Pemulihan 
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ekonomi Inggris memang berlangsung dengan cepat sesuai dengan target 

yang ditetapkan pemerintah, namun hal ini memiliki dampak secara 

langsung bagi orang-orang dari kelas pekerja.  

 

Sugiyati (2014: 26), gagasan yang muncul untuk pemulihan ekonomi 

secepat mungkin membuat pemerintah berpikir dan memandang uang atau 

keuntungan adalah segala-galanya, sehingga berkembanglah kapitalisme. 

Kapitalisme telah membuat pemerintah mengeksploitasi, menindas dan 

menekan kelas pekerja untuk memenuhi target pemulihan ekonomi. Kelas 

pekerja telah menjadi korban industrialisasi yang di dalamnya terdapat 

dorongan kapitalisme. Untuk melawan hal tersebut, orang-orang muda dari 

kelas pekerja membentuk perlawanan segala macam bentuk kapitalisme di 

Inggris.  

 

Prasetyo (2000: 21), kondisi tersebut menimbulkan berbagai masalah 

sosial, seperti kemiskinan, eksploitasi dan keputusasaan. Kelas pekerja 

yang menjadi korban kapitalisme tersebut merupakan kumpulan orang-

orang muda yang memunyai semangat perubahan dan perlawanan 

hidupnya. Untuk melawan kapitalisme, orang-orang ini menyiapkan 

berbagai alternatif untuk keluar dari keterpurukan ini.  

 

Prasetyo (2000: 21), bentuk perlawanan ini merupakan bagian bagaimana 

orang-orang muda harus mampu bertahan hidup dengan keadaan separah 

apapun yang terjadi pada dirinya. Orang-orang melakukan berbagai aksi 

protes dan kritikan langsung yang diarahkan kepada pemerintah dan 
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negara melalui berbagi ide dan tingkah laku yang melawan kapitalisme. 

Ide dan tingkah laku itu terwujud dalam Punk. 

 

Prasetyo (2000: 21), kelahiran Punk pada pertengahan tahun 70-an didasari 

karena adanya ketidakpuasaan akan sistem serta aturan yang berlaku di 

Inggris serta sebagai bentuk ide dan perlawanan orang muda kelas pekerja 

terhadap pemerintah yang menerapkan sistem kapitalisme yang 

mengatasnamakan pemulihan ekonomi dengan melakukan eksploitasi, 

penindasan dan diskriminasi.  

 

Prasetyo (2000: 22), sejak awal kelahiran pada tahun 70-an, politik masuk 

dan berkembang pesat pada tahun 80-an bersamaan dengan diproduksi dan 

didistribusikannya rekaman-rekaman Punk dan literatur-literaturnya. 

Sebelumnya, Punk dikategorikan sebagai cabang kaum muda kelas 

menengah ke bawah atau kelas pekerja, dengan penyebarannya ke 

Amerika dan proses evolusi benih Punk pada tahun 1980 untuk 

menampilkan karakteristik budaya perlawanan dan kelas menengah, Punk 

menggunakan gaya (musik, fashion, bahasa “pokem”, dan lain-lain) seperti 

yang digambarkan oleh Dick Hebdige (dan dengan bantuan dari Starte). 

 

Felix Hvoc (Sugiyati, 2014: 14), menyatakan bahwa budaya perlawanan 

menempatkan tekanan-tekanan politis yang lebih besar dalam bentuk-

bentuk simbolis dari perlawanan, pada individual sampai pada kolektif, 

dan pada penolakan pada nilai-nilai dari pada kesetiaan pada kelas dan 

tradisi. Setelah tahun 1977, Punk menyebar dari Eropa ke Amerika bahkan 

mungkin pada seluruh peradaban di dunia. Inti dari Punk adalah semangat 
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anti penyesuaian diri dan perlawanan kepada pemerintah. Hal ini dapat 

diamati fashion Punk, dan keberanian menghadapi pemerintah dan 

penolakan terhadap wewenang yang paling sah. Punk dapat menjadi ruang 

sosial dan wadah pengungkapan diri bagi kaum muda yang tidak puas dan 

menjadi sebuah sumber protes dan kritik politik. 

 

Prasetyo (2000: 30), di Indonesia musik Punk dikenal sejak akhir tahun 

70-an atau awal 80-an, tidak jelas siapa pencetusnya tetapi baru 

mengalami perkembangan pesat pada 90-an di Jakarta, Punk muncul 

sebagai sebuah komunitas anak Punk yang terlihat pertama kali di sebuah 

musik Rock, yaitu konser musik Metalica di stadion Lebak Bulus, Jakarta.  

 

Prasetyo (2000: 30), namun komunitas Punk adalah Young of Forder 

(Y.O) sebuah nama yang identik dengan gambaran sekelompok orang 

muda yang suka bertindak kriminalitas untuk bertahan hidup di perkotaan. 

Young of Forder (Y.O) didirikan oleh sekelompok orang muda dari kelas 

ekonomi yang menengah keatas dan masih bersekolah ataupun kuliah di 

tempat-tempat elit di Jakarta. Young of Forder (Y.O) menjadi tempat bagi 

para penggemar musik Punk di Jakarta untuk bertemu dan bertukar pikiran 

dengan menggunakan atribut-atribut Punk sebagai gaya penampilannya 

saat berkumpul. 
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3. Norma Komunitas Punk 

 

 

Sarwono (2001: 171), menyatakan norma adalah kesepakatan bersama, 

norma lebih banyak yang menyangkut tentang baik-buruk atau indah jelek 

dari pada benar dan salah. Jika ada kebenaran, itu pun bersifat relatif, 

karena norma adalah kesepakatan, maka sifat norma adalah subyektif, 

tidak selalu terikat pada kondisi yang objektif, dan dapat berubah sesuai 

dengan perubahan kesepakatan tersebut. Karena sifatnya subyektif itu, 

perlu penyesuaian diri dari setiap individu pada norma kelompok yang 

akan ditemuinya. Norma berfungsi mengarahkan perilaku. Psikodinamika 

adalah berbagai proses yang terjadi di dalam diri individu sebagai bagian 

dari proses interaksi dengan lingkungannya. 

 

Menurut Kohiberg (Sugiyati, 2014: 17), norma menemukan mana yang 

baik (diperbolehkan) dan yang buruk (dilarang). Penilaian baik-buruk ini 

tergantung pada perkembangan kognitif seseorang. Spilka, Beit dan 

Malony (Sugiyati, 2014: 17), juga mengemukakan norma sebagai skema 

dalam struktur kognisi seseorang, yaitu berhubungan dengan harga diri 

orang tersebut (tinggi-rendah posisi self dalam skema) dan kepedulian 

sosialnya terhadap orang lain (jauh dekat-dekatnya orang lain dalam 

skema).  

 

Sedangkan, norma kelompok menurut Sherif (Sugiyati, 2014: 17) adalah 

pengertian-pengertian yang seragam mengenai cara-cara tingkah laku yang 

patut dilakukan oleh anggota kelompok apabila terjadi sesuatu yang 
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bersangkut paut dengan kehidupan kelompok atau komunitas itu. 

Menurutnya, untuk mengetahui adanya norma-norma komunitas yang 

tidak tertulis diantaranya adalah dengan mengamati tingkah laku yang 

seragam dari berbagai individu sebagi anggota komunitas. 

 

Sarwono (Sugiyati, 2014: 17), komunitas Punk membangun solidaritas 

yang kuat diantara anggota, dengan prinsip yang dianut adalah D.I.Y (Do 

It Your Self), Anarchy, Equalilty, dan mengusung sikap anti kemapanan, 

anti kapitalisme, anti konglomerasi, anti imperalisme yang dipatuhi oleh 

semua anggotanya. Mengingat paham yang disebarkan adalah kebebasan, 

maka jangan heran pengaruh Punk bisa begitu dahsyatnnya di kalangan 

anak muda, tidak saja dalam musikalitas, tetapi juga aspek kehidupan yang 

lainnya.  

 

Namun jangan salah, ada aturan yang disepakati bersama yang 

menegaskan untuk tidak terlibat aksi tawuran ketika sedang menyaksikan 

konser musik Punk. Anak Punk bahkan berprinsip untuk menahan lapar 

dari pada harus datang ke MC. Donal misalnya, atau membeli sepatu Nike. 

Ketika sedang berkumpul tidak ada perbedaan di antara anggota, susah 

senang bersama. Sedikit demi sedikit juga membangun jaringan yang kuat 

diantara sesama komunitas Punk yang lain. 
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4. Dinamika Komunitas Punk 

 

 

Soekanto (2002: 129), istilah Community diterjemahkan sebagai 

masyarakat setempat. Istilah nama menunjuk pada warga sebuah desa, 

kota, suku atau bangsa. Istilah lainnya yaitu kelompok, itu besar atu kecil, 

hidup bersama sedemikian rupa sehingga merasakan bahwa kelompok 

tersebut dapat memenuhi kepentingan hidup yang utama.  

 

Sugiyati (2014: 18), komunitas Punk terbentuk didasarkan pada adanya 

dorongan motif yang sama yaitu memiliki hak untuk kebebasan 

berekspresi, tujuan yang ingin dicapai daan diwujudkan bersama seperti 

perlawanan atau pemberontakan terhadap segala kemapanan, 

berkembangnya sikap sense of belongingness yang tinggi, dan terjadinya 

proses internalisasi norma kelompok, norma kelompok seperti yang 

ditanamkan prinsip D.I.Y (Do It Your Self), anti kapitalisme dan 

sebagainya. 

 

Sugiyati (2014: 18), Punk sebagai bentuk ekspresi pemberontakan dan 

protes-protes sosial sebelumnya, Punk sebelumnya sebagai wadah baru 

bagi luapan rasa ketidakpuasaan dari kaum muda yang mencabut haknya. 

Ketidakpuasan ini tidak hanya didominasi oleh budaya, tetapi dengan apa 

yang teramati sebagai rasa kebersamaan dengan bentuk-bentuk 

pemberontakan yang gagal. Inti dari Punk adalah semangat anti 

penyesuaian diri dari perlawanan kepada pemerintah dan menghadapi 

pemerintah dan penolakan terhadap wewenang yang paling sah. Maka 
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Punk dapat menjadi ruang sosial dan wadah pengungkapan diri bagi kaum 

muda yang tidak puas dan menjadi sebuah sumber protes dan kritik politik. 

 

Komunitas Punk dapat dikategorikan kepada kelompok sosial informal. 

Kelompok informal tidak berstatus resmi dan tidak didukung oleh 

peraturan-peraturan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga tertulis, 

memiliki pembagian tugas, peranan-peranan hierarki tertentu. Serta 

norma-norma pedoman tingkah laku anggotanya, tapi hal ini tidak 

dirumuskan secara tegas dan tertulis seperti kelompok formal. 

 

C. Tinjauan Tentang Pemilihan Kepala Daerah 

 

 

1. Pengertian Pemilihan Kepala Daerah 

 

 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 

Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Wali Kota Menjadi Undang-

Undang mejelaskan bahwa pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang 

selanjutnya disebut pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di 

Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur, Bupati dan 

Walikota secara langsung dan demokratis. 

 

Menurut Suharizal (2011: 6), dalam perspektif filosofis munculnya 

gagasan pilkada secara langsung merupakan proses lanjut dari keinginan 

kuat untuk memperbaiki kualitas demokrasi di daerah. Pemilihan Kepala 

Daerah secara langsung diharapkan dapat melahirkan pemimpin yang 

bertanggungjawab dan didukung oleh rakyat.  
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Secara normatif, berdasarkan ukuran demokrasi pilkada langsung 

menawarkan sejumlah manfaat dan dan harapan bagi pertumbuhan, 

pedalaman, dan perluasan demokrasi lokal. Pertama, pilkada langsung 

membuka ruang partisipasi yang lebih luas bagi warga negara dalam 

proses demokrasi dan menentukan kepemimpinan politik di tingkat lokal 

dibandingkan sistem demokrasi perwakilan yang lebih banyak meletakkan 

kuasa untuk menentukan rekruitmen politik di tangan segelintir orang 

DPRD.  

 

Kedua, dari sisi kompetisi politik, pillkada langsung memungkinkan 

munculnya secara lebih lebar preferensi kandidat-kandidat yang bersaing 

serta memungkinkan masing-masing kandidat berkompetisi dalam ruang 

yang lebih terbuka dibandingkan ketertutupan yang sering terjadi dalam 

demokrasi perwakilan. Ketiga, sistem demokrasi langsung memberi 

peluang bagi warga untuk mengaktualisasi hak-hak politiknya secara lebih 

baik tanpa harus direduksi oleh kepentingan-kepentingan elit politik 

seperti kasat mata muncul dalam sistem demokrasi perwakilan. Keempat, 

pilkada langsung memperbesar harapan untuk mendapatkan figur 

pemimpin yang aspiratif, kompeten dan legitimate. 

 

Menurut Easton (Prihatmoko, 2005: 200), dalam perspektif teoritis, 

dijelaskan bahwa Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) adalah 

merupakan sistem yang memiliki sekurangnya tiga sifat.  Ketiga sifat 

tersebut yaitu terdiri dari banyak bagian-bagian, bagian tersebut saling 

berinteraksi dan saling tergantung, dan memunyai perbatasan (boundaries) 
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yang memisahkan dari lingkungannya yang juga terdiri dari sistem-sistem 

lain. Sistem pilkada langsung memunyai bagian-bagian yang merupakan 

sistem sekunder (secondary system) atau sub-sub sistem (subsystem). 

Bagian-bagian tersebut adalah electoral regulation, electoral process, dan 

electoral law. 

 

Prosedur dan tata cara dalam pilkada langsung merupakan dimensi 

electoral regulation, yaitu segala ketertiban atau aturan mengenai pilkada 

langsung yang berlaku, bersifat mengikat, dan menjadi pedoman bagi 

penyelenggaraan, calon dan pemilih dalam menunaikan peran dan 

fungsinya masing-masing. Secara teknis parameter mekanisme, prosedur 

dan tata cara dalam sistem adalah terukur (measurable).  

 

Sistem pilkada langsung merupakan sekumpulan unsur yang melakukan 

kegiatan atau menyusun skema atau tata cara melakukan proses untuk 

memilih Kepala Daerah. Adapun dalam perspektif praktis, pilkada 

merupakan rekruitmen politik, yaitu penyeleksian rakyat terhadap tokoh-

tokoh yang mencalonkan diri sebagai Kepala Daerah yang nilainya 

equivalen dengan pemilihan anggota DPRD. Equivalen tersebut ditunjukan 

dengan kedudukan yang sejajar antara Kepala Daerah dan DPRD. 

 

Aktor utama dalam sistem pilkada adalah rakyat, partai politik, dan calon 

Kepala Daerah. Ketiga aktor tersebut terlibat langsung dalam kegiatan-

kegiatan sebagai berikut: (1) pendaftaran pemilih; (2) pendaftaran calon; 

(3) penetapan calon; (4) kampanye; (5) pemungutan dan penghitungan 

suara; dan (6) penetapan calon terpilih.  
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2. Penyelenggara dan Proses Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah 

 

 

Berdasar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 2015 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 

Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Wali Kota Menjadi Undang-

Undang menjelaskan bahwa penyelenggaraan pilkada menjadi tanggung 

jawab KPU bersama KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Pemilihan 

Gubernur dilaksanakan oleh KPU Provinsi, sedangkan pemilihan Bupati 

dan Walikota dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota. Berikut ini adalah 

penyelenggaraan dan lembaga penyelenggara lainnya dalam pilkada 

diantaranya: 

a. Lembaga yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum 

di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, lembaga 

tersebut disebut Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu); 

b. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKKP) adalah 

lembaga yang bertugas menangani penyelenggaraan kode etik 

penyelenggara pemilihan umum dan merupakan satu kesatuan fungsi 

penyelenggaaan pemilihan umum; 

c. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) adalah panitia yang dibentuk oleh 

KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan pemilihan umum di 

tingkat Kecamatan atau nama lain; 

d. Panitia Pemungutan Suara (PPS) adalah panitia yang dibentuk oleh 

KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan pemilihan di tingkat 

Desa atau sebutan lain/ Kelurahan; 
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e. Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara yang selanjutnya 

disingkat KPPS adalah kelompok yang dibentuk PPS untuk 

menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara; 

f. Panitia Pengawasan Pemilihan Kabupaten/Kota (Panwas 

Kabupaten/Kota) adalah panitia yang dibentuk Bawaslu Provinsi yang 

bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan pemilihan di wilayah 

Kabupaten/ Kota; 

g. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan atau Panwas Kecamatan adalah 

panitia yang dibentuk oleh Pengawas Kabupaten/ Kota yang bertugas 

untuk mengawasi penyelenggaraan pemilihan di wilayah Kecamatan; 

h. Pengawas Pemilihan Lapangan (PPL) adalah petugas yang dibentuk 

oleh Panwas Kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan pemilihan 

di desa atau sebutan lain/ Kelurahan; 

i. Pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS) adalah petugas yang 

dibentuk oleh panwas Kecamatan untuk membantu PPL; 

j. Kampanye Pemilihan adalah kegiatan meyakinkan pemilih dengan 

menawarkan visi, misi dan program calon Gubernur, calon Bupati dan 

calon Walikota; 

 

Pilkada berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 2015 

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Wali Kota 

Menjadi Undang-Undang menjelaskan bahwa pemilihan diselenggarakan 

melalui 2 (dua) tahapan yaitu tahapan persiapan dan tahapan 
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penyelenggaraan. Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada pasal 5 

Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 2015 meliputi: 

a. Perencanaan program dan anggaran; 

b. Penyusunan peraturan penyelenggaraan pemilihan; 

c. Perencanaan penyelenggaran yang meliputi penetapan tata cara dan 

jadwal tahapan pelaksanaan pemilihan; 

d. Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS; 

e. Pembentukan Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPT, dan 

Pengawas TPS; 

f. Pemberitaan dan pendaftran pemantau Pemilihan; dan  

g. Penyerahan daftar penduduk potensial pemilih. 

 

Tahapan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2015 meliputi: 

a. Pendaftaran bakal calon Gubernur, Bupati, dan calon Walikota; 

b. Uji publik; 

c. Pengumuman pendaftran calon-calon Gubernur, Bupati, dan calon 

Walikota; 

d. Pendaftaran calon Gubernur, Bupati, dan calon Walikota; 

e. Penelitian persyaratan calon Gubernur, Bupati, dan calon Walikota; 

f. Penetapan calon-calon Gubernur, Bupati, dan calon Walikota; 

g. Pelaksanaan kampanye; 

h. Pelaksanaan pemungutan suara; 

i. Perhitungan pemungutan suara; 

j. Perhitungan suara dan rekapitulasi hasil perhitungan suara; 
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k. Penetapan calon terpilih; 

l. Penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil pemilihan, dan 

m. Pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih. 

 

3. Peserta Pilkada 

 

 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, calon Bupati atau 

calon walikota adalah peserta yang diusulkan oleh partai politik, gabungan 

partai politik atau perorangan yang mendaftar atau didaftarkan di KPU 

Kabupaten/ Kota. Para calon wajib menyampaikan visi dan misi yang 

disusun berdasarkan rencana pembangunan jangka panjang daerah 

provinsi atau rencana pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten/ 

Kota. 

 

Partai Politik atau gabungan partai politik dapat mendaftarkan calon jika 

telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh 

persen) dari jumlah kursi DPRD atau 25% (dua puluh lima persen) dari 

akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD di 

daerah yang bersangkutan. Pada partai politik atau gabungan partai politik 

dalam mengusulkan pasangan calon menggunakan ketentuan memeroleh 

paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPRD, jika hasil 

bagi jumlah kursi DPRD menghasilkan angka pecahan maka perolehan 

dari jumlah kursi dihitung dengan pembulatan ke atas.  
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Kemudian, partai politik atau gabungan partai politik dapat mengusulkan 

pasangan calon menggunakan ketentuan memeroleh paling sedikit 25% 

(dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah, ketentuan itu 

hanya berlaku untuk partai politik yang memperoleh kursi di DPRD. Partai 

politik atau gabungan partai politik hanya dapat mengusulkan 1 (satu) 

calon, dan calon tersebut tidak dapat diusulkan lagi oleh partai politik atau 

gabungan partai politik lainnya.  

 

Calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai calon gubernur jika 

memenuhi syarat dukungan dengan ketentuan misalnya Kabupaten/Kota 

dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh 

ribu) jiwa harus didukung paling sedikit 6,5% (enam koma lima persen) 

dan Kabupaten/ Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua 

ratus lima puluh ribu) sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa harus 

didukung paling sedikit 5% (lima persen).  

 

4. Pemilih 

 

 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, pemilih adalah warga 

yang pada saat pemungutan suara berusia paling rendah 17 tahun atau 

sudah/ pernah kawin yang terdaftar dalam pemilih. Warga negara tersebut 

hanya didaftar satu kali oleh penyelenggara. Jika pemilih memunyai lebih 

dari satu tempat tinggal, pemilih tersebut harus memilih salah satu tempat 

tinggalnya yang dicantumkan dalam daftar pemilih berdasar E-KTP dan/ 

atau berdasar surat keterangan domisili dari kepala desa atau sebutan lain/ 

Lurah.  
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Untuk dapat memilih warga negara Indonesia harus terdaftar sebagai 

pemilih. Jika warga negara tersebut tidak terdaftar maka tidak dapat 

menggunakan hak pilihnya. Warga negara yang dapat didaftarkan sebagai 

pemilih adalah warga negara yang sedang tidak terganggu jiwa atau 

ingatannya dan sedang tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan 

pengadilan yang telah memunyai kekuatan hukum tetap. Apabila ada 

warga negara yang sudah memiliki hak pilihnya tapi belum terdaftar 

sebagai pemilih, warga negara tersebut dapat menunjukkan E-KTP atau 

surat keterangan penduduk.  

 

Hak pilih tersebut hanya dapat digunakan di tempat pemungutan suara 

yang berada di RT/ RW atau sebutan lain sesuai yang tertera dalam E-KTP 

atau surat keterangan penduduk. Pemilih yang terdaftar dalam pemilih 

tetap tetapi berpindah tempat tinggal atau karena ingin menggunakan hak 

pilihnya di temapt lain, pemilih harus melaporkan pada PPS setempat. 

Selanjutnya, PPS mencatat nama pemilih dan memberikan surat 

keterangan pindah tempat memilih. Kemudian, pemilih melaporkan 

kepindahannya kepada PPS di tempat pemilihan yang baru. 

 

D. Kerangka Pikir 

 

 

Sikap politik masyarakat memengaruhi masyarakat dalam menentukan 

keputusan memilih dalam pemilihan umum kepala daerah. Begitu juga anak 

Punk. Anak Punk memiliki sikap politik dalam menentukan keputusan 

memilihnya. 
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Berkaitan dengan hal itu, sikap politik anak-anak Punk mencangkup tiga 

komponen, yaitu: 

1. Komponen kognitif adalah komponen yang menyangkut pengetahuan anak 

Punk tentang politik dan kepercayaan pada politik, peranan dan segala 

kewajibannya serta input dan outputnya. Komponen kognitif anak Punk 

dapat dilihat dari  pengetahuannya tentang segala sistem politik, tokoh-

tokoh pemerintahan, kebijakan yang diambil atau mengenai simbol-simbol 

yang dimiliki oleh sistem politiknya secara keseluruhan, dan pengetahuan 

tentang pelaksanaan proses politik yang sedang berlangsung seperti 

pilkada.  

Pada proses pilkada, aspek kognitif anak Punk dapat berupa pengetahuan 

anak Punk  bahwa dirinya sebagai pemilih, pengetahuan tentang kandidat 

pilkada, partai pengusung kandidat, penyelenggara dan proses 

penyelenggaraan, visi dan misi para kandidat pilkada; 

2. Komponen Afektif adalah perasaan anak Punk terhadap sistem politik, 

peranannya, para aktor, dan penampilannya. Komponen afektif 

menyangkut aspek perasaan anak Punk. Anak Punk dimungkinkan 

memiliki perasaan yang khusus terhadap aspek-aspek sistem politik 

tertentu yang dapat membuat individu-individu besikap menerima atau 

menolak sistem tersebut.  

 

Pada proses pilkada yang akan berlangsung aspek afektif anak Punk adalah 

dengan melihat perasaan anak Punk terhadap dirinya sebagai pemilih, 

sikap terhadap kandidat pilkada, sikap terhadap partai pengusung, 
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penilaian terhadap penyelenggara dan proses penyelenggaraan, dan 

penilaian terhadap visi dan misi calon; 

3. Komponen Evaluatif adalah keputusan dan pendapat tentang objek-objek 

politik yang secara tipikal melibatkan kombinasi standar nilai dan kriteria 

dengan informasi dan perasaan. Komponen evaluatif ditentukan oleh 

orientasi moral. Ideologi yang dianut oleh anak Punk menjadi dasar sikap 

dan perilakunya terhadap sistem politik. Pengertian anak Punk terhadap 

sistem politik merupakan suatu kemampuan untuk mengukur kesadaran 

tentang politik, bagian-bagian, simbol-simbol, dan sekaligus norma-norma 

yang dimiliki masyarakat.  

 

Pada proses pilkada, aspek evaluatif anak Punk adalah melihat pendapat 

anak Punk bahwa dirinya sebagai pemilih, pendapat anak Punk tentang 

kandidat pilkada, pendapat anak Punk tentang pasrtai pengusung kandidat, 

pendapat mengenai penyelenggara dan proses penyelenggaraan, dan 

pendapat mengenai visi dan misi calon. 

 

Untuk memudahkan peneliti dalam melakukan penelitian, maka peneliti 

membuat kerangka pikir sebagai berikut: 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Bagan Kerangka Pikir 

Sikap Politik 

Anak Punk 

Komponen Sikap Politik Anak 

Punk: 

1. KOGNITIF: pengetahuan anak 

Punk bahwa dirinya sebagai 

pemilih, kandidat pilkada, partai 

pengusung calon, 

penyelenggara dan prosesn 

penyelenggara, serta visi dan 

misi calon; 

2. AFEKTIF: perasaan anak Punk 

terhadap dirinya sebagai 

pemilih, sikap terhadap 

kandidat pilkada, sikap terhadap 

partai pengusung, penilaian 

terhadap penyelenggara dan 

proses penyelenggaraan, dan 

penilaian terhadap visi dan misi 

calon; 

3. EVALUATIF: pendapat anak 

Punk bahwa dirinya sebagai 

pemilih, pendapat anak Punk 

tentang kandidat pilkada, 

pendapat anak Punk tentang 

pasrtai pengusung kandidat, 

pendapat mengenai 

penyelenggara dan proses 

penyelenggaraan, dan pendapat 

mengenai visi dan misi calon. 

 

KEPUTUSAN 

MEMILIH ANAK 

PUNK 



 

 

 

 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

 

A. Tipe Penelitian 

 

 

Penelitian ini mengkaji tentang sikap politik anak Punk dalam pilkada 

Kabupaten Lampung Tengah tahun 2015. Penelitian ini menggunakan tipe 

penelitian kuantitatif, yang bertujuan untuk menguji teori berdasarkan fakta-

fakta yang ada di lapangan (positivisme). Menurut Sugiyono (2012: 8), metode 

penelitian kuantitatif adalah metode yang berdasarkan filsafat positivisme, 

yang digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu, teknik 

pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan 

data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/ 

statistik. 

  

Penelitian ini bersifat deskriptif (descriptive research), karena penelitian ini 

bertujuan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan secara terperinci 

menegenai fenomena sikap politik anak Punk dalam Pemilihan Kepala Derah 

Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2015. Suryabrata (2012: 75), tujuan 

penelitian deskriptif adalah membuat pencandraan secara sistematis, faktual, 

dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi. Sehingga dapat ditarik 

sebuah kesimpulan bahwa yang dimaksud penelitian deskriptif adalah 
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penelitian untuk merumuskan sebuah gambaran yang tersusun secara 

sistematis, faktual dan akurat mengenai kejadian faktual. 

 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

 

 

Lokasi dalam penelitian ini dilakukan di Kecamatan Bandar Jaya, Kabupaten 

Lampung Tengah. Hal ini didasari alasan karena dari delapan kabupaten/ kota 

yang menyelanggarakan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah serentak salah 

satunya adalah Kabupaten Lampung Tengah. Fenomena anak Punk dapat 

dijumpai di Bandar Jaya. Berdasarkan hasil wawancara pada 15 Desember 

2015 Pukul 15.00 yang dilakukan oleh peneliti bahwa Bandar Jaya menjadi 

pusat berkumpulnya anak Punk di Lampung Tengah. Bahkan komunitas Punk 

di sana sangat dihormati oleh komunitas-komunitas Punk dari daerah lain. Oleh 

karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti komunitas Punk yang ada di Bandar 

Jaya. Selain itu, peneliti juga memiliki akses untuk dapat berhubungan dengan 

anak Punk. Sedangkan waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Desember 

2015. 

 

C. Definisi Konseptual 

 

 

Menurut Sugiyono (2012: 35), konsep adalah abstraksi yang dibentuk dengan 

menggeneralisasi hal khusus. Definisi konseptual menggambarkan batasan-

batasan masalah terhadap variabel yang dijadikan pedoman penelitian sehingga 

arah dan tujuan tidak menyimpang. Tujuan konsep adalah untuk 

menyederhanakan pemikiran dengan jalan menggabungkan sejumlah peristiwa 

di bawah suatu judul umum.  



59 

 

Purwanto dan Dyah (2011: 18), menyebutkan yang dimaksud dengan konsep 

adalah definisi yang dengan mudah dapat ditemukan dikamus (dictionary 

definition). Sedangkan Sarwono (2006: 68), definisi konseptual adalah konsep 

yang didefinisikan dengan referensi konsep yang lain. Definisi konseptual 

bermanfaat untuk membuat logika proses perumusan hipotesis. 

 

Nachmias dan Nachmias (Silalahi, 2012: 118), definisi konseptual adalah 

definisi yang menggambarkan konsep dengan penggunaan konsep-konsep lain. 

Sedangkan Kerlinger (Silalahi, 2012: 118), mendefinisikan suatu konstruk 

dengan menggunakan konstruk-konstruk yang lain. 

  

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa yang 

dimaksud dengan konsep adalah sebuah abstraksi yang dibentuk dengan 

menggeneralisasi hal khusus, dan dapat ditemukan dikamus (dictionary 

definition). Berikut ini adalah definisi konseptual dari penelitian ini: 

1. Aspek Kognitif 

Komponen kognitif adalah komponen yang menyangkut pengetahuan anak 

Punk tentang politik dan kepercayaan pada politik, peranan dan segala 

kewajibannya serta input dan outputnya. Komponen kognitif anak Punk 

dapat dilihat dari  pengetahuannya tentang segala sistem politik, tokoh-

tokoh pemerintahan, kebijakan yang diambil atau mengenai simbol-simbol 

yang dimiliki oleh sistem politiknya secara keseluruhan, dan pengetahuan 

tentang pelaksanaan proses politik yang sedang berlangsung seperti 

pilkada.  
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Pada proses pilkada, aspek kognitif anak Punk dapat berupa pengetahuan 

anak Punk  bahwa dirinya sebagai pemilih, pengetahuan tentang kandidat 

pilkada, partai pengusung kandidat, penyelenggara dan proses 

penyelenggaraan, visi dan misi para kandidat pilkada; 

2. Komponen Afektif 

Komponen Afektif adalah perasaan anak Punk terhadap sistem politik, 

peranannya, para aktor, dan penampilannya. Komponen afektif 

menyangkut aspek perasaan anak Punk. Anak Punk dimungkinkan 

memiliki perasaan yang khusus terhadap aspek-aspek sistem politik 

tertentu yang dapat membuat individu-individu besikap menerima atau 

menolak sistem tersebut.  

 

Pada proses pilkada yang akan berlangsung aspek afektif anak Punk adalah 

dengan melihat perasaan anak Punk terhadap dirinya sebagai pemilih, 

sikap terhadap kandidat pilkada, sikap terhadap partai pengusung, 

penilaian terhadap penyelenggara dan proses penyelenggaraan, dan 

penilaian terhadap visi dan misi calon; 

3. Komponen Evaluatif 

Komponen Evaluatif adalah keputusan dan pendapat tentang objek-objek 

politik yang secara tipikal melibatkan kombinasi standar nilai dan kriteria 

dengan informasi dan perasaan. Komponen evaluatif ditentukan oleh 

orientasi moral. Ideologi yang dianut oleh anak Punk menjadi dasar sikap 

dan perilakunya terhadap sistem politik. Pengertian anak Punk terhadap 

sistem politik merupakan suatu kemampuan untuk mengukur kesadaran 
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tentang politik, bagian-bagian, simbol-simbol, dan sekaligus norma-norma 

yang dimiliki masyarakat.  

 

Pada proses pilkada, aspek evaluatif anak Punk adalah melihat pendapat 

anak Punk bahwa dirinya sebagai pemilih, pendapat anak Punk tentang 

kandidat pilkada, pendapat anak Punk tentang pasrtai pengusung kandidat, 

pendapat mengenai penyelenggara dan proses penyelenggaraan, dan 

pendapat mengenai visi dan misi calon. 

 

D. Definisi Operasional 

 

 

Menurut Usman (2009: 37), definisi operasional adalah penentuan suatu 

construct sehingga menjadi variabel-variabel yang diukur. Definisi operasional 

menjelaskan cara tertentu yang dapat digunakan oleh peneliti dalam 

mengoperasionalkan construct, sehingga memungkinkan peneliti yang lain 

untuk melakukan replikasi (pengulangan) pengukuran dengan cara yang sama 

atau mencoba untuk mengembangkan pengukuran construct yang lebih baik. 

Construct adalah hal-hal yang sulit diukur. Seperti pengukuran terhadap 

manusia yang sifatnya subyektif, seperti mengenai perasaan, sikap, perilaku, 

kepuasaan, dan persepsi. 

 

Purwanto dan Dyah (2011: 18), definisi operasional adalah sebuah jembatan 

yang menghubungkan conceptual-theoretical level dengan empirical-

observational level. Definisi operasional dimaksudkan untuk memberi rujukan-

rujukan empiris apa saja yang terdapat dilapangan untuk menggambarkan 
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secara tepat konsep yang dimaksud sehingga konsep tersebut dapat diamati dan 

diukur. 

 

Sarwono (2006: 67), definisi operasional adalah suatu definisi yang didasarkan 

pada karakteristik yang dapat diobservasi dari apa yang sedang didefinisikan 

atau mengubah konstruk dengan kalimat yang menggambarkan perilaku atau 

gejala yang dapat diamati, diuji dan ditentukan kebenarannya oleh orang lain. 

Apabila peneliti melakukan observasi terhadap gejala atau obyek, maka 

peneliti mengindentifikasi apa yang telah didefinisikan. Sedangkan Silalahi 

(2012: 119), definisi operasional menunjuk kepada gejala itu sendiri kemana 

ide mengacu dan dari mana definisi diabstrasikan. Definisi operasional 

menyatakan kondisi-kondisi, bahan-bahan, dan prosedur-prosedur yang 

diperlukan. 

 

Pasalong (2013: 86), juga menyebutkan bahwa definisi operasional adalah 

suatu pernyataan dalam bentuk yang khusus dan merupakan kriteria yang bisa 

diuji secara empiris. Definisi operasional digunakan untuk mengukur, 

menghitung, atau mengumpulkan informasi melalui logika empiris. 

 

Berdasarkan penjelasan tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa definisi 

operasional adalah penentuan suatu construct sehingga menjadi variabel yang 

dapat diukur dan diamati. Di bawah ini adalah uraian mengenai definisi 

operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  
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Tabel 2. Operasionalisasi Varibel Penelitian 

 

Varibel 

Penelitian 

(1) 

Konsep Variabel 

(2) 

Indikator 

Penelitian 

(3) 

Skala 

Pengukuran 

(4) 

Item 

Perta

nyaan 

(5) 

Sikap 

Politik 

Kesiapan untuk 

bereaksi terhadap 

objek tertentu 

yang bersifat 

politik, sebagai 

penghayatan 

terhadap obyek 

yang 

bersangkutan. 

1. Komponen 

Kognitif 

a. Pengetahua

n anak 

Punk  

bahwa 

dirinya 

sebagai 

pemilih; 

b. Pengetahua

n tentang 

kandidat 

pilkada; 

c.  Partai 

pengusung 

kandidat;  

d. Penyelengg

ara dan 

proses 

penyelengg

araan; 

e. Visi dan 

misi para 

kandidat 

pilkada. 

Likert 8 

(1-7) 

  2. Komponen 

Afektif 

a. Perasaan 

anak Punk 

terhadap 

dirinya 

sebagai 

pemilih; 

b. Sikap 

terhadap 

kandidat 

pilkada; 

c. Sikap 

terhadap 

partai 

pengusung;  

d. Penilaian 

Likert 6 

(8-13) 
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terhadap 

penyelengg

ara dan 

proses 

penyelengg

araan; 

e. Dan 

penilaian 

terhadap 

visi dan 

misi calon. 

 

  3. Komponen 

Evaluatif 

a. Pendapat 

anak Punk 

bahwa 

dirinya 

sebagai 

pemilih; 

b.  Pendapat 

anak Punk 

tentang 

kandidat 

pilkada; 

c. Pendapat 

anak Punk 

tentang 

partai 

pengusung 

kandidat; 

d.  Pendapat 

mengenai 

penyelengg

ara dan 

proses 

penyelengg

araan; 

e. Dan 

pendapat 

mengenai 

visi dan 

misi calon. 

Likert 7 

(14-

19) 

Sumber: Diolah oleh peneliti 
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E. Populasi dan Sampel 

 

 

1. Populasi 

 

 

Menurut Sugiyono (2012: 80), populasi diartikan sebagai generalisasi yang 

terdiri atas objek/subjek yang memunyai kualitas dan karakteristik tertentu 

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya. Usman dan Purnomo (2009: 42), juga menambahkan yang 

dimaksud dengan populasi adalah semua nilai baik dari hasil perhitungan 

maupun pengukuran baik kuantitatif maupun kualitatif, daripada 

karakteristik tertentu mengenai sekolompok objek yang lengkap dan jelas. 

Sedangkan Sarwono (2006: 110), populasi adalah seperangkat unit analisis 

yang lengkap yang sedang diteliti oleh peneliti. 

 

Arikunto (2013: 173), menjelaskan bahwa: 

“Populasi adalah keseluruan subjek penelitian. Apabila seseorang 

ingin meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah penelitian, 

maka penelitiannya merupakan penelitian populasi. Studi atau 

penelitiannya juga disebut studi populasi atau studi sensus.” 

 

 

Silalahi (2012: 253), populasi adalah seluruh unit-unit yang darinya 

sampel diteliti. Sedangkan, Bailey (Silalahi, 2012: 253), populasi adalah 

jumlah total dari seluruh unit atau elemen di mana penyelidik tertarik. 

Zainudin dan Masyhuri (2011: 157), populasi adalah serumpun atau 

sekelompok objek yang menjadi sasaran penelitian. Populasi sebagai 

keseluruhan dari objek penelitian yang dapat berupa manusia, hewan, 

tumbuh-tumbuhan, udara, nilai, peristiwa dan lainnya. 
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Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti menyimpulkan bahwa populasi 

adalah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek dari hasil perhitungan 

maupun pengukuran baik kuantitatif maupun kualitatif yang memunyai 

kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya 

 

Populasi dalam penelitian ini adalah anak Punk yang ada di Bandar Jaya. 

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada c, diketahui 

bahwa jumlah anak Punk tidak dapat disebutkan secara pasti. Karena 

kebiasaan anak Punk yang sering melakukan perjalanan sehingga 

jumlahnya tiap hari bisa berubah. 

 

2. Sampel 

 

 

Menurut Sugiyono (2012: 81), sampel adalah bagian dari populasi 

penelitian tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin 

memelajari semua yang ada pada populasi, yang dikarenakan keterbatasan 

dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang 

diambil dari populasi itu. Maka apa yang dipelajari dari sampel itu, 

kesimpulannya akan diberlakukan untuk populasi. Usman dan Purnomo 

(2009: 43), menjelaskan sampel adalah bagian dari anggota populasi yang 

diambil dengan menggunakan teknik tertentu yang disebut teknik 

sampling. Sedangkan Sarwono (2006: 110), sampel adalah sub dari 

seperangkat elemen yang dipilih untuk dipelajari oleh peneliti. 
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Arikunto (2013: 174), juga menjelaskan bahwa sampel adalah sebagian 

atau wakil dai populasi yang diteliti. Sampel penelitian disebut apabila 

peneliti bermaksud untuk menggeneralisasi hasil penelitian sampel. 

Berdasarkan penjelasan para ahli tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa 

sampel adalah bagian dari populasi penelitian yang diambil dengan 

menggunakan teknik sampling. Sampel dari penelitian ini adalah anak 

Punk di Bandar Jaya. 

 

3. Teknik Pengambilan Sampel 

 

 

Sampel dari penelitian ini adalah bagian dari anak Punk di Bandar Jaya 

yang telah memiliki hak suara dalam pemilihan Kepala Daerah. Menurut 

wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada 15 Oktober 2015, diketahui 

bahwa anak Punk sering melakukan perjalanan untuk menambah 

wawasan, dan keterampilannya sehingga jumlah anak Punk yang ada di 

Bandar Jaya tidak dapat dipastikan dengan jelas. Karena ketidakpastian 

jumlah anak Punk tersebut, maka sampel dari penelitian ini berjumlah 

sekitar 30 orang.  

 

Selain itu, berdasarkan hasil wawancara dengan anak Punk pada 15 

Oktober 2015, tidak ada kepastian dengan jumlah anak Punk di Bandar 

Jaya. Namun, jika peneliti membutuhkan sampel berjumlah 30 orang, 

kebutuhan tersebut dapat terpenuhi. Oleh karena itu, peneliti menentukan 

jumlah sampel sebesar 30 responden.  
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Champion dan Gay (Pasalong, 2013: 111), juga menyatakan bahwa 

jumlah responden minimum untuk penelitian desktiptif adalah 30 orang, 

jika peneliti ingin menggunakan perhitungan statistik. Hal ini karena 

distribusi sampel yang terbentuk mendekati asumsi distribusi normal 

ketika jumlah sampel mencapai 30, namun semakin besar sampelnya 

semakin normal distribusinya. Agresti (2009: 81) menjelaskan: 

“Althought it is impossible to give a general statement about how 

large n must be before the sampling distribution achieves a shape 

close to normality (it largely depends on the skewness of the 

population distribution), a sample size of about 25 or 30 is usually 

sufficient to achieve a good approximation.” 

 

 

F. Jenis Data 

 

 

Penelitian ini menggunakan dua jenis data, yaitu: 

 

1. Data Primer 

 

 

Menurut Purwanto dan Dyah (2011: 20), menyebutkan bahwa data primer 

adalah data yang dikumpulkan secara langsung dari lapangan. Sedangkan 

Sarwono (2006: 129), data primer ialah data yang berasal dari sumber 

pertama.  

 

Sekaran (Silalahi, 2012: 289), data primer adalah objek atau dokumen 

original-material mentah dari pelaku yaang disebut “first-hand 

information”. Jadi, data primer adalah data yang dikumpulkan dari situasi 

aktual atau ketika peristiwa terjadi. Sedangkan, Siregar (2013: 16), data 

primer adalah data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari 

sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan. 
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Berdasarkan pengertian tersebut, peneliti menyimpulkan data primer 

adalah data yang berasal dari sumber pertama yang dikumpulkan secara 

langsung dari lapangan. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui 

kuesioner yang diberikan pada informan yaitu anak Punk. 

 

2. Data Sekunder 

 

 

Menurut Purwanto dan Dyah (2011: 20), menyebutkan bahwa data 

sekunder adalah data yang diperoleh melalui penelitian terdahulu yang 

dilakukan oleh pihak lain. Sarwono (2006: 123), data sekunder adalah data 

yang sudah tersedia sehingga dapat diperoleh dengan mudah dan cepat, 

misalnya di perpustakan, perusahaan, biro pusat statistik, dan organisasi 

perdagangan.  

 

Silalahi (2012: 291), data sekunder adalah data yang dikumpulkan dari 

tangan kedua atau dari sumber lain yang telah tersedia sebelum penelitian 

dilakukan. Soentoro (2015: 17), data sekuner adalah data yang diambil 

oleh peniliti yang tidak mengukur sevara langsung dari objek yang diteliti, 

tetapi peneliti menggunakan data dari hasil penelitian orang lain atau dari 

institusi di mana data tersebut telah dipublikasikan. Sedangkan Siregar 

(2013: 16), data sekunder adalah data yang diterbitkan atau digunakan 

oleh organisasi yang bukan pengolahannya. 

 

Berdasarkan penjelasan tersebut, peneliti menyimpulkan data sekunder 

adalah data yang diperoleh melalui penelitian terdahulu yang dilakukan 

oleh pihak lain sehingga dapat diperoleh dengan mudah dan cepat. Data 
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sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diperlukan untuk 

melengkapi data primer. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari 

berbagai sumber yang terkait dengan penelitian ini, seperti buku, skripsi 

dan internet. 

 

G.  Teknik Pengumpulan Data 

 

 

Untuk mendapatkan data yang baik dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 

teknik-teknik pengumpulan data yaitu: 

 

1. Angket atau Kuesioner 

 

 

Usman dan Purnomo (2009: 57), angket yaitu daftar pertanyaan yang 

dikirimkan kepada responden, baik langsung ataupun tidak langsung. 

Sugiyono (2012: 142), menjelaskan bawa kuesioner merupakan teknik 

pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat 

pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab.  

 

Silalahi (2012: 296), kuesioner adalah mekanisme pengumpulan data yang 

efisien bila penlitii mengetahui secara jelas apa yang diisyaratkan dan 

bagaimana mengukur variabel yang diminati. Soentoro (2015: 82), 

kuesioner adalah instrumen penelitian yang berfungsi sebagai alat ukur 

untuk mengukur data yang diteliti. Sedangkan Pasalong (2013: 141), 

kuesioner adalah suatu pengumpulan data melalui daftar pertanyaan yang 

diisi oleh responden itu sendiri. 
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Siregar (2013: 21), kuesioner adalah teknik pengumpulan data informasi 

yang memungkinkan analisis memelajari sikap-sikap, keyakinan, perilaku, 

dan karakteristik orang utama di dalam organisasi yang bisa terpengaruh 

oleh sistem yang diajukan atau oleh sistem yang sudah ada. 

 

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti menyimpulkan bahwa angket 

adalah seperangkat daftar pertanyaan atau pernyataan tertulis, baik 

langsung ataupun tidak langsung kepada responden untuk dijawab. Dalam 

teknik ini, peneliti mendapatkan data dengan menggunakan kuesioner 

yang diberikan kepada responden yaitu anak Punk yang telah memiliki hak 

suara. 

 

2. Wawancara (Interview) 

 

 

Menurut Usman dan Purnomo (2009: 55), merupakan suatu jenis 

pengumpulan data dimana peneliti mengajukan pertanyaan secara lisan 

kepada pihak organisasi untuk mendapatkan informasi yang diperlukan. 

Sedangkan Sugiyono (2012: 137), wawancara digunakan sebagai teknik 

pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan 

untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila 

peneliti ingin melakukan hal-hal dari responden yang lebih mendalam. 

 

Soentoro (2015: 12), wawancara adalah teknik untuk memeroleh informasi 

dari responden dengan melakukan tanya jawab di mana peneliti 

menanyakan informasi yang ingin diketahui dari responden, kemudian 

responden menjawab informasi yang ingin diketahui oleh peneliti. 
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Pasalong (2013: 137), wawancara adalah kegiatan tanya jawab antara dua 

orang atau lebih secara langsuung. Siregar (2013: 18), wawancara adalah 

proses memeroleh keterangtan/data untuk tujuan penelitian dengan cara 

tanya jawab, dengan bertatap muka antara pewawancara dengan 

respondendengan menggunakan panduan wawancara. 

 

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa wawancara 

merupakan teknik pengumpulan data dimana peneliti mengajukan 

pertanyaan secara lisan kepada responden untuk mendapatkan informasi 

yang lebih mendalam.  

 

3. Dokumentasi 

 

 

Menurut Usman dan Purnomo (2009: 69), dokumentasi adalah 

pengambilan data melalui dokumen-dokumen. Arikunto (2013: 57), 

menjelaskan bahwa metode dokumentasi adalah mencari data mengenai 

suatu hal atau variabel melalui catatan, transkrip, buku, surat kabar, 

majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda dan sebaginya. 

 

Berdasarkan penjelas di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa 

dokumentasi adalah pengambilan data mengenai hal-hal atau variabel 

melalui catatan, transkrip, buku, surat kabar, majala, prasasti, notulen 

rapat, lengger, agenda dan sebaginya. 
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4. Observasi 

 

Young dan Schmidt (Pasalong, 2013: 130), observasi adalah sebagai 

pengamatan sistematis berkenaan dengan perhatian tehadap fenomena-

fenomena yang nampak. Observasi adalah suatu pengamatan secara 

langsung dengan sistematis terhadap gejala-gejala yang hendak diteliti. 

Oleh karena itu, obsevasi menjadi salah satu teknik pengumpulan data 

apabila sesuai dengan tujuan penelitian, direncanakan, dan dicatat secara 

sistematis, dan dikontrol reabilitasnya dan validitasnya. 

 

Pasalong (2013: 131), obsevasi merupakan suatu proses yang kompleks, 

suatu poses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. 

Teknik pengumpulan data dengan observasi dilakukan apabila penelitian 

berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam, dan 

jika responden tidak terlalu besar. 

 

Siregar (2013: 19), observasi atau pengamatan langsung adalah kegiatan 

pengumpulan data dengan melakukan penelitian langsung terhadap 

kondisi lingkungan objek penelitian yang mendukung kegiatan penelitian, 

sehingga didapat gambaran secara jelas tentang kondisi objek penelitian 

tersebut. 

 

Sugyono (2012: 145), observasi sebagai teknik pengumpulan data 

memunyai ciri yang spesifik dibanding dengan teknik yang lain, yaitu 

wawancara dan kuesioner. Jika wawancara dan kuesioner selalu 

berkomunikasi dengan orang, maka observasi tidak terbatas pada orang, 
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tetapi pada obyek-obyek alam yang lain. Sarwono (2006: 224), kegiatan 

observasi meliputi pencararan secara sistematik, kejadian-kejadian, 

perilaku, objek-objek yang dilihat dan hal-hal lain yang diperlukan dalam 

mendukung penelitian yang sedang dillakukan. 

 

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan observasi adalah teknik 

pengumpulan data dengan melakukan penelitian langsung terhadap 

kondisi lingkungan objek penelitian yang mendukung kegiatan penelitian, 

sehingga didapat gambaran secara jelas tentang kondisi objek penelitian 

tersebut. Observasi dilakukan dilakukan karena penelitian berkenaan 

dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam, dan jika 

responden tidak terlalu besar. 

 

H. Skala Pengukuran 

 

 

Penelitian ini menggunakan Skala Likert. Menurut Sugiyono (2012: 93), Skala 

Likert adalah skala yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, 

pengaruh, persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. 

Jawaban setiap item instrumen memunyai gradasi dari sangat positif hingga 

sanggat negatif. Purwanto dan Dyah Ratih (2011: 63), skala likert digunakan 

untuk mengukur opini atau presepsi responden berdasarkan tingkat persetujuan 

atau ketidaksetujuan. Skala ini biasanya memiliki 5 atau 7 kategori peringkat 

dari sangat tidak setuju hingga sangat setuju. 
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Siregar (2013: 25), Skala Likert memiliki dua bentuk pertanyaan yaitu positif 

dan negatif. Pertanyaan positif duberi skor 5, 4, 3, 2 dan 1, sedangkan bentuk 

pertanyaan negatif diberi skor 1, 2, 3, 4 dan 5. Bentuk jawaban dari Skala 

Likert terdiri dari sangat setuju, setuju, biasa saja, tidak setuju, dan ssangat 

tidak setuju. 

 

Pasalong (2013: 153), ada hal yang harus diperhatikan dalam menyusun 

pertanyaan dan pernyataan penelitian Skala Likert, yaitu bentuk standar skala 

likert adalah satu sampai dengan lima, dan jumlah item dibuat sekitar 20 

sampai 25 pertanyaan atau pernyataan untuk mengukur variabel sehingga 

realiabilitasnya tinggi, dan membuat item dalam bentuk positif dan negatif 

dalam proporsi yang seimbang. Untuk keperluan penelitian kuantitatif, maka 

jawaban dapat diberi skor 5 untuk sangat baik, skor 4 untuk baik, skor 3 untuk 

ragu-ragu, skor 2 untuk tidak baik, dan skor 1 untuk sangat tidak baik. 

 

Kuesioner dalam penelitian ini disusun dengan menggunakan Skala Likert 

dengan skor sebagai berikut:  

1. Sangat Tahu, dan untuk setiap jawaban a mendapat skor 5; 

2. Tahu, dan untuk setiap jawaban b mendapat skor 4; 

3. Cukup Tahu (netral), dan untuk setiap jawaban c mendapat skor 3; 

4. Tidak Tahu, dan untuk setiap jawaban d mendapat skor 2; 

5. Sangat Tidak Tahu, dan untuk setiap jawaban e mendapat skor 1. 
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I. Teknik Pengolahan Data 

 

 

Data yang diperoleh dari beberapa sumber tersebut kemudian dianalisa. 

Menurut Purwanto dan Dyah Ratih (2011: 94), analisa data adalah 

mendeskripsikan, menjelaskan serta membuat estimasi data yang diperoleh. 

Setelah data dari penelitian dikumpulkan, tahap-tahap berikutnya adalah: 

 

1. Editing 

Pada tahap ini yanng dilakukan adalah memeriksa daftar pertanyaan 

(kuesioner) yang telah terisi. Tujuan dari proses editing ini adalah 

meminimalkan kesalahan yang mungkin terjadi saat wawancara sehingga 

apabila masih bisa diulang maka diulang; 

2. Koding 

Sebelum peneliti melakukan data entry, peneliti arus melakukan koding 

dan membuat code book. Tahap ini adalah kegiatan mengoraginsasi data 

ke dalam kategori-kategori tertentu agar mudah dianalisa. Sedangkan buku 

kode (code book) adalah buku yang memuat daftar kode dari data; 

3. Tabulasi 

Tabulasi adalah tahap mengelompokan jawaban-jawaban yang serupa 

secara teratur dan sistematis. Tahap ini dilakukan dengan cara 

mengelompokan jawaban-jawaban responden yang serupa. Melalui 

tabulasi data akan ringkas dan bersifat merangkum. Pada penelitian ini 

data-data yang diperoleh dari lapangan kemudian disusun kedalam bentuk 

tabel, sehingga pembaca dapat melihat dan memahaminya dengan mudah; 
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4. Intepretasi data 

Tahap ini adalah tahap memberikan penafsiran atau penjabaran dari data 

yang ada pada tabel untuk dicari maknanya yang lebih luas dengan 

menghubungkan jawaban dari responden dengan hasil yang lain, serta dari 

dokumentasi yang ada. 

 

J. Teknik Analisis Data 

 

Singarimbun dan Sofian Effendi (2008: 263), menjelaskan bahwa analisis data 

adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca 

dan diinterpretasikan. Sedangkan Purwanto dan Dyah Ratih (2011: 94), analisis 

data adalah mendeskripsikan, menjelaskan serta membuat estimasi.  

Analisis data dalam penelitian ini adalah analisis data deskriptif. Purwanto dan 

Dyah Ratih (2011: 94), analisis data deskriptif adalah teknik analisis yang 

memberikan informasi hanya mengenai data yang diamati dan tidak bertujuan 

menguji hipotesis serta menarik kesimpulan yang digeralisasikan terhadap 

populasi. Tujuan analisis deskriptif hanya menyajikan dan menganalisa data 

agar bermakna dan komunikatif.  

 

Pasalong (2013: 189), analisis deskriptif adalah analisis yang banyak 

digunakan untuk menguji satu variabel atau variable mandiri. Analisis data 

yang dipergunakan dalam penelitian ini bersifat kuantitatif, dengan 

penggunaan tabel tunggal, yaitu metode yang dilakukan dengan memasukan 

data dari kuesioner ke dalam kerangka tabel untuk menghitung frekuensi dan 

membuat presentase sebagai uraian mengenai hasil akhir penelitian. Serta 

analisa deskriptif hasil wawancara terbuka. 
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Tabel tunggal dipergunakan untuk menggambarkan jawaban responden 

terhadap sikap politik anak Punk dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten 

Lampung Tengah Tahun 2015. Setelah mendapatkan data-data yang 

dibutuhkan dan menentukan skor jawaban, maka langkah selanjutnya adalah 

menganalisis data menggunakan perhitungan rumus interval. Analisis data 

dengan menggunakan analisis kuantitatif kemudian dijelaskan secara 

kuantitatif.  

 

Untuk mengetahui presentase dari jawaban responden menggunakan 

menggunakan rumus presentase berikut ini:  

 

 

Sumber : Purwanto, dan Dyah Ratih (2011: 111) 

Keterangang: 

P = Presentse 

F = Frekuensi suatu kasus 

N = Jumlah Populasi 

Selanjutnya, untuk mengategorikan sikap menggunakan perhitungan rumus 

interval sebagai berikut:  

 

 

Sumber : Hadi (1998: 421) 

Keterangan: 

I = Interval nilai skor 

NT = Nilai Tertinggi 

P =  X 100% 
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NR = Nilai Terindah 

K = Kategori Jawaban 

Maka Interval kelas =  = 1 

 

Setelah diketahui interval kelas, selanjutnya dapat disusun kategori jawaban 

responden dari indikator-indikator sikap politik yaitu sebagai berikut: 

1. Untuk kategori positif, yaitu 4-5 

2. Untuk kategori netral, yaitu 2-3 

3. Untuk kategori negatif, yaitu 0-1 

 

K. Uji Validitas dan Reliabilitas 

 

1. Pengertian Uji Validitas Dan Reliabilitas 

 

Sugyono (2012: 121), hasil penlitian yang valid apabila terdapat kesamaan 

antara data yang terkumpul dengan data yang sesungguhnya terjadi pada 

objek yang diteliti. Jika dalam objek berwarna merah, sedangkan data yang 

terkumpul memberikan data yang berwarna putih maka hasil penelitian 

tidak valid. Selanjutnya, hasil penelitian yang reliabel, bila terdapat 

kesamaan data dalam waktu yang berbeda. Jika dalam objek kemarin 

berwarna merah, maka sekarang dan besok tetap berwarna merah. 

 

Sugyono (2012: 121), instrumen yang valid berarti alat ukur yang 

digunakan untuk mendapatkan data (mengukur) itu valid. Valid berarti 

instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya 

diukur. Penggunaan instrumen yang valid dan reliabel dalam pengumpulan 

data, maka diharapkan hasil penelitian akan menjadi valid dan reliabel. 
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Jadi, instrumen yang valid dan reliabel merupakan syarat mutlak untuk 

mendapatkan hasil penelitian yang yang valid dan reliabel.  

 

Sarwono (2006: 99-100), skala pengukuran dikatakan valid apabila skala 

tersebut digunakan untuk mengukur apa yang harusnya diukur. Sedagkan 

reliabelitas menunjuk pada adanya konsistensi dan stabilitas nilai hasil 

skala pengukuran tertentu. Reliabilitas berkonsentrasi pada masalah akurasi 

pengukuran dan hasilnya. 

 

Pasalong (2013: 174), validitas adalah menunjukan sejauh mana suatu alat 

pengukur itu mengukur apa yang ingin diukur. Jadi, alat ukur yang valid 

adalah alat ukur yang digunakan untuk mendapat data valid. Reliabilitas 

merupakan istilah yang dipergunakan untuk menunjukkan sejauh mana 

suatu hasil pengukuran relatif konsisten apabila pengukuran diulangi dua 

kali atau lebih. Jadi, reliabilitas adalah tingkat keterandalan atau konsistensi 

suatu alat ukur menghasilkan yang sama bila dilakukan secara berulang-

ulang. 

 

Berdarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa validitas adalah 

sejauh mana instrumen penelitian dapat mengukur apa yang ingin diukur. 

Sedangkan, reliabilitas digunakan untuk mengukur konsistensi hasil 

pengukuran apabila pengukuran diulangi duua kali atau lebih. 
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2. Teknik Uji Validitas Dan Reliabilitas 

 

Priyatno (2012: 117), uji validitas item digunakan untuk mengetahui 

seberapa cermat suatu item dalam mengukur objeknnya. Item dikatakan 

valid apabila ada korelasi dengan skor total. Hal ini menunjukan adanya 

dukungan item tersebut dalam mengungkap suatu yang ingin diungkap. 

Item berupa pertanyaan yang dtunjukan kepada responden dengan 

menggunakan kuesioner. Pengujian validitas item dalam SPSS bisa 

menggunakan dua metode analisis yaitu Korelasi Pearson dan Corrected 

Item Total Correlation. 

 

Priyatno (2012: 120), teknik uji validitas item dengan korelasi Pearson 

dilakukan dengan cara mengorelasikan skor item dengan skor total item, 

kemudian pengujian signifiikansi dilakukan dengan kriteria r tabel pada 

tingkat signifikansi 0,05 dengan uji dua sisi. Jika nilai positif dan r hitung ≥ 

r tabel, maka item dapat dinyatakan valid. Jika menggunakan SPSS, untuk 

mudahnya dalam menentukan kevalidan item, maka dapat dilihat pada nilai 

signifikansi. Jika signifikansi < 0,05 maka item valid, tapi > 0,05 maka 

item tidak valid.  

 

Priyatno (2012: 120), uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui keajegan 

atau konsistensi alat ukur yang biasanya menggunakan kuesioner 

(maksudnya apakah alat ukur tersebut akan mendapatkan pengukuran yang 

tetap konsisten jika pengukuran diulang kembali). Metode yang sering 

digunakan dalam penelitian untuk mengukur skala rentangan (seperti skala 

Likert 1-5) adalah Cronbach’s Alpha.  
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Uji reliabilitas merupakan kelanjutan dari uji validitas di mana item yang 

masuk pengujian adalah item yang valid saja. Menggunakan batasan 0,6, 

dapat ditentukan apakah instrumen reliabel atau tidak. Menurut Sekaran 

(Priyatno, 2012: 120), reliabilitas kurang dari 0,6 adalah kurang baik, 

sedangkan 0,7 adalah dapat diterima, dan di atas 0,8 adalah baik. 

 

Berdasarkan uji validitas dan reliabilitas yang dilakukan oleh peneliti 

menggunakan SPSS, dapat diketahui bahwa signifikansi dari instrumen 

yaitu < 0,05, hal ini menunjukan bahwa item valid. Sedangkan, uji 

reliabilitas yang dilakukan peneliti dengan menggunakan batasan 0,6, 

menghasilkan reliabitas 0,9, hal ini menunjukan bahwa reliabitas dari 

penelitian ini adalah baik. Derajat kepercayaan dalam penilitan ini adalah 

95 %. 



 

 

  

 

 

 

 

 

V. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 

 

 

A. Identitas Responden 

 

Responden dalam penelitian ini adalah anak Punk Kabupaten Lampung 

Tengah di Bandar Jaya yang telah memiliki hak pilih dalam Pemilihan 

Kepala Daerah Kabupaten Lampung Tengah atau telah mencapai usia 17 

tahun. Responden dalam penelitian ini berjumlah 30 orang, responden yang 

dipilih adalah anak Punk berasal dari Kabupaten Lampung Tengah. 

1. Identitas Responden Menurut Jenis Kelamin 

Identitas responden anak Punk Kabupaten Lampung Tengah menurut 

jenis kelamin, dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 3. Identitas Responden Menurut Jenis Kelamin 

No 

(1) 

Jenis Kelamin 

(2) 

Frekuensi 

(3) 

Persentase 

(4) 

1 Laki-Laki 24 80 

2 Perempuan 6 20 

Jumlah 30 100 

Sumber: Pengolahan Data Penelitian Tahun 2015 

 

Berdasarkan tabel di atas, maka diketahui bahwa sebanyak 24 (80%) 

responden berjenis kelamin laki-laki, dan sebanyak 6 (20%) responden 

berjenis kelamin perempuan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam 

penelitian ini responden berjenis kelamin laki-laki jumlahnya lebih 
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banyak daripada responden dengan jenis kelamin perempuan. Adapun 

tujuan dari identitas responden berdasarkan jenis kelamin adalah agar 

dalam penelitian ada representasi dari laki-laki dan perempuan. 

2. Identitas Responden Menurut Kelompok Umur 

Identitas responden anak Punk Kabupaten Lampung Tengah menurut 

kelompok umur, dapat dilihat berdasarkan tabel berikut: 

Tabel 4. Identitas Responden Menurut Kelompok Umur 

No 

(1) 

Kelompok Umur 

(2) 

Frekuensi 

(3) 

Persentase 

(4) 

1 47 Tahun atau Lebih 0 0 

2 37-46 Tahun 0 0 

3 27-36 Tahun 2 6,67 

4 17-26 Tahun 28 93,33 

  Jumlah 30 100 

Sumber: Pengolahan Data Penelitian Tahun 2015 

 

Berdasarkan tabel di atas, maka diketahui bahwa sebanyak 0 (0%) 

responden yang berumur 47 tahun atau lebih, ada 0 (0%) responden yang 

berumu 37-46 tahun, ada 2 (6,67%) responden berumur 27-36 tahun, dan 

ada sebanyak 28 (93,33%) responden berumur 17-26 tahun. Sehingga 

dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini responden terbanyak yaitu 

berusia 17-26 tahun.  

 

Adapun tujuan dari adanya identitas responden berdasarkan usia adalah 

agar dalam penelitian ini terdapat representasi berdasarkan usia. 

Sedangkan, alasan semua responden tidak ada yang berusia dibawah 17 

tahun karena responden yang dibutuhkkan oleh peneliti adalah responden 

yang telah memeroleh hak suara.  
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B. Sikap Politik Anak Punk Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten 

Lampung Tengah Tahun 2015 

 

 

Sikap politik adalah sikap yang bersifat internal yang diwujudkan dalam 

bentuk tanggapan atau pendapat untuk bereaksi terhadap objek atau situasi 

politik, sebagai hasil penghayatan dari individu dalam masyarakat yang 

melibatkan komponen kognitif, afektif dan evaluatif terhadap objek atau 

situasi politik.  

 

Objek dalam penelitian ini adalah pemilihan Kepala Daerah Kabupaten 

Lampung Tengah Tahun 2015. Sikap politik anak Punk dalam penelitian ini 

adalah sikap internal anak Punk yang diwujudkan dalam bentuk tanggapan 

atau pendapat untuk bereaksi yang melibatkan komponen kognitif, afektif dan 

evaluatif terhadap dirinya sebagai pemilih, kandidat pilkada, partai 

pengusung kandidat, penyelenggara dan proses penyelenggaraan, serta visi 

dan misi para kandidat pilkada. Penjelasan dari setiap komponen sikap politik 

tersebut ialah sebagai berikut: 

1. Komponen Kognitif  

Komponen kognitif adalah komponen yang menyangkut pengetahuan 

anak Punk tentang politik dan kepercayaan pada politik, peranan dan 

segala kewajibannya serta input dan outputnya. Komponen kognitif anak 

Punk dapat dilihat dari pengetahuannya tentang segala sistem politik, 

tokoh-tokoh pemerintahan, kebijakan yang diambil atau mengenai 

simbol-simbol yang dimiliki oleh sistem politiknya secara keseluruhan, 

dan pengetahuan tentang pelaksanaan proses politik yang sedang 

berlangsung seperti pilkada.  
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Pada proses pilkada, komponen kognitif anak Punk berupa pengetahuan 

anak Punk memandang dirinya sebagai pemilih, pengetahuan tentang 

kandidat pilkada, partai pengusung kandidat, penyelenggara dan proses 

penyelenggaraan, visi dan misi para kandidat pilkada. 

a. Pengetahuan responden mengenai pelaksanaan Pemilihan Kepala 

Daerah Kabupaten Lampung Tengah pada tanggal 9 Desember 2015 

Pengetahuan responden terhadap pelaksanaan pilkada Kabupaten 

Lampung Tengah pada tanggal 9 Desember 2015, dapat dilihat pada 

tabel berikut ini: 

Tabel 5. Pengetahuan Tentang Pelaksanaan Pilkada Kabupaten 

Lampung Tengah Pada Tanggal 9 Desember 2015 
 

No 

(1) 

Jawaban Responden 

(2) 

Frekuensi 

(3) 

Persentase 

(4) 

1 Sangat tahu 4 13,33 

2 Tahu  9 30 

3 Cukup tahu 6 20 

4 Tidak tahu 10 33,33 

5 Sangat tidak tahu 1 3,33 

 Jumlah 30 100 

Sumber: Pengolahan Data Penelitian Tahun 2015 

 

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa dari 30 responden ada 4 

(13,3%) memilih jawaban sangat tahu terhadap pelaksanaan pilkada 

yang dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2015, ada 9 (30%) 

responden memilih jawaban tahu, ada 6 (20%) yang memilih jawaban 

cukup tahu, ada 10 (33,33%) responden memilih jawaban tidak tahu, 

ada 1 (3,33%) memilih jawaban sangat tidak tahu. Diketahui bahwa 

responden terbanyak yaitu ada 13 (43,33%) memilih jawaban sangat 

tahu dan tahu. Hal tersebut menunjukan bahwa anak Punk mengetahui 
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adanya pelaksanaan pilkada di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 

2015. 

 

Berdasarkan hasil wawancara pada 15 Desember 2015 Pukul 10. 15, 

anak Punk yang memilih sangat tahu tentang pelaksanaan pilkada 

karena anak Punk yakin bahwa pengetahuannya tentang pelaksanaan 

pilkada adalah benar. Anak Punk yang memilih tahu adalah anak Punk 

yang tahu tentang pelaksanaan pilkada.  

 

Anak Punk yang memilih cukup tahu adalah anak Punk yang 

mengetahui pelaksanaan pilkada, tapi tidak yakin bahwa 

pengetahuannya adalah benar. Anak Punk yang memilih tidak tahu 

adalah anak Punk yang memang tidak tahu adanya pelaksanaan 

pilkada. Anak Punk yang memilih sangat tidak tahu adalah anak Punk 

yang memang sama sekali tidak mengetahui adanya pelaksanaan 

pilkada. 

 

Berdasarkan hasil pengamatan, pengetahuan anak Punk terhadap 

informasi pelaksanaan pilkada didapatkan dari media masa berupa 

koran, spanduk, baliho yang terpasang dijalanan, dan didapatkan dari 

obrolan sehari-hari orang di pasar menjelang pelaksanaan pilkada. 

Selain itu, adanya salah calon kandidat pilkada yang melakukan 

kampanye dan sosialisasi ke pasar Bandar Jaya di mana anak Punk 

Lampung Tengah biasa berkumpul. 
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Berdasarkan hasil pengamatan, adapun ketidaktahuan anak Punk 

terhadap pelaksanaan pilkada Kabupaten Lampung Tengah Tahun 

2015 karena anak Punk memiliki kebiasaan melakukan perjalanan 

keluar daerah untuk menambah wawasan dan bersilaturahmi dengan 

anak-anak Punk di daerah yang lain. Pada saat peneliti melakukan 

penelitian, anak Punk baru kembali ke Lampung Tengah setelah 

melakukan perjalanan dari Jambi dan Bengkulu.  

 

Selain itu, anak Punk Lampung Tengah kembali setelah pelaksanaan 

pilkada telah usai. Sehingga, ketika adanya momentum pelaksanaan 

pilkada pada tanggal 9 Desember 2015 banyak anak Punk yang tidak 

tahu hal tersebut. Padahal, pelaksanaan pilkada serentak telah 

diberitakan diberbagai media, namun hal tersebut tidak memberikan 

pengetahuan pada anak Punk terhadap pelaksanaan pilkada di 

Kabupaten Lampung Tengah. 

b. Pengetahuan tentang maksud dan tujuan dari pelaksanaan pilkada 

tahun 2015 

Pengetahun tentang maksud dan tujuan dari pelaksanaan pilkada tahun 

2015 dapat dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel 6. Pengetahuan Tentang Maksud Dan Tujuan Dari 

Pelaksanaan Pilkada  

 

No 

(1) 

Jawaban Responden 

(2) 

Frekuensi 

(3) 

Persentase 

(4) 

1 Sangat tahu 4 13,33 

2 Tahu  12 40 

3 Cukup tahu 7 23,33 

4 Tidak tahu 5 16,67 

5 Sangat tidak tahu 2 6,67 

 Jumlah 30 100 

Sumber: Pengolahan Data Penelitian Tahun 2015 

 

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa dari 30 responden ada 4 

(13,33%) memilih jawaban sangat tahu tentang maksud dan tujuan 

dari pelaksanaan pilkada tahun 2015, ada 12 (40%) responden 

memilih jawaban tahu, ada 7 (23,33%) yang memilih jawaban cukup 

tahu, ada 5 (16, 67%) responden memilih jawaban tidak tahu, ada 2 (6, 

67%) memilih jawaban sangat tidak tahu. Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa responden terbanyak yaitu ada 16 (53,33%) memilih jawaban 

sangat tahu dan tahu. Hal tersebut menunjukan bahwa anak Punk  tahu 

tentang maksud dan tujuan dari pelaksanaan pilkada tahun 2015. 

 

Berdasarkan hasil wawancara pada 15 Desember 2015 Pukul 10. 18, 

anak Punk yang memilih sangat tahu tentang maksud dan tujuan 

pilkada karena anak Punk yakin bahwa pengetahuannya tentang 

tentang maksud dan tujuan pilkada adalah benar. Anak Punk yang 

memilih tahu adalah anak Punk yang tahu tentang maksud dan tujuan 

pilkada. Adapun pengetahuan anak Punk tentang maksud dan tujuan 

pilkada didapatkan dari media masa berupa koran, spanduk, baliho 
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yang terpasang dijalanan, dan didapatkan dari obrolan sehari-hari 

orang di pasar menjelang pelaksanaan pilkada. 

 

Anak Punk yang memilih cukup tahu adalah anak Punk yang 

mengetahui tentang maksud dan tujuan pilkada, tapi tidak yakin 

bahwa pengetahuannya adalah benar. Anak Punk yang memilih tidak 

tahu adalah anak Punk yang memang tidak tahu adanya maksud dan 

tujuan pilkada. Anak Punk yang memilih sangat tidak tahu adalah 

anak Punk yang memang sama sekali tidak mengetahui tentang 

maksud dan tujuan pilkada. 

 

Berdasarkan hasil wawancara pada 15 Desember 2015 Pukul 10. 20 

WIB, anak Punk mengetahui bahwa maksud dan tujuan dari 

pelaksanaan pilkada Kabupaten Lampung Tengah adalah untuk 

memilih Bupati Lampung Tengah untuk jangka waktu lima tahun 

yang akan datang dari tahun 2015-2020. Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Wali Kota 

Menjadi Undang-Undang mejelaskan bahwa pemilihan Gubernur, 

Bupati dan Walikota yang selanjutnya disebut pemilihan adalah 

pelaksanaan kedaulatan rakyat di Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk 

memilih Gubernur, Bupati dan Walikota secara langsung dan 

demokratis. Pengetahuan anak Punk tentang calon kepala daerah yang 

maju dalam pilkada Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2015. 
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c. Pengetahuan anak Punk tentang calon kepala daerah yang maju dalam 

pilkada Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2015 dapat dilihat dari 

tabel berikut: 

Tabel 7. Pengetahuan Anak Punk Tentang Siapa Saja Calon 

Kepala Daerah Yang Maju Dalam Pilkada Kabupaten 

Lampung Tengah Tahun 2015 

 

No 

(1) 

Jawaban Responden 

(2) 

Frekuensi 

(3) 

Persentase 

(4) 

1 Sangat tahu 2 6,67 

2 Tahu  7 23,33 

3 Cukup tahu 5 16,67 

4 Tidak tahu 12 40 

5 Sangat tidak tahu 4 13,33 

 Jumlah 30 100 

Sumber: Pengolahan Data Penelitian Tahun 2015 

 

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa dari 30 responden ada 2 

(6,67%) memilih jawaban sangat tahu tentang calon kepala daerah 

yang maju dalam pilkada Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2015, 

ada 7 (23,33%) responden memilih jawaban tahu, ada 5 (16,67%) 

yang memilih jawaban cukup tahu, ada 12 (40%) responden memilih 

jawaban tidak tahu, ada 4 (13,33%) memilih jawaban sangat tidak 

tahu. Sehingga dapat disimpulkan bahwa responden terbanyak yaitu 

ada 16 (53,33%) memilih jawaban tidak tahu dan sangat tidak tahu. 

Hal tersebut menunjukan bahwa anak Punk tidak tahu tentang siapa 

saja calon kepala daerah yang maju dalam pilkada Kabupaten 

Lampung Tengah Tahun 2015. 
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Berdasarkan hasil wawancara pada 15 Desember 2015 Pukul 10. 23 

WIB, anak Punk yang memilih sangat tahu tentang siapa saja calon 

yang maju dalam pilkada karena anak Punk yakin bahwa 

pengetahuannya tentang tentang siapa saja calon yang maju dalam 

pilkada adalah benar. Anak Punk yang memilih tahu adalah anak Punk 

yang tahu tentang siapa saja calon yang maju dalam pilkada.  

 

Anak Punk yang memilih cukup tahu adalah anak Punk yang 

mengetahui tentang siapa saja calon yang maju dalam pilkada, tapi 

tidak yakin bahwa pengetahuannya adalah benar. Anak Punk yang 

memilih tidak tahu adalah anak Punk yang memang tidak tahu tentang 

siapa saja calon yang maju dalam pilkada. Anak Punk yang memilih 

sangat tidak tahu adalah anak Punk yang memang sama sekali tidak 

mengetahui tentang siapa saja calon yang maju dalam pilkada. 

 

Anak Punk tidak mengikuti perkembangan politik yang ada. 

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti, anak Punk tidak mendapatkan 

sosialisasi politik dan tidak suka membaca berita mengenai pilkada. 

Sehingga, anak Punk tidak mengatahui siapa saja calon yang maju 

dalam pilkada.  

 

Berdasarkan hasil wawancara pada 15 Desember 2015 Pukul 10. 28 

WIB, anak Punk hanya mengetahui beberapa calon saja, terutama 

calon yang pernah melakukan sosialisasi dan kampanye di Pasar 

Bandar Jaya yaitu Mustafa, selain itu pengetahuan tentang calon juga 

didapatkan dari koran, baliho dan spanduk yang terpasang di jalanan. 
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Padahal, pilkada Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2015 diikuti 

oleh empat pasangan calon yaitu pasangan Samidjo-Fathoni, Mustafa-

Loekman Djoyosoemarto, Mudiyanto Thoyib-Musa Ahmad, dan 

Gunadi Ibrahim-Imam Suhadi. 

d. Pengetahuan tentang partai pengusung calon kepala daerah Kabupaten 

Lampung Tengah Tahun 2015. 

Pengetahuan anak Punk tentang partai pengusung calon kepala daerah 

Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2015 dapat diketahui: 

Tabel 8. Pengetahuan Tentang Apa Saja Partai Pengusung Calon 

Kepala Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2015 

 

No 

(1) 

Jawaban Responden 

(2) 

Frekuensi 

(3) 

Persentase 

(4) 

1 Sangat tahu 0 0 

2 Tahu 3 10 

3 Cukup tahu 5 16,67 

4 Tidak tahu 17 56,67 

5 Sangat tidak tahu 5 16,67 

 Jumlah 30 100 

Sumber: Pengolahan Data Penelitian Tahun 2015 

 

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa dari 30 responden ada 0 

(0%) memilih jawaban sangat tahu tentang partai pengusung calon 

kepala daerah yang maju dalam pilkada Kabupaten Lampung Tengah 

Tahun 2015, ada 3 (10%) responden memilih jawaban tahu, ada 5 

(16,67%) yang memilih jawaban cukup tahu, ada 17 (56,67%) 

responden memilih jawaban tidak tahu, ada 5 (16,67%) memilih 

jawaban sangat tidak tahu. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

responden terbanyak yaitu ada 22 (73,33%) memilih jawaban tidak 

dan sangat tidak tahu. Hal tersebut menunjukan bahwa anak Punk 

http://lampung.tribunnews.com/tag/mustafa/
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tidak tahu tentang partai pengusung calon kepala daerah yang maju 

dalam pilkada Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2015. 

 

Berdasarkan hasil wawancara pada 16 Desember 2015 Pukul 10. 20, 

anak Punk yang memilih sangat tahu tentang partai pengusung calon 

kepala daerah yang maju dalam pilkada karena anak Punk yakin 

bahwa pengetahuannya tentang partai pengusung calon kepala daerah 

yang maju dalam pilkada adalah benar. Anak Punk yang memilih tahu 

adalah anak Punk yang tahu tentang partai pengusung calon kepala 

daerah yang maju dalam pilkada. Adapun pengetahuan tentang partai 

pengusung calon didapatkan dari koran, baliho dan spanduk yang 

terpasang di jalanan. 

 

Anak Punk yang memilih cukup tahu adalah anak Punk yang 

mengetahui tentang partai pengusung calon kepala daerah yang maju 

dalam pilkada, tapi tidak yakin bahwa pengetahuannya adalah benar. 

Anak Punk yang memilih tidak tahu adalah anak Punk yang memang 

tidak tahu tentang partai pengusung calon kepala daerah yang maju 

dalam pilkada. Anak Punk yang memilih sangat tidak tahu adalah 

anak Punk yang memang sama sekali tidak mengetahui tentang siapa 

saja calon yang maju dalam pilkada. 

 

Berdasarkan hasil pengamatan, anak Punk Lampung Tengah tidak 

mengikuti perkembangan politik yang ada. Anak Punk tidak mendapat 

sosialisasi politik dan tidak suka membaca berita mengenai pilkada. 

Sehingga, anak Punk tidak mengatahui partai pengusung dari setiap 
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calon kepala daerah yang maju dalam pilkada Kabupaten Lampung 

Tengah Tahun 2015. Meskipun anak Punk tidak mengetahui partai apa 

saja yang menjadi pengusung dari setiap calon kepala daerah, namun 

anak Punk mengetahui beberapa partai seperti PDIP dan Golkar. 

e. Pengetahuan tentang penyelenggara pemilihan kepala daerah 

Pengetahuan anak Punk tentang penyelenggara pemilihan kepala 

daerah dapat dilihat dari tabel berikut: 

Tabel 9. Pengetahuan Tentang Siapa Saja Penyelenggara 

Pemilihan Kepala Daerah 

 

No 

(1) 

Jawaban Responden 

(2) 

Frekuensi 

(3) 

Persentase 

(4) 

1 Sangat tahu 1 3,33 

2 Tahu 3 10 

3 Cukup tahu 3 10 

4 Tidak tahu 15 50 

5 Sangat tidak tahu 8 26,67 

 Jumlah 30 100 

Sumber: Pengolahan Data Penelitian Tahun 2015 

 

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa dari 30 responden ada 1 

(3,33%) memilih jawaban sangat tahu tentang siapa penyelenggara 

pilkada tahun 2015, ada 3 (10%) responden memilih jawaban tahu, 

ada 3 (10%) yang memilih jawaban cukup tahu, ada 15 (50%) 

responden memilih jawaban tidak tahu, ada 8 (26,67%) memilih 

jawaban sangat tidak tahu. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

responden terbanyak yaitu ada 23 (76,67%) memilih jawaban tidak 

tahu dan sangat tidak tahu. Hal tersebut menunjukan bahwa anak Punk 

tidak mengetahui tentang siapa penyelenggara pilkada tahun 2015. 
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Berdasarkan hasil wawancara pada 16 Desember 2015 Pukul 10. 24 

WIB, anak Punk yang memilih sangat tahu tentang siapa 

penyelenggara pilkada karena anak Punk yakin bahwa 

pengetahuannya tentang siapa penyelenggara pilkada adalah benar. 

Anak Punk yang memilih tahu adalah anak Punk yang tahu tentang 

siapa penyelenggara pilkada calon kepala daerah yang maju dalam 

pilkada. Adapun pengetahuan tentang penyelenggara pilkada 

didapatkan dari pengalaman anak Punk pada saat ikut memilih di TPS 

(Tempat Pemungutan Suara), di tepat iru terdapat panitia. Menurut 

anak Punk panitia tersebutlah yang disebut sebagai penyelenggara 

pilkada. 

 

Anak Punk yang memilih cukup tahu adalah anak Punk yang 

mengetahui tentang siapa penyelenggara pilkada, tapi tidak yakin 

bahwa pengetahuannya adalah benar. Anak Punk yang memilih tidak 

tahu adalah anak Punk yang memang tidak tahu tentang siapa 

penyelenggara pilkada. Anak Punk yang memilih sangat tidak tahu 

adalah anak Punk yang memang sama sekali tidak mengetahui tentang 

siapa penyelenggara pilkada. 

 

Berdasarkan hasil pengamatan, anak Punk tidak tidak mengatahui 

tentang siapa saja penyelenggara pilkada Kabupaten Lampung Tengah 

Tahun 2015. Anak Punk hanya tahu penyelenggara pilkada adalah 

panitia yang ada di TPS. Padahal, penyelenggara pilkada bukan hanya 

itu tapi berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 2015 
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tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Wali 

Kota Menjadi Undang-Undang menjelaskan bahwa penyelenggaraan 

pilkada menjadi tanggung jawab KPU bersama KPU Provinsi dan 

KPU Kabupaten/Kota.  

 

Pemilihan Gubernur dilaksanakan oleh KPU Provinsi, sedangkan 

pemilihan Bupati dan Walikota dilaksanakan oleh KPU 

Kabupaten/Kota. Berikut ini adalah penyelenggaraan dan lembaga 

penyelenggara lainnya dalam pilkada diantaranya Bawaslu, DKKP, 

PPK, PPS, KPPS, Panwas Kabupaten/Kota,  Panitia Pengawas 

Pemilihan Kecamatan atau Panwas Kecamatan, PPL, dan TPS. 

f. Pengetahuan tentang semua proses yang terjadi pada penyelenggaraan 

pemilihan kepala daerah 

Pengetahuan anak Punk tentang proses yang terjadi pada pelaksanaan 

pemilihan kepala daerah dapat dilihat dari tabel berikut: 

Tabel 10. Pengetahuan Tentang Semua Proses Yang Terjadi Pada 

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah  

 

No 

(1) 

Jawaban Responden 

(2) 

Frekuensi 

(3) 

Persentase 

(4) 

1 Sangat tahu 0 0 

2 Tahu 4 13,33 

3 Cukup tahu 6 20 

4 Tidak tahu 14 46,67 

5 Sangat tidak tahu 6 20 

 Jumlah 30 100 

Sumber: Pengolahan Data Penelitian Tahun 2015 
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Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa dari 30 responden ada 0 

(0%) memilih jawaban sangat tahu tentang proses apa saja yang 

terjadi pada penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, ada 4 

(13,33%) responden memilih jawaban tahu, ada 6 (20%) yang 

memilih jawaban cukup tahu, ada 14 (46,67%) responden memilih 

jawaban tidak tahu, ada 6 (20%) memilih jawaban sangat tidak tahu. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa responden terbanyak yaitu ada 20 

(66,67%) memilih jawaban tidak tahu dan sangat tidak tahu. Hal 

tersebut menunjukan bahwa anak Punk tidak tahu tentang proses apa 

saja yang terjadi pada penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. 

 

Berdasarkan hasil wawancara pada 16 Desember 2015 Pukul 10. 29 

WIB, anak Punk yang memilih sangat tahu tentang proses apa saja 

yang terjadi pada penyelenggaraan pemilihan kepala daerah karena 

anak Punk yakin bahwa pengetahuannya tentang tentang proses apa 

saja yang terjadi pada penyelenggaraan pemilihan kepala daerah 

adalah benar. Anak Punk yang memilih tahu adalah anak Punk yang 

tahu tentang proses apa saja yang terjadi pada penyelenggaraan 

pemilihan kepala daerah. 

 

Anak Punk yang memilih cukup tahu adalah anak Punk yang 

mengetahui tentang proses apa saja yang terjadi pada penyelenggaraan 

pemilihan kepala daerah, tapi tidak yakin bahwa pengetahuannya 

adalah benar. Anak Punk yang memilih tidak tahu adalah anak Punk 

yang memang tidak tahu tentang proses apa saja yang terjadi pada 
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penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Anak Punk yang memilih 

sangat tidak tahu adalah anak Punk yang memang sama sekali tidak 

mengetahui tentang proses apa saja yang terjadi pada penyelenggaraan 

pemilihan kepala daerah. 

 

Berdasarkan hasil pengamatan, anak Punk tidak tahu proses apa saja 

yang terjadi pada pelaksanaan pilkada. Anak Punk hanya mengetahui 

bahwa proses yang dalam pilkada yaitu kampanye dan pemilihan. 

Anak Punk mengetahui hal tersebut karena anak Punk pernah 

mengikuti proses tersebut. Padahal, berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2015 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan 

Gubernur, Bupati Dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang 

menjelaskan bahwa proses penyelenggaraan pilkada ada dua tahapan 

yaitu tahap persiapan dan tahap penyelenggaraan. 

g. Pengetahuan Tentang Visi Dan Misi Calon Kepala Daerah 

Pengetahuan anak Punk tentang visi dan misi calon kepala daerah 

yang akan maju dalam pilkada pada tanggal 9 Desember 2015 dapat 

dilihat dai tabel berikut: 

Tabel 11. Pengetahuan Tentang Apa Saja Visi Dan Misi Calon 

Kepala Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 

2015 

 

No 

(1) 

Jawaban Responden 

(2) 

Frekuensi 

(3) 

Persentase 

(4) 

1 Sangat tahu 0 0 

2 Tahu 6 20 

3 Cukup tahu 11 36,67 

4 Tidak tahu 11 36,67 



110 

 

(1) (2) (3) (4) 

5 Sangat tidak tahu 2 6,67 

 Jumlah 30 100 

Sumber: Pengolahan Data Penelitian Tahun 2015 

 

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa dari 30 responden ada 0 

(0%) memilih jawaban sangat tahu tentang proses apa saja yang 

terjadi pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah, ada 6 (20%) 

responden memilih jawaban tahu, ada 11 (36,67%) yang memilih 

jawaban cukup tahu, ada 11 (36,67%) responden memilih jawaban 

tidak tahu, ada 2 (6,67) memilih jawaban sangat tidak tahu. Diketahui  

13 (43,33%) responden memilih jawaban tidak tahu dan sangat tidak 

tahu. Hal tersebut menunjukan bahwa jawaban anak Punk tidak 

mengetahui tentang apa saja yang menjadi visi dan misi dari setiap 

calon kepala daerah yang akan maju dalam pilkada pada tanggal 9 

Desember 2015 seimbang antara netral dan tahu.  

 

Berdasarkan hasil wawancara pada 16 Desember 2015 Pukul 10. 35 

WIB, anak Punk yang memilih sangat tahu tentang apa saja yang 

menjadi visi dan misi dari setiap calon kepala daerah yang akan maju 

dalam pilkada karena anak Punk yakin bahwa pengetahuannya tentang 

tentang apa saja yang menjadi visi dan misi dari setiap calon kepala 

daerah yang akan maju dalam pilkada adalah benar. Anak Punk yang 

memilih tahu adalah anak Punk yang tahu tentang apa saja yang 

menjadi visi dan misi dari setiap calon kepala daerah yang akan maju 

dalam pilkada.  
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Anak Punk yang memilih cukup tahu adalah anak Punk yang 

mengetahui tentang apa saja yang menjadi visi dan misi dari setiap 

calon kepala daerah yang akan maju dalam pilkada, tapi tidak yakin 

bahwa pengetahuannya adalah benar. Anak Punk yang memilih tidak 

tahu adalah anak Punk yang memang tidak tahu tentang apa saja yang 

menjadi visi dan misi dari setiap calon kepala daerah yang akan maju 

dalam pilkada. Anak Punk yang memilih sangat tidak tahu adalah 

anak Punk yang memang sama sekali tidak mengetahui tentang apa 

saja yang menjadi visi dan misi dari setiap calon kepala daerah yang 

akan maju dalam pilkada. 

 

Berdasarkan hasil pengamatan, anak Punk di Lampung Tengah yang 

tidak tahu, karena anak Punk tidak tahu secara persis apa yang 

menjadi visi dan misi dari para calon kandidat Pemilihan Kepala 

Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2015. Anak Punk hanya 

mengetahui visi dan misi dari setiap calon adalah memajukan dan 

menyejahterakan masyarakat Lampung Tengah. Pengethuan tersebut 

didapatkan dari calon yang pernah melakukan kampanye di pasar 

yaitu Mustafa. 

2. Komponen Afektif 

Komponen Afektif adalah perasaan anak Punk terhadap sistem politik, 

peranannya, para aktor, dan penampilannya. Komponen afektif 

menyangkut aspek perasaan anak Punk. Anak Punk dimungkinkan 

memiliki perasaan yang khusus terhadap aspek-aspek sistem politik 



112 

 

tertentu yang dapat membuat individu-individu besikap menerima atau 

menolak sistem tersebut.  

 

Pada proses pilkada yang berlangsung komponen afektif anak Punk 

adalah dengan melihat perasaan anak Punk terhadap dirinya sebagai 

pemilih, sikap terhadap kandidat pilkada, sikap terhadap partai 

pengusung, penilaian terhadap penyelenggara dan proses 

penyelenggaraan, dan penilaian terhadap visi dan misi calon. 

a. Kepercayaan anak Punk terhadap perolehan hak pilih dalam pilkada 

Kepercayaan anak Punk  memeroleh hak pilih (sebagai pemilih) 

dalam pelaksanaan pilkada pada tanggal 9 Desember 2015 dapat 

dilihat dari tabel berikut: 

Tabel 12. Kepercayaan Anak Punk Terhadap Perolehan Hak Pilih 

Dalam Pilkada 

 

No 

(1) 

Jawaban Responden 

(2) 

Frekuensi 

(3) 

Persentase 

(4) 

1 Sangat percaya 4 13,33 

2 Percaya  16 53,33 

3 Cukup percaya 1 3,33 

4 Tidak percaya 8 26,67 

5 Sangat tidak percaya 1 3,33 

 Jumlah 30 100 

Sumber: Pengolahan Data Penelitian Tahun 2015 

 

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa dari 30 responden ada 4 

(13,33%) memilih jawaban sangat percaya memeroleh hak pilih 

(sebagai pemilih) dalam pelaksanaan pilkada pada tanggal 9 

Desember 2015, ada 16 (53,33%) responden memilih jawaban 

percaya, ada 1 (3,33%) yang memilih jawaban cukup percaya, ada 8 
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(26,67%) responden memilih jawaban tidak percaya, ada 1 (3,33%) 

memilih jawaban sangat tidak percaya. Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa responden terbanyak yaitu ada 16 (53,33%) memilih jawaban 

percaya. Hal tersebut menunjukan bahwa anak Punk percaya 

memeroleh hak pilih (sebagai pemilih) dalam pelaksanaan pilkada 

pada tanggal 9 Desember 2015.  

 

Berdasarkan hasil wawancara pada 16 Desember 2015 Pukul 10. 39, 

anak Punk yang memilih sangat percaya memeroleh hak pilih dalam 

pilkada karena anak Punk yakin dalam hati memeroleh hak pilih, dan 

merasa keyakinan itu benar. Anak Punk yang memilih percaya karena 

memang anak Punk percaya memeroleh hak pilih. Anak Punk yang 

memilih cukup percaya karena anak Punk percaya memeroleh hak 

pilih tetapi tidak yakin akan hal tersebut. Anak Punk yang memilih 

tidak percaya karena anak Punk memang tidak percaya memeroleh 

hak pilih. Sedangkan, anak Punk yang sangat tidak percaya karena 

anak Punk yakin tidak percaya bahwa dirinya memeroleh hak pilih 

dalam pilkada. 

 

Berdasarkan hasil pengamatan, anak Punk percaya bahwa anak Punk 

juga mendapat hak pilihnya dalam pilkada. Meskipun, anak Punk 

sering mendapat stigma negatif oleh masyarakat umum, namun anak 

Punk juga merasa bagian dari warga negara Indonesia dan memiliki 

KTP, sehingga berhak untuk mendapatkan hak pilih. Namun, hak pilih 
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yang diperoleh anak Punk tidak digunakan untuk mengikuti pemilihan 

yang dilaksanakan.  

b. Kepercayaan terhadap calon kepala daerah 

Kepercayaan anak Punk terhadap calon kepala daerah yang akan maju 

dalam pilkada pada tanggal 9 Desember 2015 nanti akan mampu 

membangun Lampung Tengah yang lebih baik dapat dilihat dari tabel 

berikut: 

Tabel 13. Kepercayaan Terhadap Calon Kepala Daerah 

 

No 

(1) 

Jawaban Responden 

(2) 

Frekuensi 

(3) 

Persentase 

(4) 

1 Sangat percaya 2 6,67 

2 Percaya  9 30 

3 Cukup percaya 14 46,67 

4 Tidak percaya 2 6,67 

5 Sangat tidak percaya 3 10 

 Jumlah 30 100 

Sumber: Pengolahan Data Penelitian Tahun 2015 

 

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa dari 30 responden ada 2 

(6,67%) memilih jawaban sangat percaya terhadap calon kepala 

daerah yang akan maju dalam pilkada pada tanggal 9 Desember 2015 

nanti akan mampu membangun Lampung Tengah yang lebih baik, ada 

9 (30%) responden memilih jawaban percaya, ada 14 (46,67%) yang 

memilih jawaban cukup percaya, ada 2 (6,67%) responden memilih 

jawaban tidak percaya, ada 3 (10%) memilih jawaban sangat tidak 

percaya.  
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Sehingga dapat disimpulkan bahwa responden terbanyak yaitu ada 14 

(46,67%) memilih jawaban cukup percaya. Hal tersebut menunjukan 

bahwa anak Punk memiliki perasaan yang netral terhadap calon 

kepala daerah yang akan maju dalam pilkada pada tanggal 9 

Desember 2015 nanti akan mampu membangun Lampung Tengah 

yang lebih baik. 

 

Berdasarkan hasil wawancara pada 16 Desember 2015 Pukul 10. 58, 

anak Punk yang memilih sangat percaya terhadap calon kepala daerah 

yang akan maju dalam pilkada karena anak Punk yakin dalam hati 

bahwa calon dapat menjadikan Lampung Tengah lebih baik, dan 

merasa keyakinan itu benar. Anak Punk yang memilih percaya karena 

memang anak Punk percaya terhadap calon kepala daerah yang akan 

maju dalam pilkada. 

 

Anak Punk yang memilih cukup percaya karena anak Punk percaya 

terhadap calon kepala daerah yang akan maju dalam pilkada tetapi 

tidak yakin akan hal tersebut. Anak Punk yang memilih tidak percaya 

karena anak Punk memang tidak percaya terhadap calon kepala daerah 

yang akan maju dalam pilkada. Sedangkan, anak Punk yang sangat 

tidak percaya karena anak Punk yakin bahwa calon kepala daerah 

yang akan maju dalam pilkada dapat membuat Lampung Tengah jadi 

lebih baik. 
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Berdasarkan hasil pengamatan, anak Punk merasa cukup percaya 

(netral) terhadap terhadap calon kepala daerah yang akan maju dalam 

pilkada pada tanggal 9 Desember 2015 nanti akan mampu 

membangun Lampung Tengah yang lebih baik. Hal tersebut karena 

menurut anak Punk setiap calon kepala daerah ketika pada saat 

kampanye berjanji akan membawa Lampung Tengah menjadi lebih 

baik, namun pada kenyataannya ketika sudah menjadi kepala daerah 

terpilih melupakan janji kampanyenya dan kedaaan Lampung Tengah 

masih sama seperti sebelumnya. 

c. Persetujuan terhadap partai pengusung calon kepala daerah 

Persetujuan terhadap partai pengusung calon kepala daerah yang akan 

maju dalam pilkada pada tanggal 9 Desember 2015 dapat dilihat dari 

tabel berikut: 

Tabel 14. Persetujuan Terhadap Partai Pengusung Calon Kepala 

Daerah 

 

No 

(1) 

Jawaban Responden 

(2) 

Frekuensi 

(3) 

Persentase 

(4) 

1 Sangat setuju 1 3,33 

2 Setuju 11 36,67 

3 Cukup setuju 11 36,67 

4 Tidak setuju 4 13,33 

5 Sangat tidak setuju 3 10 

 Jumlah  30 100 

Sumber: Pengolahan Data Penelitian Tahun 2015 

 

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa dari 30 responden ada 1 

(3,33%) memilih jawaban sangat setuju terhadap partai pengusung 

calon kepala daerah yang akan maju dalam pilkada pada tanggal 9 

Desember 2015, ada 11 (36,67%) responden memilih jawaban setuju, 
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ada 11 (36,67%) yang memilih jawaban cukup setuju, ada 4 (13,33%) 

responden memilih jawaban tidak setuju, ada 3 (10%) memilih 

jawaban sangat tidak setuju. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ada 

12 (40%) responden memilih setuju dan sangat setuju terhadap partai 

pengusung calon kepala daerah yang akan maju dalam pilkada pada 

tanggal 9 Desember 2015. 

 

Hal tersebut menunjukan bahwa anak Punk memberikan jawaban 

setuju terhadap partai pengusung calon kepala daerah yang akan maju 

dalam pilkada pada tanggal 9 Desember 2015. Berdasarkan hasil 

pengamatan, meski anak Punk sebenarnya tidak mengetahui para 

partai pengusung calon kandidat pilkada, namun anak Punk setuju 

mengenai partai apa saja yang menjadi pengusung calon kepala daerah 

Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2015.  

 

Berdasarkan hasil wawancara pada 16 Desember 2015 Pukul 11. 03, 

anak Punk yang memilih sangat setuju terhadap partai pengusung 

calon kepala daerah yang akan maju dalam pilkada karena anak Punk 

yakin dalam hati bahwa partai dapat mengarahkan calonnya untuk 

memajukan Lampung Tengah, dan merasa keyakinan itu benar. Anak 

Punk yang memilih setuju karena memang anak Punk setuju terhadap 

partai pengusung calon kepala daerah yang akan maju dalam pilkada. 

 

Anak Punk yang memilih cukup setuju karena anak Punk setuju 

terhadap partai pengusung calon kepala daerah yang akan maju dalam 

pilkada. Anak Punk yang memilih tidak setuju karena anak Punk 
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memang tidak setuju terhadap partai pengusung calon kepala daerah 

yang akan maju dalam pilkada. Sedangkan, anak Punk yang sangat 

tidak setuju karena anak Punk yakin bahwa partai pengusung kepala 

daerah tidak akan mengarahkan calonnya untuk membuat Lampung 

Tengah jadi lebih baik. 

d. Kepercayaan terhadap penyelenggara pilkada 

Kepercayaan anak Punk terhadap penyelenggara pilkada tahun 2015 

dapat dilihat dari tabel berikut: 

Tabel 15. Kepercayaan Terhadap Penyelenggara Pilkada 

 

No 

(1) 

Jawaban Responden 

(2) 

Frekuensi 

(3) 

Persentase 

(4) 

1 Sangat percaya 3 10 

2 Percaya  7 23,33 

3 Cukup percaya 10 33,33 

4 Tidak percaya 8 26,67 

5 Sangat tidak percaya 2 6,67 

 Jumlah 30 100 

Sumber: Pengolahan Data Penelitian Tahun 2015 

 

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa dari 30 responden ada 3 

(10%) memilih jawaban sangat percaya terhadap penyelenggara 

pilkada tahun 2015, ada7 (23,33%) responden memilih jawaban 

percaya, ada 10 (33,33%) yang memilih jawaban cukup percaya, ada 8 

(26,67%) responden memilih jawaban tidak percaya, ada 2 (6,67%) 

memilih jawaban sangat tidak percaya. Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa jawaban responden seimbang yaitu ada 10 (33,33%) memilih 

jawaban percaya, cukup percaya (netral), dan tidak percaya. Hal 
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tersebut menunjukan bahwa terjadi keseimbangan kepercayaan anak 

Punk cukup terhadap penyelenggara pilkada tahun 2015. 

 

Berdasarkan hasil wawancara pada 16 Desember 2015 Pukul 11. 09, 

anak Punk yang memilih sangat percaya terhadap penyelenggara 

pilkada karena anak Punk yakin dalam hati bahwa penyelenggara 

pilkada melaksanakan tugasnya dengan baik, dan merasa keyakinan 

itu benar. Anak Punk yang memilih percaya karena memang anak 

Punk percaya terhadap terhadap penyelenggara pilkada. 

 

Anak Punk yang memilih cukup percaya karena anak Punk percaya 

terhadap penyelenggara pilkada melaksanakan tugas dengan baik, 

tetapi tidak yakin akan hal tersebut. Anak Punk yang memilih tidak 

percaya karena anak Punk memang tidak percaya terhadap 

penyelenggara pilkada. Sedangkan, anak Punk yang sangat tidak 

percaya karena anak Punk yakin bahwa terhadap penyelenggara 

pilkada dapat melaksanan tugasnya dengan baik. 

 

Berdasarkan hasil pengamatan meski anak Punk tidak mengetahui 

siapa saja penyelenggara pilkada, tetapi kepercayaan anak Punk 

terhadap penyelenggara pilkada adalah seimbang. Anak Punk juga 

mengganggap bahwa penyelenggara pilkada banyak yang tidak jujur 

dalam memproses pilkada. 
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e. Kepedulian terhadap proses penyelenggaraan pilkada 

Kepedulian anak Punk terhadap proses penyelenggaran pilkada yang 

dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2015 dapat dilihat dari tabel 

berikut: 

Tabel 16. Kepedulian Terhadap Proses Penyelenggaraan Pilkada 

 

No 

(1) 

Jawaban Responden 

(2) 

Frekuensi 

(3) 

Persentase 

(4) 

1 Sangat peduli 4 13,33 

2 Peduli 8 26,67 

(1) (2) (3) (4) 

3 Cukup peduli 9 30 

4 Tidak peduli 7 23,33 

5 Sangat tidak peduli 2 6,67 

 Jumlah 30 100 

Sumber: Pengolahan Data Penelitian Tahun 2015 

 

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa dari 30 responden ada 4 

(13,33%) memilih jawaban sangat peduli terhadap proses 

penyelenggaran pilkada yang dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 

2015, ada 8 (26,67%) responden memilih jawaban peduli, ada 9 (30%) 

yang memilih jawaban cukup peduli, ada 7 (23,33%) responden 

memilih jawaban tidak peduli, ada 2 (6, 67%) memilih jawaban sangat 

tidak peduli. Sehingga dapat disimpulkan bahwa responden terbanyak 

yaitu ada 12 (40%) memilih jawaban peduli dan sangat peduli. Hal 

tersebut menunjukan bahwa anak Punk peduli terhadap proses 

penyelenggaran pilkada yang dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 

2015. 
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Anak Punk memiliki perasaan yang peduli terhadap tahapan apa yang 

terjadi dalam proses penyelenggaraan pilkada. Berdasarkan hasil 

pengamatan, salah satu kepedulian anak Punk terhadap proses pilkada 

yaitu ikut kegiatan kampanye yang diselenggarakan dengan adanya 

konser musik. Karena penyelenggaraan konser musik bagi anak Punk 

dapat menjadi tempat untuk anak-anak Punk berkumpul yang lebih 

asik. 

 

Berdasarkan hasil wawancara pada 16 Desember 2015 Pukul 11. 25, 

anak Punk yang memilih sangat peduli terhadap proses pilkada karena 

merasa antusias dalam mengikuti perkembangan pilkada, seperti 

membaca informasi tentang pilkada melalui media massa, mengikuti 

kampanye, dan ikut memilih. Anak Punk yang memilih peduli adalah 

anak Punk yang hanya ikut kampanye dan memilih dalam pilkada.. 

Anak Punk yang memilih cukup peduli adalah anak Punk 

kepeduliannya hanya ikut memilih dalam pilkada. Anak Punk yang 

tidak peduli adalah anak Punk yang tidak ikut memilih padahal 

memeroleh hak pilih. Sedangkan, anak Punk yang sangat tidak peduli 

adalah anak Punk yang tidak mau tau tentang pilkada sedikitpun. 

f. Persetujuan terhadap visi dan misi calon kepala daerah 

Persetujuan anak Punk dengan visi dan misi calon kepala daerah yang 

maju dalam pilkada pada tanggal 9 Desember 2015 dapat dilihat dari 

tabel berikut: 
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Tabel 17. Persetujuan Terhadap Visi Dan Misi Calon Kepala 

Daerah 

 

No 

(1) 

Jawaban Responden 

(2) 

Frekuensi 

(3) 

Persentase 

(4) 

1 Sangat setuju 1 3,33 

2 Setuju 9 30 

3 Cukup setuju 12 40 

4 Tidak setuju 4 13,33 

5 Sangat tidak setuju 4 13,33 

 Jumlah  30 100 

Sumber: Pengolahan Data Penelitian Tahun 2015 

 

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa dari 30 responden ada 1 

(3,33%) memilih jawaban sangat setuju terhadap dengan visi dan misi 

calon kepala daerah yang maju dalam pilkada pada tanggal 9 

Desember 2015, ada 9 (30%) responden memilih jawaban setuju, ada 

12 (40%) yang memilih jawaban cukup setuju, ada 4 (13,33%) 

responden memilih jawaban tidak setuju, ada 4 (13,33%) memilih 

jawaban sangat tidak setuju. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

responden terbanyak yaitu ada 12 (40%) memilih jawaban cukup 

setuju (netral).  

 

Hal tersebut menunjukan bahwa anak Punk cukup setuju (netral) 

dengan visi dan misi yang dibuat oleh calon kepala daerah yang maju 

dalam pilkada pada tanggal 9 Desember 2015. Berdasarkan hasil 

pengamatan, meskipun anak Punk hanya mengetahui visi dan misi 

para calon kandidat yaitu menyejahterakan dan memajukan Lampung 

Tengah. Anak Punk yang tidak setuju terhadap visi dan misi para 

calon kandidat karena anak Punk merasa bahwa visi dan misi yang 
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dibuat oleh para calon ketika calon tersebut sudah terpilih sepenuhnya 

tidak dapat diwujudkan. 

 

Berdasarkan hasil wawancara pada 16 Desember 2015 Pukul 11. 39, 

anak Punk yang memilih sangat setuju dengan visi dan misi yang 

dibuat oleh calon kepala daerah yang maju dalam pilkada karena anak 

Punk yakin dalam hati bahwa visi dan misi yang dibuat sudah sesuai 

dengan kebutuhan masyarakat Lampung Tengah, dan merasa 

keyakinan itu benar. Anak Punk yang memilih setuju karena memang 

anak Punk setuju dengan visi dan misi yang dibuat oleh calon kepala 

daerah yang maju dalam pilkada. 

 

Anak Punk yang memilih cukup setuju karena anak Punk setuju 

dengan visi dan misi yang dibuat oleh calon kepala daerah yang maju 

dalam pilkada tetapi tidak yakin bahwa visi dan misi yang dibuat 

sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Anak Punk yang memilih tidak 

setuju karena anak Punk memang tidak setuju dengan visi dan misi 

yang dibuat oleh calon kepala daerah yang maju dalam pilkada. 

Sedangkan, anak Punk yang sangat tidak setuju karena anak Punk 

yakin bahwa kebuthan masyarakat tidak semuanya tertuang dalam visi 

dan misi yang dibuat para calon. 

3. Komponen Evaluatif 

Komponen Evaluatif adalah keputusan dan pendapat tentang objek-objek 

politik yang secara tipikal melibatkan kombinasi standar nilai dan kriteria 

dengan informasi dan perasaan. Komponen evaluatif ditentukan oleh 
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orientasi moral. Ideologi yang dianut oleh anak Punk menjadi dasar sikap 

dan perilakunya terhadap sistem politik. Pengertian anak Punk terhadap 

sistem politik merupakan suatu kemampuan untuk mengukur kesadaran 

tentang politik, bagian-bagian, simbol-simbol, dan sekaligus norma-

norma yang dimiliki masyarakat.  

 

Pada proses pilkada komponen evaluatif anak Punk adalah melihat 

pendapat anak Punk bahwa dirinya sebagai pemilih, pendapat anak Punk 

tentang kandidat pilkada, pendapat anak Punk tentang partai pengusung 

kandidat, pendapat mengenai penyelenggara dan proses penyelenggaraan, 

dan pendapat mengenai visi dan misi calon. 

a. Penilaian terhadap perolehan hak pilih dalam pilkada 

Penilaian anak Punk terhadap perolehan hak pilih dalam pilkada dapat 

dilihat dari tabel berikut: 

Tabel 18. Penilaian Terhadap Perolehan Hak Pilih Dalam Pilkada 

 

No 

(1) 

Jawaban Responden 

(2) 

Frekuensi 

(3) 

Persentase 

(4) 

1 Sangat Pantas 12 40 

2 Pantas  11 36,67 

3 Cukup pantas 1 3,33 

4 Tidak pantas 4 13,33 

5 Sangat tidak pantas 2 6,67 

 Jumlah  30 100 

Sumber: Pengolahan Data Penelitian Tahun 2015 

 

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa dari 30 responden ada 12 

(40%) memilih jawaban sangat pantas untuk memeroleh hak pilih 

pilkada pada tanggal 9 Desember 2015, ada 11 (36,67%) responden 

memilih jawaban pantas, ada 1 (3,33%) yang memilih jawaban cukup 
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pantas, ada 4 (13,33%) responden memilih jawaban tidak pantas, ada 

2 (6,67%) memilih jawaban sangat tidak pantas. Diketahui bahwa 

responden terbanyak yaitu ada 23 (76,67%) memilih jawaban pantas 

dan sangat pantas. Hal tersebut menunjukan bahwa anak Punk merasa 

pantas untuk memeroleh hak pilih pilkada pada tanggal 9 Desember 

2015.  

 

Berdasarkan hasil wawancara pada 17 Desember 2015 Pukul 10. 03, 

anak Punk yang memilih sangat pantas karena anak Punk yakin bahwa 

anak Punk pantas untuk memeroleh hak suara. Anak Punk yang 

memilih pantas karena mengganggap bahwa anak Punk pantas untuk 

memeroleh hak suara. Anak Punk yang memilih cukup pantas, karena 

anak Punk mengganggap pantas memeroleh hak suara tetapi tidak 

yakin karena merasa Punk dianggap sebagai perilaku yang 

menyimpang. Anak Punk yang memilih tidak pantas memang tidak 

pantas karena menganggap anak Punk tidak pantas memeroleh hak 

pilih. Sedangkan, anak Punk memilih sangat tidak pantas karena yakin 

bahwa anak Punk tidak pantas untuk memeroleh hak suara. 

 

Berdasakan hasil pengamatan, anak Punk menilai pantas untuk 

memeroleh hak pilih dalam pilkada Kabupaten Lampung Tengah 

karena merupakan bagian dari penduduk Kabupaten Lampung 

Tengah, sedangkan anak Punk yang merasa tidak pantas memeroleh 

hak pilih dalam pilkada Kabupaten Lampung Tengah karena 

menganggap bukan bagian dari penduduk Lampung Tengah dan tidak 
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peduli dengan pelaksanaan pilkada. Karena ketidakpedulian tersebut 

anak Punk tidak merasa pantas untuk mendapatkan hak pilih.  

 

Padahal, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, menyebutkan bahwa 

pemilih adalah warga yang pada saat pemungutan suara berusia paling 

rendah 17 tahun atau sudah/ pernah kawin yang terdaftar dalam 

pemilih. Sehingga, setiap warga siapapun itu, peduli atau tidak, semua 

pantas untuk memeroleh hak pilih, asalkan memenuhi ketentuan 

tersebut. 

b. Penilaian terhadap kelayakan calon kandidat untuk maju dalam 

pilkada 2015 

Penilaian terhadap kelayakan calon kepala daerah untuk maju dalam 

pelaksanaan pilkada pada tanggal 9 Desember 2015 dapat dilihat dari 

tabel berikut: 

Tabel 19. Penilaian Terhadap Kelayakan Calon Kepala Daerah 

Untuk Maju Dalam Pilkada 

 

No 

(1) 

Jawaban Responden 

(2) 

Frekuensi 

(3) 

Persentase 

(4) 

1 Sangat layak 4 13,33 

2 Layak 15 50 

3 Cukup layak 6 20 

4 Tidak layak 4 13,33 

5 Sangat tidak layak 1 3,33 

 Jumlah 30 100 

Sumber: Pengolahan Data Penelitian Tahun 2015 

 

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa dari 30 responden ada 4 

(13,33%) memilih jawaban sangat layak calon kandidat untuk 

mencalonkan diri dalam pilkada pada tanggal 9 Desember 2015, ada 
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15 (50%) responden memilih jawaban layak, ada 6 (20%) yang 

memilih jawaban cukup layak, ada 4 (13,33%) responden memilih 

jawaban tidak pantas, ada 1 (3,33%) memilih jawaban sangat tidak 

layak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa responden terbanyak yaitu 

ada 19 (63,33%) memilih jawaban sangat layak dan layak. Hal 

tersebut menunjukan bahwa anak Punk menganggap calon kandidat 

layak untuk mencalonkan diri dalam pilkada pada tanggal 9 Desember 

2015. 

 

Berdasarkan hasil pengamatan, meskipun anak Punk tidak mengetahui 

siapa saja calon kepala daerah yang maju dalam pilkada Kabupaten 

Lampung Tengah tahun 2015 hanya mengetahui satu calon yaitu 

Mustafa, dan anak Punk menganggap bahwa setiap calon tersebut 

layak maju dalam pelaksanaan pilkada yang diselenggarakan 

sepanjang calon tersebut ingin membuat Lampung Tengah lebih baik 

lagi. 

 

Berdasarkan hasil wawancara pada 17 Desember 2015 Pukul 11. 03, 

anak Punk yang memilih sangat layak karena yakin bahwa calon 

kandidat memiliki kemampuan yang mumpuni untuk membangun 

Lampung Tengah . Anak Punk yang memilih layak karena 

mengganggap bahwa calon kandidat memang layak untuk mencalon 

diri sebagai calon kepala daerah.  
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Anak Punk yang memilih cukup layak, karena anak Punk 

mengganggap bahwa calon layak mencalonkan diri sebagai calon 

kepala daerah tetapi tidak yakin bahwa calon tersebut memiliki 

kemampuan yang mumpuni. Anak Punk yang memilih tidak pantas 

memang tidak layak karena memang menganggap calon kepala daerah 

tidak layak maju. Sedangkan, anak Punk memilih sangat tidak layak 

karena yakin bahwa yang mencalonkan diri sebagai calon kepala 

daerah tidak akan mampu membangun Lampung Tengah. 

c. Penilaian terhadap partai pengusung calon kepala daerah 

Penilaian anak Punk terhadap partai pengusung calon kepala daerah 

yang maju dalam pilkada tahun 2015 dapat dilihat dri tabel berikut: 

Tabel 20. Penilaian Terhadap Partai Pengusung Calon Kepala 

Daerah 

 

No 

(1) 

Jawaban Responden 

(2) 

Frekuensi 

(3) 

Persentase 

(4) 

1 Sangat baik 2 6,67 

2 Baik 9 30 

3 Cukup baik 15 50 

4 Tidak baik 2 6,67 

5 Sangat tidak baik 2 6,67 

 Jumlah 30 100 

Sumber: Pengolahan Data Penelitian Tahun 2015 

 

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa dari 30 responden ada 2 

(6,67%) memilih jawaban sangat baik dalam memberikan arahan 

terhadap calon kepala daerah dalam pilkada pada tanggal 9 Desember 

2015, ada 9 (30%) responden memilih jawaban baik, ada 15 (50%) 

yang memilih jawaban cukup baik, ada 2 (6,67%) responden memilih 

jawaban tidak baik, ada 2 (6,67%) memilih jawaban sangat tidak baik. 
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Diketahui bahwa responden terbanyak yaitu ada 15 (50%) memilih 

jawaban cukup baik. Hal tersebut menunjukan bahwa anak Punk 

memiliki penilaian yang netral terhadap partai pengusung dalam 

mengarahkan calon kandidat pilkada dalam pilkada tahuun 2015. 

 

Berdasarkan hasil pengamatan, anak Punk tidak mengetahui partai 

yang menjadi pengusung dari setiap pasangan calon kepala daerah 

dalam pilkada Kabupaten Lampung Tengah tahun 2015, namun anak 

Punk memberikan penilaian netral terhadap partai pengusung karena 

mengganggap bahwa partai telah mengarahkan calonnya untuk 

memenangkan pilkada, meskipun anak Punk tidak tahu apa saja yang 

dilakukan partai terhadap calon yang diusungnya. 

 

Berdasarkan hasil wawancara pada 17 Desember 2015 Pukul 11. 03, 

anak Punk yang memilih sangat baik terhadap partai pengusung 

karena anak Punk yakin bahwa partai pengusung akan mengarahkan 

calonnya dengan baik untuk membangun Lampung Tengah yang lebih 

baik dan menganggap keyakinannya itu benar. Anak Punk yang 

memilih baik, karena menilai partai pengusung sudah baik dalam 

mengarahkan calonnya. Anak Punk memilih cukup baik, karena 

mengganggap bahwa partai pengusung sudah baik baik dalam 

mengarahkan calon tetapi tidak yakin bahwa calon tersebut akan 

membangun Lampung Tengah. 
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Anak Punk yang memilih tidak baik karena menganggap bahwa partai 

tidak mampu mengarahkan calonnya untuk membangun Lampung 

Tengah. Anak Punk yang memilih sangat tidak baik, karena yakin 

bahwa partai tidak mampu mengarahkan calon untuk membangun 

Lampung Tengah lebih baik tetapi justru malah lebih memikirkan 

partainya sendiri. 

d. Penilaian terhadap penyelanggara pilkada 

Penilaian anak Punk terhadap penyelenggara pilkada dapat dilihat dari 

tabel berikut: 

Tabel 21. Penilaian Terhadap Penyelenggara Pilkada 

 

No 

(1) 

Jawaban Responden 

(2) 

Frekuensi 

(3) 

Persentase 

(4) 

1 Sangat baik 1 3,33 

2 Baik 10 33,33 

3 Cukup baik 13 43,33 

4 Tidak baik 3 10 

5 Sangat tidak baik 3 10 

 Jumlah  30 100 

Sumber: Pengolahan Data Penelitian Tahun 2015 

 

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa dari 30 responden ada 1 

(3,33%) memilih jawaban sangat baik dalam penilaian terhadap 

penyelenggara pilkada, ada 10 (33,33%) responden memilih jawaban 

baik, ada 13 (43,33%) yang memilih jawaban cukup baik, ada 3 (10%) 

responden memilih jawaban tidak baik, ada 3 (10%) memilih jawaban 

sangat tidak baik.  
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Sehingga dapat disimpulkan bahwa responden terbanyak yaitu ada 13 

(43,33%) memilih jawaban cukup baik. Hal tersebut menunjukan 

bahwa anak Punk memiliki penilaian yang cukup baik (netral) 

terhadap  penyelenggara pilkada dalam menyelenggarakan Pemilihan 

Kepala Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2015. 

 

Berdasarkan hasil pengamatan, anak Punk tidak mengetahui siapa saja 

penyelenggara dan apa tugas pokok dan fungsinya dalam pilkada, 

anak Punk  hanya mengetahui bahwa penyelenggara itu panitia TPS. 

Anak Punk memberikan penilaian netral terhadap penyelenggara 

pilkada tersebut dalam menyelenggarakan pilkada. Sedangkan, anak 

Punk yang mengganggap bahwa penyelenggara sudah baik dalam 

menyelenggarakan pilkada karena melihat telah terlaksananya pilkada 

sesuai dengan jadwalnya dan berkahirnya momentum pilkada dengan 

aman. 

 

Berdasarkan hasil wawancara pada 17 Desember 2015 Pukul 11. 20, 

anak Punk yang memilih sangat baik terhadap penyelenggara pilkada 

karena anak Punk yakin bahwa penyelenggara pilkada telah 

menjalankan tugasnya dengan baik dan menganggap keyakinannya itu 

benar. Anak Punk yang memilih baik, karena menilai penyelenggara 

pilkada sudah menjalankan tugasnya dengan baik.  

 

Anak Punk memilih cukup baik, karena mengganggap bahwa 

penyelenggara sudah menjalankan tugasnya, tetapi tidak yakin bahwa 

pelaksanaannya jujur. Anak Punk memilih sangat tidak baik karena 
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yakin bahwa penyelenggara tidak melaksanakan tugasnya dengan 

baik, dan masih banyak kekurangan seperti masih ada orang yang 

tidak terdaftar sebagai pemilih hak suara meskipun usianya sudah 17 

tahun. 

e. Penilaian terhadap proses penyelenggaraan pilkada 

Penilaian anak Punk terhadap proses penyelenggaraan pilkada tahun 

2015 dapat dilihat dari tabel berikut: 

Tabel 22. Penilaian Terhadap Proses Penyelenggaraan Pilkada 

 

No 

(1) 

Jawaban Responden 

(2) 

Frekuensi 

(3) 

Persentase 

(4) 

1 Sangat lancar 5 16,67 

2 Lancar 13 43,33 

3 Cukup lancar 10 33,33 

4 Tidak lancar 1 3,33 

5 Sangat tidak lancar 1 3,33 

 Jumlah 30 100 

Sumber: Pengolahan Data Penelitian Tahun 2015 

 

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa dari 30 responden ada 5 

(16,67%) memilih jawaban sangat lancar dalam penilaian terhadap 

proses penyelenggara pilkada, ada 13 (43,33%) responden memilih 

jawaban lancar, ada 10 (33,33%) yang memilih jawaban cukup lancar, 

ada 1 (3,33%) responden memilih jawaban tidak lancar, ada 1 (3,33%) 

memilih jawaban sangat tidak lancar. Diketahui bahwa responden 

terbanyak yaitu ada 18 (60%) memilih jawaban lancar. Hal tersebut 

menunjukan bahwa penilaian anak Punk terhadap proses 

penyelenggaraan pilkada berjalan dengan lancar. 
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Berdasarkan hasil pengamatan, anak Punk tidak mengetahui proses 

apa saja yang terjadi dalam pilkada hanya mengetahui kampanye dan 

pemilihan. Namun, anak Punk menilai bahwa proses penyelenggaraan 

berjalan dengan lancar. Hal ini karena anak Punk mengganggap 

bahwa pilkada berjalan baik, tidak terjadi keributan pada saat 

pelaksanaan kampanye dan pada saat pemilihan dilaksanakan. 

Sedangkan, anak Punk yang menilai bahwa proses penyelenggaraan 

tidak berjalan lancar karena anak Punk tidak mengetahui proses apa 

saja yang terjadi sehingga tidak bisa mengambil kesimpulan dari 

keseluruhan proses yang terjadi. 

 

Anak Punk memilih sangat lancar karena yakin bahwa semua proses 

penyelenggaraan berjalan dengan lancar, dan keyakinan itu benar 

karena pelaksanaan pilkada telah selesai tanpa adanya keributan. Anak 

Punk yang memilih lancar karena mengganggap bahwa proses 

penyelenggaraan berjalan dengan lancar.  

 

Anak Punk yang memilih cukup baik karena mengganggap bahwa 

proses penyelenggaraan berjalan lancar meskipun tidak yakin bahwa 

semuanya lancar. Anak Punk yang memilih tidak baik, karena anak 

Punk menganggap bahwa proses penyelenggaraan pilkada tidak 

berjalan dengan lancar. Anak Punk yang memilih sangat tidak baik 

karena mengganggap yakin bahwa proses penyelenggaraan pilkada 

tidak berjalan dengan lancar. Hal itu terbukti dengan masih adanya 

masyarakat yang tidak memilih dalam pilkada. 
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f. Penilaian terhadap visi dan misi calon kepala daerah 

Penilaian anak Punk terhadap visi dan misi calon kepala daerah 

terhadap kebutuhan masyarakat dapat dilihat dari tabel berikut: 

Tabel 23. Penilaian Terhadap Visi Dan Misi Calon Kepala Daerah  

 

No 

(1) 

Jawaban Responden 

(2) 

Frekuensi 

(3) 

Persentase 

(4) 

1 Sangat sesuai 0 0 

2 Sesuai 13 43,33 

3 Cukup sesuai 14 46,67 

4 Tidak sesuai 2 6,67 

5 Sangat tidak sesuai 1 3,33 

 Jumlah 30 100 

Sumber: Pengolahan Data Penelitian Tahun 2015 

 

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa dari 30 responden ada 0 

(0%) memilih jawaban sangat sesuai dalam penilaian terhadap visi 

dan misi calon kepala daerah, ada 13 (43,33%) responden memilih 

jawaban sesuai, ada 14 (46,67%) yang memilih jawaban cukup sesuai, 

ada 2 (6,67%) responden memilih jawaban tidak sesuai, ada 1 (3,33%) 

memilih jawaban sangat tidak sesuai. Diketahui bahwa responden 

terbanyak yaitu ada 14 (46,67%) memilih jawaban cukup sesuai. Hal 

tersebut menunjukan bahwa anak Punk  menilai cukup sesuai (netral) 

terhadap visi dan misi yang dipilih calon kepala daerah Kabupaten 

Lampung Tengah tahun 2015. 

 

Berdasarkan hasil pengamatan, anak Punk tidak mengetahui apa saja 

yang menjadi visi dan misi dari setiap pasangan calon pilkada yang 

maju dalam pilkada Kabupaten Lampung Tengah tahun 2015, namun 

anank Punk menilai bahwa visi dan misi para calon kandidat sudah 
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sesuai dengan kebutuhan masyarakat Lampung Tengah, karena pada 

umumnya setiap masyarakat ingin hidup lebih sejahtera dari 

sebelumnya. Sedangkan, anak Punk yang menilai bahwa visi dan misi 

calon kepala daerah tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat karena 

secara jika dilihat secara rinci banyak sekali kebutuhan masyarakat. 

 

Berdasarkan hasil wawancara 17 Desember 2015 Pukul 11. 29, anak 

Punk yang memilih sangat sesuai karena anak Punk yakin bahwa visi 

dan misi yang dibuat para calon sudah disesuaikan dengan kebutuhan 

masyarakat. Anak Punk memilih sesuai karena anak Punk 

menganggap bahwa visi dan misi yang dibuat sudah sesuai dengan 

kebutuhan masyarakat.  

 

Anak Punk yang memilih cukup sesuai karena menganggap bahwa 

visi dan misi yang dibuat sesuai tapi tidak yakin bahwa visi dan misi 

tersebut sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Anak Punk 

memilih tidak sesuai, karena memang mengganggap bahwa visi dan 

misi yang dibuat oleh para calon tidak sesuai dengan kebutuhan 

masyarakat Lampung Tengah. Anak Punk yang memilih sangat tidak 

baik, karena yakin bahwa visi dan misi yang dibuat oleh calon 

kandidat tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat Lampung Tengah. 
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C. Kategori Sikap Politik Anak Punk Dalam Pemilihan Kepala Daerah 

Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2015 

 

Kategori sikap politik anak Punk dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten 

Lampung Tengah tahun 2015 dalam penelitian ini dilakukan dengan analisis 

rumus interval untuk mengategorikan jawaban responden pada kuesioner 

penelitian ke dalam tiga kategori sikap politik yaitu positif, netral dan negatif.  

 

Kategori tersebut didasarkan pada total jawaban responden yang dapat dilihat 

melalui tabel jawaban responden (dalam lampiran), nilai interval ditentukan 

dengan rumus: 

I =  

 

Pemetaan kategori sikap politik anak Punk dilakukan dengan dasar 

banyaknya butir pertanyaan yang diajukan yaitu 21 pertanyaan dan teknik 

penentuan skor yang digunakan, sehingga diperoleh perhitungan interval 

sebagai berikut: 

1. Nilai Tertinggi (NT) adalah 5 (skor tertinggi) × 19 (banyaknya 

pertanyaan) = 95 

2. Nilai Terendah (NR) adalah 1(skor terendah) × 19 (banyaknya soal) = 19 

3. Kategori (K) yang dicari adalah 3 (positif, netral dan negatif) 

 

Perhitungan nilai intervalnya adalah sebagai berikut: 

I =  =  =  = 25 
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Berdasarkan nilai interval sebesar 28 maka kategori sikap politik anak Punk 

adalah sebagai berikut: 

1. Positif, apabila total pertanyaan responden berada pada interval 70-95 

2. Netral, apabila total pertanyaan responden berada pada interval 44-69 

3. Negatif, apabila total pertanyaan responden berada pada interval 18-43 

 

Selanjutnya, kategori sikap politik anak Punk dalam Pemilihan Kepala 

Daerah Kabupaten Lampung Tengah tahun 2015 secara keseluruhan 

berdasarkan ketiga komponen dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 24. Kesimpulan Kategori Sikap Politik Anak Punk Dalam 

Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Lampung Tengah 

Tahun 2015 

 

Kategori Sikap 

(1) 

Rentang Interval 

(2) 

Frekuensi 

(3) 

Presentase 

(4) 

Positif 70-95 16 84,21 

Netral 44-69 3 15,78 

Negatif 18-43 0 0 

  Jumlah 19 100 

Sumber: Pengolahan Data Penelitian Tahun 2015 

 

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa dari 21 pertanyaan, ada 18 

(85,71%) responden yang memiliki sikap politik yang positif terhadap 

Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2015, ada 3 

(10%) responden memiliki sikap politik yang netral terhadap Pemilihan 

Kepala Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2015, dan ada 0 (0%) 

responden memiliki sikap politik yang negatif terhadap Pemilihan Kepala 

Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2015. Hal ini menunjukan bahwa 

secara keseluruhan dapat dinyatakan bahwa sikap politik anak Punk dalam 
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Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2015 termasuk 

dalam kategori sikap  yang positif. 

 

Berdasarkan hasil penelitian maka diketahui bahwa anak Punk Kabupaten 

Lampung Tengah memiliki sikap politik yang positif terhadap Pemilihan 

Kepala Daerah Kabupaten Lampung Tengah tahun 2015. Sikap politik ini 

dibentuk oleh tiga komponen dasar yaitu komponen kognitif, afektif dan 

evaluatif. Bentuk sikap tersebut dapat positif, netral dan negatif.  

 

Sikap positif yaitu ketika anak Punk mengetahui, percaya, setuju dan peduli 

terhadap dirinya sebagai pemilih, kandidat pilkada, partai pengusung 

kandidat, penyelenggara dan proses penyelenggaraan, visi dan misi para 

kandidat pilkada. Sikap netral ketika anak Punk cukup mengetahui, cukup 

percaya, cukup peduli terhadap dirinya sebagai pemilih, kandidat pilkada, 

partai pengusung kandidat, penyelenggara dan proses penyelenggaraan, visi 

dan misi para kandidat pilkada. Sikap negatif yaitu ketika anak Punk tidak 

mengetahui, tidak percaya, tidak setuju dan tidak peduli terhadap dirinya 

sebagai pemilih, kandidat pilkada, partai pengusung kandidat, penyelenggara 

dan proses penyelenggaraan, visi dan misi para kandidat pilkada. 

 

Sikap politik anak Punk dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten 

Lampung Tengah Tahun 2015, memiliki tiga komponen sikap politik yaitu 

sebagai berikut: 
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1. Komponen Kognitif 

Komponen kognitif adalah komponen yang menyangkut pengetahuan 

anak Punk tentang politik dan kepercayaan pada politik, peranan dan 

segala kewajibannya serta input dan outputnya. Komponen kognitif anak 

Punk dapat dilihat dari pengetahuannya tentang segala sistem politik, 

tokoh-tokoh pemerintahan, kebijakan yang diambil atau mengenai 

simbol-simbol yang dimiliki oleh sistem politiknya secara keseluruhan, 

dan pengetahuan tentang pelaksanaan proses politik yang sedang 

berlangsung seperti pilkada.  

 

Pada proses pilkada, komponen kognitif anak Punk dapat berupa 

pengetahuan anak Punk bahwa dirinya sebagai pemilih, pengetahuan 

tentang kandidat pilkada, partai pengusung kandidat, penyelenggara dan 

proses penyelenggaraan, visi dan misi para kandidat pilkada. 

2. Komponen Afektif 

Komponen Afektif adalah perasaan anak Punk terhadap sistem politik, 

peranannya, para aktor, dan penampilannya. Komponen afektif 

menyangkut aspek perasaan anak Punk. Anak Punk dimungkinkan 

memiliki perasaan yang khusus terhadap aspek-aspek sistem politik 

tertentu yang dapat membuat individu-individu besikap menerima atau 

menolak sistem tersebut.  

 

Pada proses pilkada yang akan berlangsung komponen afektif anak Punk 

adalah dengan melihat perasaan anak Punk terhadap dirinya sebagai 

pemilih, sikap terhadap kandidat pilkada, sikap terhadap partai 
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pengusung, penilaian terhadap penyelenggara dan proses 

penyelenggaraan, dan penilaian terhadap visi dan misi calon. 

3. Komponen Evaluatif 

Komponen Evaluatif adalah keputusan dan pendapat tentang objek-objek 

politik yang secara tipikal melibatkan kombinasi standar nilai dan kriteria 

dengan informasi dan perasaan. Komponen evaluatif ditentukan oleh 

orientasi moral. Ideologi yang dianut oleh anak Punk menjadi dasar sikap 

dan perilakunya terhadap sistem politik. Pengertian anak Punk terhadap 

sistem politik merupakan suatu kemampuan untuk mengukur kesadaran 

tentang politik, bagian-bagian, simbol-simbol, dan sekaligus norma-

norma yang dimiliki masyarakat.  

 

Pada roses pilkada, komponen evaluatif anak Punk adalah melihat 

pendapat anak Punk bahwa dirinya sebagai pemilih, pendapat anak Punk 

tentang kandidat pilkada, pendapat anak Punk tentang partai pengusung 

kandidat, pendapat mengenai penyelenggara dan proses penyelenggaraan, 

dan pendapat mengenai visi dan misi calon. 

 

Sikap terbentuk dalam perkembangan individu karena adanya interaksi sosial. 

Pada interaksi sosial, terjadi hubungan saling memengaruhi di antara individu 

yang satu dengan individu yang lainnya, terjadi hubungan timbal balik yang 

turut memengaruhi pola perilaku masing-masing individu sebagai anggota 

masyarakat. Lebih lanjut, interaksi sosial itu meliputi hubungan antara 

individu dengan lingkungan fisik maupun lingkungan psikologis 

disekelilingnya.  
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Pada interaksi sosialnya, individu bereaksi membentuk pola sikap tertentu 

terhadap berbagai objek psikologis yang dihadapinya. Faktor yang 

memengaruhi pembentukan sikap tersebut diantaranya yaitu pengalaman 

pribadi, pengaruh orang lain yang dianggap penting, kebudayaan, media 

massa. Begitu juga yang terjadi pada anak Punk di Kabupaten Lampung 

Tengah memiliki sikap positif terhadap Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten 

Lampung Tengah tahun 2015. Berdasarkan hasil pengamatan, hal tersebut 

terjadi karena dipengaruhi oleh faktor berikut: 

 

1. Pengalaman pribadi 

Azwar (2015: 30), menyatakan bahwa apa yang telah dan sedang dialami 

akan membentuk dan memengaruhi penghayatan terhadap stimulus sosial. 

Tanggapan akan menjadi salah satu dasar terbentuknya sikap. Untuk 

memunyai tanggapan dan penghayatan, seseorang harus memunyai 

pengalaman yang berkaitan dengan objek psikologis. Apakah 

penghayatan itu kemudian akan membentuk sikap positif atau negatif. 

Pengalaman yang positif akan menjadi dasar pembentukan sikap yang 

positif, begitu juga sebaliknya pengalaman negataif akan menjadi dasar 

pembentukan sikap negatif.  

 

Sikap politik anak Punk dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten 

Lampung Tengah Tahun 2015 menunjukan sikap positif. Berdasarkan 

hasil pengamatan, pengalaman pribadi anak Punk Lampung Tengah 

terkait dengan pemerintah yaitu anak Punk pernah mengalami kekerasaan 

oleh aparat pemerintah. Bahkan anak Punk dianggap sebagai kriminal. 
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Padahal, anak Punk tidak selalu bertindak kriminal, namun pemerintah 

dan masyarakat selalu mengganggap negatif anak Punk.  

 

Pengalaman yang buruk terhadap pemerintah dan masyarakat tersebutlah 

yang membuat anak Punk memberikan tanggapan yang buruk terhadap 

pemerintah, namun sikap anak Punk terhadap pemilihan kepala daerah 

Kabupaten Lampung Tengah tahun 2015 menunjukan sikap positif. Hal 

tersebut menunjukan bahwa pengalaman buruk yang dialami oleh anak 

Punk tidak membuat anak Punk bersikap negatif terhadap pemilihan 

kepala daerah Kabupaten Lampung Tengah tahun 2015. 

2. Pengaruh orang lain yang dianggap penting 

Azwar (2015: 32), menyatakan bahwa orang lain disekitar menjadi salah 

satu komponen sosial yang memengaruhi sikap. Orang lain disekitar anak 

Punk merupakan salah satu diantara komponen sosial yang ikut 

memengaruhi sikap anak Punk. Seseorang yang dianggap penting, 

seseorang yang diharapkan persetujuannya bagi setiap gerak dan tingkah 

laku dan pendapat, seseorang yang tidak ingin dikecewakan, atau 

seseorang yang berarti khusus, akan banyak memengaruhi pembentukan 

sikap. Bagi anak Punk sendiri seseorang yang dianggap penting dalam 

komunitasnya ialah seseorang yang lebih tua atau paling tua diantara 

anak-anak Punk itu sendiri. Setiap perkataan baik nasehat maupun 

perintah dari orang yang paling tertua tersebut selalu didengarkan.  
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Selain itu, solidaritas diantara anak-anak Punk sangatlah tinggi. Apabila 

satu diantara anak Punk yang tidak setuju dengan sesuatu hal, maka bisa 

jadi seluruh anggota komunitas tidak akan setuju. Itu tergantung dari 

kesepakatan yang telah dibuat bersama, dengan memertimbangkan 

solidaritas yang dimiliki. Begitu juga sikap politik anak Punk dalam 

Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2015, 

sikap politik yang dimiliki adalalah sikap yang positif karena orang yang 

dianggap penting juga memiliki sikap yang positif. 

3. Kebudayaan 

Kebudayaan dimana anak Punk hidup dan dibesarkan memunyai 

pengaruh besar terhadap pembentukan sikap. Lingkungan kebudayaan 

anak Punk adalah lingkungan yang cenderung bersikap apatis terhadap 

kegiatan politik dan tidak suka terhadap pemerintah. Meski demikian, 

sikap politik yang dimiliki anak Punk dalam Pemilihan Kepala Daerah 

Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2015 adalah sikap yang negatif.  

 

Selanjutnya, berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa komponen 

sikap politik terdiri dari komponen kognitif, afektif dan komponen evaluatif. 

Komponen kognitif berkaitan adalah komponen yang menyangkut 

pengetahuan tentang politik dan kepercayaan pada politik, peranan dan segala 

kewajibannya serta input dan outputnya. Komponen afektif perasaan terhadap 

sistem politik, peranannya, para aktor, dan penampilannya.  
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Sedangkan, komponen afektif menyangkut aspek perasaan seorang warga 

negara. Individu dimungkinkan memiliki perasaan yang khusus terhadap 

aspek-aspek sistem politik tertentu yang dapat membuat individu-individu 

besikap menerima atau menolak sistem tersebut. Komponen evaluatif adalah 

keputusan dan pendapat tentang objek-objek politik yang secara tipikal 

melibatkan kombinasi standar nilai dan kriteria dengan informasi dan 

perasaan. 

 

Azwar (2015: 28), menyatakan bahwa para ahli psikologi sosial banyak 

beranggapan bahwa ketiga komponen selaras dan konsisten, dikarenakan 

apabila ketiga komponen dihadapkan pada dengan satu objek sikap yang 

sama, maka ketiga komponen sikap itu harus memolakan arah sikap yang 

seragam. Jadi, interaksi ketiga komponen tersebut saling memengaruhi satu 

sama lain, ketiganya selaras dan konsisten.  

 

Komponen kognitif akan bepengaruh terhadap komponen afektif, dan 

komponen afektif akan berpengaruh terhadap komponen evaluatif. Begitu 

juga komponen kognitif anak Punk dalam Pemilihan Kepala Daerah 

Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2015 akan berpengaruh terhadap 

komponen afektif anak Punk dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten 

Lampung Tengah Tahun 2015. Komponen afektif juga akan berpengaruh 

terhadap komponen evaluatif anak Punk dalam Pemilihan Kepala Daerah 

Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2015. 
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Pengetahuan (kognitif) anak Punk terhadap dirinya sebagai pemilih, tentang 

kandidat pilkada, partai pengusung kandidat, penyelenggara dan proses 

penyelenggaraan, visi dan misi para kandidat pilkada, akan berpengaruh pada 

perasaan (afektif), dan penilaian dan tanggapan (evaluatif) anak Punk 

terhadap terhadap dirinya sebagai pemilih, tentang kandidat pilkada, partai 

pengusung kandidat, penyelenggara dan proses penyelenggaraan, visi dan 

misi para kandidat pilkada. 

 

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan inkonsistensi terhadap jawaban 

responden diantara komponen yang satu dengan komponen yang lain. 

Inkonsistensi dalam jawaban responden diantara komponen kognitif, afektif 

dan evaluatif sebagai berikut: 

1. Terkait siapa saja calon kepala daerah yang akan maju dalam pemilihan 

kepala daerah Kabupaten Lampung tengah Tahun 2015, pada komponen 

kognitif, anak Punk tidak mengetahui siapa saja calon kepala daerah yang 

maju dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Lampung Tengah 

Tahun 2015 anak Punk hanya mengetahui satu calon yaitu Mustafa, 

namun anak Punk pada komponen afektif memberikan jawaban bahwa 

anak Punk cukup percaya bahwa calon tersebut akan mampu membangun 

Lampung Tengah yang lebih baik, dan anak Punk menggangap (evaluatif) 

bahwa calon-calon tersebut layak untuk maju dalam pilkada. 

2. Terkait partai pengusung calon kepala daerah yang maju dalam pemilihan 

kepala daerah Kabupaten Lampung Tengah tahun 2015, anak Punk tidak 

mengetahui (kognitif) partai pengusung dari setiap pasangan calon kepala 

daerah, namun pada komponen afektif anak Punk memberikan jawaban 
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cukup setuju (netral) terhadap partai pengusung calon kepala daerah, dan 

pada mengganggap (evaluatif) bahwa partai pengusung juga cukup baik 

(netral) dalam mengarahkan calon kepala daerah yang disuungnya. 

3. Terkait penyelenggara pilkada, anak Punk tidak tahu (kognitif) siapa saja 

penyelenggara pilkada, pada komponen afektif anak Punk memberikan 

jawaban cukup percaya (netral) pada penyelenggara pilkada, dan anak 

Punk mengganggap (evalutif) penyelenggara pilkada cukup baik dalam 

menyelenggarakan pilkada di Lampung Tengah. 

4. Terkait proses apa saja yang terjadi dalam pelaksanaan pilkada, anak 

Punk tidak tahu (kognitif) proses apa saja yang terjadi pada pelaksanaan 

pilkada daerah, namun pada komponen afektif anak Punk memberikan 

jawaban peduli terhadap proses penyelenggaraan pilkada, dan 

menganggap (evaluatif) bahwa proses penyelenggaraan pilkada telah 

berjalan dengan lancar. 

5. Terkait visi dan misi dari setiap pasangan calon yang akan maju dalam 

pemilihan kepala daerah Kabupaten Lampung Tengah tahun 2015, anak 

Punk tidak tahu (kognitif) visi dan misi dari setiap calon kepala daerah 

Kabupaten Lampung Tengah, namun pada komponen afektif anak Punk 

memberikan jawaban bahwa anak Punk cukup setuju (netral) terhadap visi 

dan misi yang telah dibuat oleh para calon kepala daerah, dan 

mengganggap (evaluatif) bahwa visi dan misi tersebut cukup sesuai 

dengan kebutuhan masyarakat Kabupaten Lampung Tengah. 
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Azwar (2015: 28), mengatakan apabila salah satu saja di antara komponen 

sikap tidak konsisten dengan yang lain, maka akan terjadi ketidakselarasan 

yang menyebabkan timbulnya mekanisme perubahan sikap sehingga 

konsistensi itu kembali terjadi. Dapat disimpulkan bahwa komponen sikap 

politik anak Punk yang tidak konsisten akan menyebabkan timbulnya 

mekanisme perubahan sikap sehingga konsisten kembali. Inkonsistensi 

komponen sikap politik anak Punk terjadi pada komponen kognitif, yaitu 

komponen yang menyangkut tentang pengetahuan anak Punk tentang politik 

dan kepercayaan pada politik, peranan dan segala kewajibannya serta input 

dan outputnya.  

 

Komponen kognitif anak Punk dapat dilihat dari pengetahuannya tentang 

segala sistem politik, tokoh-tokoh pemerintahan, kebijakan yang diambil atau 

mengenai simbol-simbol yang dimiliki oleh sistem politiknya secara 

keseluruhan, dan pengetahuan tentang pelaksanaan proses politik yang sedang 

berlangsung seperti pilkada. Di dalam proses pilkada, aspek kognitif anak 

Punk dapat berupa pengetahuan anak Punk bahwa dirinya sebagai pemilih, 

pengetahuan tentang kandidat pilkada, partai pengusung kandidat, 

penyelenggara dan proses penyelenggaraan, visi dan misi para kandidat 

pilkada. 

 

Inkonsistensi komponen sikap politik anak Punk karena kurangnya 

pengetahuan anak Punk tentang siapa saja kandidat pilkada, apa saja partai 

pengusung kandidat, siapa saja penyelenggara dan apa saja proses 

penyelenggaraan, apa saja visi dan misi para kandidat pilkada. Agar terjadi 
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perubahan sikap politik sehingga komponen sikap menjadi konsisten kembali, 

maka anak Punk perlu diberikan pengetahuan mengenai hal tersebut.  

 

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti, anak Punk memang kurang 

mendapatkan pendidikan politik dan sosialisasi politik, sehingga anak Punk 

tidak mengetahui fenomena politik yang sedang berlangsung. Hal tersebut 

terjadi karena lingkungan yang tidak mendukung, di mana masyarakat dan 

pemerintah tidak begitu peduli dengan anak Punk, serta anak Punk sendiri 

memang tidak ingin terlibat dan tidak peduli dengan urusan pemerintah. 

 

Berdasarkan hasil pengamatan, diketahui bahwa Punk merupakan salah satu 

bentuk perilaku deviant (menyimpang): Perilaku menyimpang yang timbul 

timbul dalam Punk sebagai akibat dari hasil sosialisasi yang tidak sempurna. 

Punk mengadopsi sub budaya yang menyimpang dari norma-norma yang 

berlaku dalam masyarakat. Hasil sosialisasi tidak sempurna ini diperoleh dari 

hasil pergaulan dengan para pelaku penyimpangan, keluarga yang kurang 

harmonis, dan frustasi akibat sekolah. Anak Punk berupaya melepaskan diri 

dari berbagai aturan, baik norma masyarakat, aturan pemerintah, maupun 

agama. Hal ini dibuktikan berdasarkan pengamatan peniliti bahwa anak Punk 

suka mengonsumsi minuman keras dan obat yang memabukan. 

 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, ditemukan bahwa anak Punk 

tidak memiliki pengetahuan tetapi dapat bersikap dan dapat mengevaluasi 

pemilihan kepala daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2015. Secara 

teori tidak mungkin seseorang tidak memiliki pengetahuan tetapi dapat 

bersikap dan mengevaluasi. Seseorang yang tidak mengetahui apa-apa 
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tentang sesuatu hal, seseorang yang pengetahuannya kosong, atau seseorang 

yang dianggap mabok, namun dapat bersikap pasti hal tersebut diluar kontrol 

dirinya. Hal ini lah yang kemudian disebut juga sebagai perilaku deviant.  

 

Punk dianggap sebagai perilaku menyimpang dan peneliti temukan memang 

perilakunya menyimpang. Ketika pengetahuannya kosong dan berperilaku 

tidak sesuai dengan norma yang ada dalam masyarakat, Punk menganggap 

hal tersebut sesuatu yang wajar. Anak Punk tidak memiliki pengetahuan tapi 

berperilaku seperti itu. Hal itu adalah benar. Anak Punk tidak memiliki 

pengetahuan tentang norma dan langsung menganggap Punk adalah yang 

terbaik. Kemudian, ketika dihubungkan pengetahuannya dengan pilkada itu 

lah menjadi unik menurut peneliti.  

 

Hasil penelitian membuktikan bahwa ternyata ada disorientasi terhadap 

masalah politik untuk kaum Punk. Disorientasi tersebut adalah Punk tidak 

memikirkan sampai pada kehidupan orang lain. Prinsipya adalah hedonisme 

(kesenangan yang diukur dari diri sendiri). Berdasarkan prinsip ini, maka 

wajar jika anak Punk tidak memerhatikan lingkungannya termasuk dalam 

pemilihan pilkada.  

 

Berkaitan dengan hasil yang menunjukan bahwa Punk tidak memiliki 

pengetahuan sedangkan afektif dan evaluasinya ada isinya diragukan. Meski 

sikap politik anak Punk dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Lampung 

Tengah hasilnya menunjukan sikap yang positif, tetapi peniliti meragukan. 

Hal tersebut secara teori tidak mungkin seseorang tidak memiliki 
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pengetahuan (kognitif) tapi dapat bersikap (afektif) dan membuat penilaian 

(evaluatif).  

 

Berdasarkan uji yang dilakukan dilapangan tidak salah, karena berdasarkan 

uji validitas menunjukan data valid dan uji reliabilitas menunjukan bahwa 

reliabilitasnya baik. Namun, peneliti memang menemukan inskonsistensi 

tersebut. Peneliti menemukan inkonsistensi dalam sikap karena Punk 

merupakan salah satu bentuk perilaku menyimpang. Jika perilaku sudah 

menyimpang, maka diisi nasehat atau pengertian apapun tidak akan dapat 

diterima.  

 

Berdasarkan hasil pengamatan, jika seseorang sudah terjerumus ke dalam 

dunia Punk susah dikembalikan ke masyarakat. Penelitian ini menemukan 

bukti nyata bahwa inskonsistensi sikap terjadi dalam dunia nyata. 
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