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Pengaruh Rubrik “Menuju Pemilu 2014” Di SKHU Tribun Lampung Terhadap 

Minat Pemilih Pemula Untuk Berpartisipasi Dalam Pemilihan Umum 2014 

(Studi Korelasi Pada Pemilih Pemula Di Lingkungan FISIP Universitas Lampung 

Jurusan Ilmu Komunikasi Angkatan 2011-2013) 
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Pemilih pemula merupakan aset penting bagi peserta pemilu karena jumlahnya yang 

cukup besar dari jumlah pemilih keseluruhan. Namun pemilih pemula dituntut untuk aktif 

dalam mencari informasi seputar pemilihan umum agar mereka mendapatkan informasi 

yang lebih sehingga menguatkan niat mereka untuk menggunakan hak pilih. Dan salah 

satu surat kabar lokal di Bandarlampung memuat sebuah rubrik yang berisi tentang berita 

seputar pemilu dengan judul rubrik “Menuju Pemilu 2014” dimana hal ini bisa menjadi 

salah satu sumber informasi bagi pemilih pemula yang membacanya sehingga mereka 

lebih yakin untuk emnggunakan hak pilihnya.Tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui pengaruh terpaan informasi pemilu baik pileg maupun pilkada Provinsi 

Lampung yang ada pada rubrik “Menuju Pemilu 2014” di SKHU Tribun Lampung 

terhadap minat calon pemilih pemula untuk berpartisipasi pada Pemilihan Umum 

(Pemilu) 2014. Penelitian ini dilandasi oleh teori S-O-R dan juga menggunakan teori 

pendukung yakni Teori Pemrosesan Informasi. Penelitian ini menggunakan teknik total 

sampling yang dimana sampel penelitian berasal dari hasil prasurvey yang dilakukan pada 

mahasiwa ilmu komunikasi angkatan 2011-2013 dengan jumlah 314 orang yang 

kemudian setelah diadakan survey dengan kriteria bahwa responden pemilih pemula 

tersebut membaca dan mengikuti berita yang ada pada rubrik “Menuju Pemilu 2014” di 

SKHU Tribun Lampung maka sampel penelitian ini adalah sejumlah 48 orang. Untuk 

menguji pengaruh antara kedua variabel digunakan uji Regresi Linier Sederhana yang 

dimana hasil uji tersebut menunjukkan terdapat hubungan antar variabel dengan skala 

rendah. Hasil uji hipotesis atau uji t menunjukkan bahwa Thitung (3.763) > Ttabel 

(1.679) maka Ho ditolak dan artinya pemberitaan seputar pemilihan umum baik 

legislative maupun gubernur untuk Provinsi Lampung memiliki pengaruh terhadap minat 

pemilih pemula yang membaca rubrik tersebut oleh karena itu Ho ditolak dan Hi 

diterima. 
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