
 

 

 

 

 

 

I. PENDAHULUAN 

 

 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem demokrasi, dan kondisi 

masyarakatnya heterogen. Salah satu ciri sistem demokrasi adalah adanya 

partisipasi politik. Partisipasi politik yaitu kegiatan seseorang atau sekelompok 

orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan 

cara memilih pemimpin negara secara langsung atau tidak langsung dan 

mempengaruhi kebijakan pemerintah. 

 

Salah satu bentuk partisipasi politik adalah turut serta masyarakat atau 

warganegara dalam pemilihan umum (Pemilu). Pemilu merupakan kehendak 

rakyat atau keinginan rakyat agar ada perubahan kearah yang lebih baik 

melalui cara pemilihan wakil rakyat, Presiden, dan kepala daerah. 

 

Dalam pelaksanaan Pemilu terdapat pemilih pemula yang baru pertama kali 

mengikuti atau memiliki hak pilih untuk ikut serta dalam pelaksanaan Pemilu 

legislatif, Presiden ataupun kepala daerah. Bab IV pasal 19 ayat 1 dan 2 serta 

pasal 20 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pemilih pemula adalah 

warga Indonesia yang pada hari pemilihan atau pemungutan suara adalah 

warganegara Indonesia yang sudah genap berusia 17 tahun dan atau lebih atau 
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sudah atau pernah kawin yang mempunyai hak pilih, dan sebelumnya belum 

termasuk pemilih karena ketentuan Undang-Undang Pemilu.  

 

Pemilih pemula diharapkan dapat ikut andil dalam pelaksanaan Pemilu tersebut 

dan sudah mengerti akan pentingnya partisipasi politik sebagai hak politik 

mereka dalam bentuk pemberian suara pilih mereka dalam pelaksanaan Pemilu. 

Namun kenyataannya masih banyak pemilih pemula yang belum mengerti akan 

pentingnya keikutsertaan mereka dalam Pemilu. 

  

Untuk memberikan pengetahuan pentingnya partisipasi politik kepada para 

pemilih pemula ini perlu adanya media massa sebagai penunjang untuk 

memperkenalkan partisipasi politik itu sendiri kepada para pemilih pemula. 

Pemerintah seharusnya mengantisipasi ketidaktahuan para pemilih pemula 

terhadap pentingnya berpartisipasi politik, dengan memberikan pendidikan 

tentang pengetahuan hak dan kewajiban warganegara dalam kurikulum sekolah 

yang terdapat pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Karena ikut 

berpartisipasi dalam politik merupakan salah satu bagian dari hak dan 

kewajiban sebagai warganegara yang baik. Tetapi masalah yang terjadi di 

sekolah, guru hanya memberikan pengertian-pengertian akan pentingnya ikut 

serta para pemilih pemula dalam Pemilu yang dilaksanakan. 

 

Selain pendidikan di sekolah yang memberikan pengetahuan kepada para 

pemilih pemula tentang partisipasi politik warganegara dalam Pemilu. 

Pemerintah juga harus ikut aktif dalam memberikan informasi yang jelas 

tentang hak para pemilih pemula dalam keikutsertaan mereka dalam Pemilu, 

khususnya pemilihan Presiden dengan mengadakan sosialisasi tentang 
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partisipasi politik warganegara pada Pemilu Presiden. Pemilih pemula lebih 

sering mendapatkan informasi tentang Pemilu melalui media massa baik cetak 

maupun elektronik, seharusnya mereka mendapatkan informasi tentang 

pelaksanaan Pemilu beserta tata caranya, bukan hanya sekedar pemasangan 

iklan yang belum tentu para pemilih pemula itu dapat mengerti maksud dari 

iklan tersebut dengan baik.  

 

Peranan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dibutuhkan dalam sosialisasi 

kegiatan Pemilu kepada para pemilih pemula baik dari arti Pemilu sampai 

dengan tata cara pelaksanaan Pemilu. Langkah pertama yang dilakukan yaitu 

KPU seharusnya mengadakan sosialisasi dan simulasi pelaksanaan Pemilu di 

sekolah-sekolah dengan begitu diharapkan para siswa yang telah menjadi 

pemilih pemula akan mengerti dan paham tentang Pemilu dan tata cara 

pelaksanaan Pemilu.  

 

Tidak hanya pendidikan di sekolah dan peran pemerintah saja yang dibutuhkan 

dalam mensosialisasikan pentingya partisipasi politik dalam Pemilu tetapi 

peran orang tua juga sangat dibutuhkan. Seharusnya orang tua memberi 

masukan kepada anaknya yang sudah menjadi pemilih pemula tentang Pemilu 

dan memberikan saran kepada anaknya yang sudah menjadi pemilih pemula 

dalam menentukan calon yang akan mereka pilih bukan memaksa untuk 

memilih yang sama atau mengikuti pilihan orang tua, tetapi orang tua 

memberikan masukan agar anaknya dapat memilih sesuai dengan keinginan 

mereka atau mana yang menurut mereka paling baik untuk menjadi sosok 

pemimpin negara. 
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Para pemilih pemula saat ini kebanyakan tidak memiliki pengetahuan yang 

cukup tentang para kandidat atau calon Presiden. Sehingga mereka cenderung 

mengikuti pilihan orang tua, saudara atau teman-temannya, maka para pemilih 

pemula ini menjadi sasaran yang bagus untuk mendapatkan suara bagi para 

kandidat dengan pendekatan yang menarik perhatian para pemilih pemula. 

 

Pada kenyataannya setiap diadakannya Pemilu Presiden banyak para pemilih 

pemula yang tidak menggunakan hak pilihnya dengan alasan tidak adanya 

perubahan yang relatif lebih baik bagi kesejahteraan hidup mereka. Apabila 

sikap apatis dan sejenisnya dimiliki oleh generasi muda yang tergabung dalam 

pemilih pemula, maka sistem politik masa depan akan dipengaruhi secara 

signifikan. 

 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan staf tata usaha di 

SMA N 2 Gadingrejo pada Kamis, 09 Oktober 2014 pukul 10.00 WIB di SMA 

N 2 Gadingrejo, bahwa jumlah siswa kelas XII seluruhnya 104 siswa. 

Diambilnya siswa siswi kelas XII sebagai populasi dikarenakan siswa siswi 

kelas XII sudah mencapai pada usia 17-18 tahun atau disebut sebagai pemilih 

pemula dan mereka juga sudah ikut berpartisipasi pada Pemilu Presiden tahun 

2014.  

 

Hasil wawancara dengan beberapa murid di SMA N 2 Gadingrejo yang telah 

menjadi pemilih pemula saat pelaksanaan Pemilu Presiden tahun 2014, mereka 

mengatakan bahwa mereka memilih Presiden dengan berdasarkan saran dari 

orang tua, teman sebaya, dan pengaruh media baik cetak ataupun elektronik, 

sedangkan menurut beberapa murid yang tidak ikut berpartisipasi politik pada 
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Pemilu Presiden 2014, mereka memberikan alasan bahwa menurut mereka 

tidak ada perubahan nyata pada sistem pemerintahan ke arah yang lebih baik 

setelah diadakannya Pemilu, mereka juga beranggapan bahwa pilpres hanyalah 

sebuah formalitas saja dan para pemimpin hanya mengumbar janji tidak 

merealisasikanya. Selain itu, hal lain yang mempengaruhi partisipasi politik 

siswa ini adalah tidak adanya sosialisasi tentang Pemilu oleh KPU (Komisi 

Pemilihan Umum) di sekolah, sehingga menyebabkan semakin rendahnya 

pengetahuan siswa tentang Pemilu.  

 

B. Identifikasi Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka masalah yang berkaitan 

dengan faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik pemilih pemula 

(siswa) dalam Pemilu Presiden adalah: 

1. Peran orang tua dalam memberikan masukan atau saran kepada anaknya 

yang sudah menjadi pemilih pemula tentang Pemilu. 

2. Peran media massa sebagai penunjang untuk memperkenalkan partisipasi 

politik kepada para pemilih pemula (siswa).  

3. Sikap politik pemilih pemula (siswa) yang cenderung apatis pada Pemilu 

Presiden tahun 2014.  

4. Rendahnya pengetahuan pemilih pemula (siswa) tentang para calon 

Presiden. 

 

C. Pembatasan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang, maka batasan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Partisipasi politik 
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2. Media Massa (cetak dan elektronik) 

3. Sikap politik 

 

D. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan pembatasan masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah :  

1. Apakah terdapat pengaruh media massa terhadap partisipasi politik siswa 

dalam Pemilu Presiden tahun 2014 di SMA Negeri 2 Gadingrejo? 

2. Apakah terdapat pengaruh sikap politik terhadap partisipasi politik siswa 

dalam Pemilu Presiden tahun 2014 di SMA Negeri 2 Gadingrejo? 

3. Apakah terdapat pengaruh media massa dan sikap politik terhadap 

partisipasi politik siswa dalam Pemilu Presiden tahun 2014 di SMA Negeri 

2 Gadingrejo? 

 

E. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian 

 

1. Tujuan Penelitian  

 

Tujuan penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui pengaruh media massa terhadap partisipasi politik 

siswa dalam Pemilu Presiden tahun 2014 di SMA Negeri 2 Gadingrejo. 

2. Untuk mengetahui pengaruh sikap politik terhadap partisipasi politik 

siswa dalam Pemilu Presiden tahun 2014 di SMA Negeri 2 Gadingrejo. 

3. Untuk mengetahui pengaruh media massa dan sikap politik terhadap 

partisipasi politik siswa dalam Pemilu Presiden tahun 2014 di SMA 

Negeri 2 Gadingrejo. 
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2. Kegunaan Penelitian  

 

1. Kegunaan Teoritis 

 

Secara teoritis penelitian ini berguna untuk mengembangkan konsep 

pendidikan khususnya wilayah Pendidikan Kewarganegaraan di tingkat 

SMA, kajiannya tentang Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 

yang berkaitan dengan hak politik dan partisipasi politik warganegara, 

karena berkaitan dengan menjalankan budaya demokrasi berupa 

pelaksanaan Pemilu dalam memilih kepala pemerintahan baik kepala 

pemerintahan pusat maupun daerah dilingkungan pemilih pemula.  

 

2. Kegunaan Praktis 

 

Secara praktis penelitian ini diharapkan berguna bagi:  

1. Guru, sebagai masukan atau input dalam memberikan pemahaman 

tentang hak dan kewajiban dalam berbangsa dan bernegara hukum. 

2. Siswa, sebagai masukan atau pemahaman siswa tentang politik, 

sehingga siswa diharapkan dapat memahami ilmu politik dengan 

baik dan ikut berpartisipasi politik. 

3. Bagi sekolah, sebagai suplemen bahan ajar Pendidikan 

Kewarganegaraan untuk siswa pada pokok bahasan hak politik 

warganegara dan partisipasi politik warganegara. 

4. Bagi program studi, untuk menambah wawasan politik dan 

kenegaraan dalam PPKn. 

5. Bagi peneliti, untuk menambah informasi dan pemahaman 

mengenai pentingnya partisipasi warga negara dalam Pemilu dalam 

kajian pendidikan politik dan kenegaraan.  
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F. Ruang Lingkup Penelitian 

 

1. Ruang Lingkup Ilmu 

 

Penelitian ini termasuk kedalam ruang lingkup ilmu pendidikan khususnya 

PKn dengan kajian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang 

berkaitan dengan hak politik warganegara dan partisipasi politik 

warganegara dalam mengikuti pilpres.  

 

2. Ruang Lingkup Objek 

 

Objek dalam penelitian ini adalah partisipasi politik, media, dan sikap 

politik.  

 

3. Ruang Lingkup Subjek 

 

Subjek dalam penelitian ini adalah siswa siswi SMA Negeri 2  Gadingrejo 

kelas XII yang sudah cukup umur menjadi pemilih pemula dalam pilpres 

tahun 2014.  

 

4. Ruang Lingkup Wilayah 

 

Ruang lingkup wilayah atau tempat dalam kajian penelitian ini adalah SMA 

Negeri 2 Gadingrejo. 

 

5. Ruang Lingkup Waktu 

 

Ruang lingkup waktu dalam penelitian ini adalah sejak dikeluarkannya 

surat izin penelitian pendahuluan oleh Dekan FKIP tanggal 09 Oktober 

2014 sampai dengan selesai. 


