
 

 

 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

 

A. Deskripsi Teori 

 

Partisipasi politik merupakan salah satu aspek penting dari demokrasi. Asumsi 

yang mendasari demokrasi (partisipasi) adalah orang yang paling tahu tentang apa 

yang baik bagi dirinya adalah orang itu sendiri. Karena keputusan politik yang 

dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah menyangkut dan mempengaruhi 

kehidupan warganegara maka warga masyarakat berhak ikut serta menentukan isi 

keputusan yang mempengaruhi hidupnya dalam keikutsertaan warganegara dalam 

mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik. Kegiatan 

warganegara biasa dibagi menjadi dua yaitu : mempengaruhi isi kebijakan umum 

dan ikut menentukan pembuatan dan pelaksana keputusan politik.  

 

Kegiatan politik yang tercakup dalam konsep partisipasi politik mempunyai 

bermacam-macam bentuk dan intensitas. Jumlah orang yang mengikuti kegiatan 

yang tidak intensif, yaitu kegiatan yang tidak banyak menyita waktu, seperti 

memberikan suara dalam pemilu, besar sekali. Sebaliknya, kecil sekali jumlah 

orang yang secara aktif dan sepenuh waktu melibatkan diri dalam politik. Kegiatan 

sebagai aktivis politik ini mencakup antara lain menjadi pemimpin dari partai atau 

kelompok kepentingan.   
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1. Partisipasi 

 

a. Pengertian Partisipasi 

 

Kenyataannya dalam kehidupan sehari-hari masyarakat selalu dihadapkan 

oleh berbagai pilihan, baik itu pilihan untuk hidupnya sendiri maupun untuk 

lingkungan masyarakat. Setiap individu yang hidup dan tinggal bersama 

individu lainnya memiliki hak dan kewajiban untuk berpartisipasi dalam 

menentukan pilihan yang berpengaruh dalam hidupnya maupun lingkungan 

masyarakat. Menurut Ach. Wazir Ws., et al. (1999:29) “partisipasi bisa 

diartikan sebagai keterlibatan seseorang secara sadar ke dalam situasi 

tertentu”. Sedangkan menurut Isbandi dalam Firmansyah (2014:1), dimana 

“partisipasi dapat juga berarti bahwa keikutsertaan masyarakat dalam proses 

pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan 

dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani 

masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat 

dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi”.  

 

Menurut H.A.R Tilaar (2009:287) mengungkapkan bahwa partisipasi 

sebagai wujud dari keinginan untuk mengembangkan demokrasi 

melalui proses desentralisasi dimana diupayakan antara lain perlunya 

perencanaan dari bawah (button-up) dengan mengikutsertakan 

masyarakat dalam proses perencanaan dan pembangunan 

masyarakatnya. 

 

Berdasarkan pendapat para ahli dapat disimpulkan bahwa partisipasi adalah 

keikutsertaan sekelompok masyarakat dalam menyampaikan saran atau 
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pendapat untuk mempengaruhi kebijakan yang dibuat oleh pemerintah agar 

terjadi suatu perubahan kearah yang lebih baik.  

 

b. Bentuk-bentuk Partisipasi  

 

Ada beberapa macam bentuk partisipasi yang dikemukakan oleh para ahli. 

Menurut Sundariningrum dalam sugiyah (2010 : 38) mengklasifikasikan 

partisipasi menjadi dua berdasarkan cara keterlibatannya, yaitu : 

a. Partisipasi Langsung 

Partisipasi yang terjadi apabila individu menampilkan kegiatan tertentu 

dalam proses partisipasi. Partisipasi ini terjadi apabila setiap orang dapat 

mengajukan pandangan, membahas pokok permasalahan, mengajukan 

keberatan terhadap keinginan orang lain atau terhadap ucapannya. 

b. Partisipasi Tidak Langsung 

Partisipasi yang terjadi apabila individu mendelegasikan hak 

partisipasinya pada orang lain.  

 

Menurut Cohen dan Uphoff dalam Siti Irene A.D., (2011 : 61) yang 

membedakan “partisipasi menjadi empat jenis yaitu pertama, partisipasi 

dalam pengambilan keputusan. Kedua, partisipasi dalam pelaksanaan. 

Ketiga, partisipasi dalam pengambilan manfaat. Dan keempat, partisipasi 

dalam evaluasi”.  

 

Pertama, partisipasi dalam pengambilan keputusan. Partisipasi ini terutama 

berkaitan dengan penentuan alternatif dengan masyarakat yang berkaitan 
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dengan gagasan atau ide yang menyangkut kepentingan bersama. Dalam 

partisipasi ini masyarakat menuntut untuk ikut menentukan arah dan 

orientasi pembangunan. Wujud dari partisipasi ini antara lain seperti 

kehadiran rapat, diskusi, sumbangan pemikiran, tanggapan, atau penolakan 

terhadap program yang ditawarkan. Kedua, partisipasi dalam pelaksanaan 

suatu program meliputi: menggerakkan sumber daya, dana, kegiatan 

administrasi, koordinasi dan penjabaran program. Ketiga, partisipasi dalam 

pengambilan manfaat. Partisipasi ini tidak lepas dari hasil pelaksanaan 

program yang telah dicapai baik yang berkaitan dengan kuantitas maupun 

kualitas. Dari segi kualitas, dapat dilihat dari peningkatan output, sedangkan 

dari segi kuantitas dapat dilihat seberapa besar keberhasilan program. 

Keempat, partisipasi dalam evaluasi. Partisipasi masyarakat dalam evaluasi 

ini berkaitan dengan masalah pelaksanaan program secara menyeluruh. 

Partisipasi ini bertujuan untuk mengetahui ketercapaian program yang telah 

direncanakan sebelumnya.  

 

Menurut Effendi dalam Siti Irene A.D., (2011 : 58)  partisipasi 

terbagi atas partisipasi vertikal dan partisipasi horizontal. Disebut 

partisipasi vertikal karena terjadi dalam bentuk kondisi tertentu 

masyarakat terlibat atau mengambil bagian dalam suatu program 

pihak lain, dalam hubungan di mana masyarakat berada sebagai 

status bawahan, pengikut atau klien. Adapun dalam partisipasi 

horizontal, masyarakat mempunyai andil dimana setiap anggota atau 

kelompok masyarakat berpartisipasi horizontal satu dengan yang 

lainnya. Partisipasi semacam ini merupakan tanda permulaan 

tumbuhnya masyarakat yang mampu berkembang secara mandiri. 
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Berdasarkan pendapat para ahli dapat disimpulkan bahwa partisipasi dapat 

diklasifikasikan menjadi 2 (dua) yaitu partisipasi langsung yang dilakukan 

secara langsung oleh rakyat dan partisipasi tidak langsung yaitu yang 

diwakilkan kepada wakil rakyat tersebut. 

 

c. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Partisipasi 

 

Menurut Angell dalam Ross (1967:130) partisipasi yang tumbuh dalam 

masyarakat dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor-faktor yang 

mempengaruhi kecendrungan seseorang dalam berpartisipasi, yaitu: usia, 

jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan dan penghasilan, dan lamanya tinggal.  

a. Usia  

Faktor usia merupakan faktor yang mempengaruhi sikap seseorang 

terhadap kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang ada. Mereka dari 

kelompok usia menengah ke atas dengan keterikatan moral kepada nilai 

dan norma masyarakat yang lebih mantap, cenderung lebih banyak yang 

berpartisipasi daripada mereka yang dari kelompok usia lainnya. 

b. Jenis Kelamin  

Dalam kultur berbagai bangsa mengatakan bahwa pada dasarnya tempat 

perempuan adalah “di dapur” yang berarti bahwa dalam banyak 

masyarakat pernanan perempuan yang terutama adalah mengurus rumah 

tangga, akan tetapi semakin lama nilai peran perempuan tersebut telah 

bergeser dengan adanya gerakan emansipasi dan pendidikan perempuan 

yang semakin baik. 
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c. Pendidikan  

Pendidikan merupakan salah satu syarat mutlak untuk berpartisipasi. 

Pendidikan dianggap dapat mempengaruhi sikap hidup seseorang 

terhadap lingkungannya, suatu sikap yang diperlukan bagi peningkatan 

kesejahteraan seluruh masyarakat. 

d. Pekerjaan dan Penghasilan 

Hal ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena pekerjaan seseorang 

akan menentukan berapa penghasilan yang akan diperolehnya. Pekerjaan 

dan penghasilan yang baik dan mencukupi kebutuhan sehari-hari dapat 

mendorong seseorang untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan 

masyarakat. Untuk berpartisipasi dalam suatu kegiatan, harus didukung 

oleh suasana yang mapan perekonomian. 

e. Lamanya Tinggal 

Lamanya seseorang tinggal dalam lingkungan tertentu dan 

pengalamannya berinteraksi dengan lingkungan tersebut akan 

berpengaruh pada partisipasi seseorang. Semakin lama ia tinggal dalam 

lingkungan tertentu, maka rasa memiliki terhadap lingkungan cenderung 

lebih terlihat dalam partisipasinya yang besar dalam setiap kegiatan 

lingkungan tersebut. 

 

 

 

 

 

 



15 

 

2. Politik 

 

a. Pengertian Politik 

 

Asal mula kata politik itu sendiri berasal dari kata polis yang berarti negara 

kota, dengan politik berarti ada hubungan khusus antara manusia yang hidup 

bersama, dalam hubungan itu timbul aturan, kewenangan, perilaku pejabat, 

legalitas kekuasaan dan akhirnya kekuasaan. Tetapi politik juga dapat 

dikatakan sebagai kebijaksanaan, kekuatan, kekuasaan pemerintah, 

pengaturan konflik yang menjadi konsensus nasional, serta kemudian 

kekuatan massa rakyat.    

 

Berikut ini beberapa pengertian politik menurut ahli: 

 

Menurut DR. H. Inu Kencana Syafiie, M.Si. politik adalah 

suatu disiplin ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri, tetapi 

sebagaimana telah disampaikan dimuka politik juga seni, 

karena sudah berapa banyak kita melihat para politikus yang 

tanpa pendidikan ilmu politik, tetapi mampu berkiat dalam hal 

politik karena memiliki bakat yang dibawa sejak lahir dari 

naluri sanubarinya sebagai seniman politik, sehingga dengan 

kharismatik menjalankan roda politik praktis. 

 

Peter Merkl dalam Anthonius (2012 : 4) “politik adalah usaha untuk 

mencapai suatu tatanan sosial baik dan yang berkeadilan. 

 

Miriam Budiharjo dalam Anthonius (2012 : 4) mendefinisikan bahwa 

“politik (politics) adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem 

politik (atau negara) yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari 

sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu”. 



16 

 

Menurut Raymond G. Gettel dalam Inu Kencana Syafiie 

(2010:10) politik adalah ilmu yang membahas negara, hal 

tersebut berlaku baik antar seseorang dengan orang lain yang 

paling ujung sekalipun disentuh hukum, hubungan antar 

perorangan, ataupun kelompok orang-orang dengan negaranya, 

serta hubungan negara dengan negara.  

 

Menurut Miriam Budiharjo dalam Anthonius (2012 : 2) “politik adalah suatu 

aktivitas sosial dengan melalui kerjasama dengan orang lain, disamping itu 

juga merupakan usaha-usaha untuk mencapai kehidupan yang lebih baik”. 

 

David Easton  dalam Anthonius (2012 : 4) mengemukakan bahwa “politik 

adalah kehidupan politik yang mencakup bermacam-macam kegiatan yang 

mempengaruhi kebijaksanaan dari pihak yang berwenang yang diterima oleh 

suatu masyarakat dan yang mempengaruhi cara untuk melaksanakan itu”. 

Konsep perjuangan kekuasaan, diakui sebagai suatu perjuangan yang 

menyangkut kepentingan masyarakat. Dalam lingkup ini kekuasaan dibatasi 

oleh kemampuan seseorang, atau suatu kelompok untuk mempengaruhi 

tingkah laku orang atau kelompok lain sesuai dengan keinginan pelakunya. 

 

Berdasarkan pendapat para ahli dapat disimpulkan bahwa politik adalah 

kegiatan yang dilakukan oleh seorang individu untuk mendapatkan kursi 

kekuasaan dalam lingkungan masyarakat dan dapat ikut dalam pengambilan 

keputusan serta kebijakan yang ada dalam sistem pemerintahan.  
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b. Konsep Politik 

 

1. Negara (State) 

 

Menurut Socrates dalam Inu Kencana Syafiie (2010:74) “negara adalah 

organisasi yang mengatur hubungan orang-orang dalam suatu kota ayau 

polis (negara waktu itu). Sedangkan Harold J. Laski dalam Anthonius 

(2012 : 23) bahwa “negara adalah puncak dari bangunan masyarakat 

modern, dan keistimewaan sifatnya terletak pada hak-haknya yang 

melebihi hak-hak dari semua perkumpulan lainnya dalam masyarakat”. 

 

Menurut P.Anthonius Sitepu (2012: 108) menyatakan bahwa 

negara adalah suatu organisasi dalam suatu wilayah.  

Negara adalah suatu daerah atau wilayah yang berupa teritorial 

(laut, darat, dan udara) yang didalamnya terdapat rakyat yang 

diperintah (government) oleh wakil-wakil rakyat dan menuntun 

rakyatnya untuk patuh dan tunduk pada peraturan yang ada di 

dalam negara tersebut.  

 

Negara memiliki sifat-sifat sebagai berikut : 

1. Sifat Memaksa 

Sifat memaksa yaitu mempunyai kekuasaan memakai kekerasan 

fisik secara legal, yang terdiri dari polisi, tentara, dan lain-lain.  

2. Sifat Monopoli 

Negara mempunyai monopoli dalam menetapkan tujuan bersama 

dalam masyarakat. 

3. Sifat Mencakup semua 

Yaitu semua peraturan perundang-undangan berlaku untuk semua 

orang tanpa terkecuali. Contohnya Undang-Undang Dasar. 
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Unsur-unsur dari terbentuknya negara adalah : 

1. Wilayah 

2. Penduduk 

3. Pemerintah 

4. Kedaulatan 

 

Menurut Roger H. Soltau dalam Miriam Budiharjo (2009:48) “tujuan 

negara adalah memungkinkan rakyatnya berkembang serta 

menyelenggarakan daya ciptanya sebebas mungkin”. 

 

Harold J. Laski dalam Miriam Budiharjo (2009:45), menyebutkan 

bahwa “tujuan negara adalah menciptakan keadaan dimana rakyatnya 

dapat mencapai terkabulnya keinginan-keinginan secara maksimal”.  

 

Secara umum fungsi dari negara, yaitu : 

a.Melaksanakan penertiban kemampuan mempengaruhi pihak lain untuk 

berpikir dan berperilaku sesuai dengan kehendak yang mempengaruhi. 

b. Mengusahakan kesejahteraan rakyat. 

c. Pertahanan. 

d. Menegakkan keadilan. 

2. Kekuasaan (Power) 

Menurut Miriam Budiharjo (2010 : 35) “kekuasaan adalah kemampuan 

seseorang atau kelompok untuk mempengaruhi tingkah laku orang atau 

kelompok lain sesuai keinginan dari pelaku”. Jadi, kekuasaan adalah 
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kemampuan seseorang atau sekelompok orang untuk mempengaruhi 

tingkah laku orang lain sesuai dengan keinginan orang yang berkuasa. 

Sumber-sumber dari kekuasaan, yaitu : 

1. Kekuasaan fisik. 

2. Kedudukan. 

3. Jabatan. 

4. Kepercayaan. 

3. Pengambilan Keputusan (Decision Making) 

Pengambilan keputusan adalah membuat pilihan diantara beberapa 

alternatif. Aspek keputusan banyak menyangkut soal pembagian yang 

oleh Harlod D. Lasswell dalam Miriam Budiharjo (2010 : 7), 

dirumuskan sebagai : “Who gets what, when, how” (siapa, apa, kapan, 

dan bagaimana memperolehnya).  

Joyce Mitchel dalam Miriam Budiharjo (2010:7), dalam bukunya 

political analysis and public policy: “politik adalah pengambilan 

keputusan kolektif atau pembuatan kebijaksanaan umum untuk 

masyarakat seluruhnya”. 

  

Sedangkan menurut Karl W. Deutsch dalam Miriam Budiharjo (2010 : 

7), yang mengatakan bahwa politik adalah “pengambilan keputusan 

melalui sarana umum”.  
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Pembuat kebijaksanaan telah melakukan penilaian atas beberapa 

alternatif kebijaksanaan yang lainnya dari sudut pandang seberapa 

penting alternatif-alternatif itu bagi partai politiknya atau bagi 

kelompok-kelompok klien dari badan atau organisasi yang dipimpinnya.  

4. Kebijaksanaan (Policy) 

Kebijakan dalam arti luas adalah sebagai usaha pengadaan informasi 

yang diperlukan untuk menunjang proses pengambilan kebijakan, telah 

ada sejak manusia mengenal organisasi dan tahu arti keputusan. 

 

Menurut Hoogerwerf dalam Miriam Budiharjo (2010 : 7), 

“kebijaksanaan umum, adalah membangun masyarakat secara terarah 

melalui pemakaian kekuasaan”.  

5. Pembagian (Distribution)  

Secara harfiah pembagian kekuasaan adalah proses menceraikan 

wewenang yang dimiliki oleh negara untuk (memerintah, mewakili, 

mengurus, dsb) menjadi beberapa bagian yaitu legislatif, eksekutif, dan 

yudikatif untuk diberikan kepada beberapa lembaga negara untuk 

menghindari pemusatan kekuasaan (wewenang) pada satu pihak atau 

lembaga.  

 

3. Partisipasi Politik 

 

Menurut Miriam Budiharjo (2009:36) “partisipasi politik adalah kegiatan 

seseorang atau sekelompok orang untuk ikut secara aktif dalam kehidupan 
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politik, yaitu dengan jalan memilih pemimpin negara dan secara langsung atau 

tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (public policy).  

Samuel P. Huntington dan Johan M. Nelson dalam Wahyu (2010:24), no easy 

choice: political participation in developing contries mengatakan bahwa 

“partisipasi politik adalah kegiatan warganegara yang bertindak sebagai 

pribadi-pribadi yang di maksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan 

oleh pemerintah”.  

 

Menurut Norman H. Nie dan Sidney Verba dalam Tubagus Ali (2012 : 46), 

mengatakan bahwa “partisipasi politik adalah kegiatan warganegara yang legal, 

yang sedikit banyak langsung bertujuan mempengaruhi seleksi pejabat-pejabat 

negara atau tindakan-tindakan yang diambil mereka”. 

 

Partisipasi politik adalah keikutsertaan warganegara dalam kegiatan politik 

yang legal untuk mempengaruhi keputusan dan kebijakan yang dibuat oleh 

pemerintah. 

  

4. Bentuk Partisipasi Politik 

 

Bentuk partisipasi politik seseorang tampak dalam aktivitas-aktivitas 

politiknya. Menurut Maran (2007 : 148), “bentuk partisipasi politik yang paling 

umum dikenal adalah pemungutan suara (voting)  entah untuk memilih calon 

wakil rakyat atau untuk memilih kepala negara”.  
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Michael Rush dan Philip Althoff dalam Anthonius (2012:100) mengidentifikasi 

“bentuk-bentuk partisipasi politik sebagai berikut :  

a. Menduduki jabatan politik atau administrasi. 

b. Mencari jabatan politik atau administrasi. 

c. Mencari anggota aktif dalam suatu organisasi politik. 

d. Menjadi anggota pasif dalam suatu organisasi politik. 

e. Menjadi anggota aktif dalam suatu organisasi semi politik. 

f. Menjadi anggota pasif dalam suatu organisasi semi politik. 

g. Partisipasi dalam rapat umum, demonstrasi, dsb. 

h.Partisipasi dalam diskusi politik internal. 

i. Partisipasi dalam pemungutan suara.  

 

Menurut Maribath dan Goel dalam Rahman (2007 : 289) “membedakan 

partisipasi politik menjadi beberapa kategori” : 

a. Apatis, adalah orang yang tidak berpartisipasi  dan menarik diri dari proses 

politik. 

b. Spektator, adalah orang yang setidak-tidaknya pernah ikut memilih dalam 

pemilu. 

c. Gladiator, adalah mereka yang aktif terlibat dalam proses politik misalnya, 

komunikator, aktifis partai dan aktifis masyarakat. 

d. Pengkritik, adalah orang-orang yang berpartisipasi dalam bentuk tidak 

konvensional. 
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Menurut Rahman (2007 : 287) “kegiatan politik yang tercakup dalam konsep 

partisipasi politik mempunyai berbagai macam bentuk”. Bentuk-bentuk 

partisipasi politik yang terjadi berbagai negara dan waktu dapat dibedakan 

menjadi kegiatan politik dalam bentuk konvensional dan non konvensional, 

termasuk yang mungkin legal (seperti petisi) maupun illegal, penuh kekerasan, 

dan revolusioner. Bentuk-bentuk frekuensi partisipasi politik dapat dipakai 

sebagai ukuran untuk menilai stabilitas sistem politik, integritas kehidupan 

politik, kepuasan/ketidakpuasan warganegara.  

 

Bentuk-bentuk partisipasi politik yang dikemukakan oleh Almond dalam 

Anthonius (2012 : 70) yang terbagi dalam “dua bentuk yaitu partisipasi politik 

konvensional dan partisipasi politik non konvensional”.  

Rincian bentuk partisipasi politik sebagai berikut:  

 

Tabel 2.1 Bentuk-bentuk partisipasi politik 

Konvensional Non Konvensional 

Pemberian suara (voting) Pengajuan petisi 

Diskusi politik Berdemonstrasi 

Kegiatan kampanye Konfrontasi, mogok 

Membentuk dan bergabung 

dalam kelompok 

kepentingan 

Tindak kekerasan politik harta 

benda (pengrusakan, 

pengeboman) 

Komunikasi individual 

dengan pejabat politik dan 

administrative 

Tindak kekerasan politik terhadap 

manusia (penculikan, 

pembubuhan) 

Sumber: Almond dalam Anthonius (2012 : 101) 

 

Roth dan Wilson dalam Rahmat (2014 : 13) menguraikan “bentuk partisipasi 

warganegara berdasarkan intensitasnya”. Intensitas terendah adalah sebagai 
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pengamat, intensitas menengah yaitu sebagai partisipan, dan intensitas 

partisipasi tertinggi sebagai aktifis. Bila dijenjangkan, intensitas kegiatan 

politik warganegara tersebut membentuk segitiga piramida yang kemudian di 

kenal dengan nama “Piramida Partisipasi Politik”. Karena seperti piramida 

maka bagian mayoritas partisipasi politik warganegara terletak di bawah.  

Bentuk partisipasi politik yang sering dilakukan oleh pemuda, dimana para 

pemuda melakukan aksi demonstrasi pemogokan dan kegiatan protes. Cara 

yang biasa dilakukan pemilih pemula untuk turut berpartisipasi dalam pemilu 

yaitu dengan cara bergabung dengan salah satu parpol didaerahnya, mengikuti 

kegiatan kampanye, menghadiri diskusi politik di daerahnya.  

Menurut Mohtar Mas’oed, dalam Wahyu (2010:24) “indikator utama yang 

dimiliki oleh setiap pemilih pemula yang dianggap mendasari atau 

melatarbelakangi tingkat partisipasi pemilih pemula adalah tingkat pendidikan, 

dan jenis kelamin”. Setiap anggota masyarakat memiliki latarbelakang tertentu 

yang beraneka ragam. Keragaman tersebut mempunyai pengaruh terhadap 

tingkat partisipasi politik pemilih pemula dalam pelaksanaan pemilu, dan 

menjadi bagian partisipasi dalam dinamika kehidupan politik. Selain 

pendidikan dan perbedaan jenis kelamin, status sosial ekonomi juga 

mempengaruhi keaktifan seseorang dalam berpartisipasi politik. Misalnya, laki-

laki lebih aktif berpartisipasi daripada wanita, orang yang berstatus sosial; 

ekonomi tinggi lebih aktif daripada yang berstatus rendah. 
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5. Media  

 

a. Pengertian Media Massa 

 

Media massa secara pasti mempengaruhi pemikiran dan tindakan 

masyarakat. Media membentuk opini publik untuk membawanya pada 

perubahan yang signifikan. Pesan media tidak jadi begitu saja, tetapi dibuat 

dan diciptakan oleh media massa dengan tujuan tertentu.  

 

Menurut Ardianto dalam Arfian (2014:13),”media massa yaitu saluran 

sebagai alat atau sarana yang dipergunakan dalam proses komunikasi 

massa”. Media massa tidak hanya memberikan informasi dan hiburan 

semata, tetapi juga mengajak masyarakat untuk melakukan perubahan 

perilaku. Melalui beragam konten media yang khas dan unik sehingga pesan-

pesan media itu terlihat sangat menarik, menimbulkan rasa penasaran 

masyarakat. Pembingkaian pesan melalui teks, gambar, dan suara merupakan 

aktivitas media untuk mempengaruhi pikiran dan perasaan masyarakat. 

 

Menurut Apriadi Tamburaka dalam Arfian (2014:13),”media massa 

merupakan segala bentuk benda yang dapat dimanipulasikan, di lihat, di 

dengar, di baca, atau di bicarakan beserta instrument yang dipergunakan 

dengan baik untuk suatu proses penyaluran informasi”. Media massa 

merupakan perantara dari suatu proses komunikasi seperti ketika seorang 

menulis surat, maka media yang digunakan adalah kertas atau ketika 

menelpon menggunakan media telepon.  



26 

 

Menurut Kustadi Suhandang (2012:40),”media massa merupakan seni atau 

keterampilan mencari, mengumpulkan, mengolah, menyusun, dan 

menyajikan berita tentang peristiwa yang terjadi sehari-hari secara indah, 

dalam rangka memenuhi segala kebutuhan hati nurani khalayaknya”. 

Pemberitaan media massa adalah sarana yang digunakan dalam proses 

komunikasi massa Hasil pemberitaan media massa dapat dijadikan suatu 

tanggapan atau penilaian masyarakat umum terhadap suatu objek yang 

berbeda-beda dari setiap individu. 

 

Media massa tidak lepas dari pengaturan-pengaturan, seperti yang diatur di 

dalam UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. Untuk mengatur penyiaran, 

pemerintah telah membentuk Komisi Penyiaran Indonesi (KPI), sebagai 

tindak lanjut di dalam UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.  

 

Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa media massa 

adalah alat atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan informasi 

kepada khalayak ramai. 

.  

b. Jenis-Jenis Pemberitaan Media Massa 

 

Menurut Romly dalam Arfian (2014:14),”ada sejumlah jenis berita yang 

dikenal didunia jurnalistik, yang paling popular dan menjadi menu utama 

media massa”, adalah: 

a. Berita langsung 
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Berita langsung (straight news) adalah laporan peristiwa yang ditulis 

secara singkat, padat, lugas, dan apa adanya. Ditulis dengan gaya 

memaparkan peristiwa dalam keadaan apa adanya, tanpa ditambah 

dengan penjelasan, apalagi interpretasi. Berita langsung dibagi menjadi 

dua jenis: berita keras atau hangat (hard news) dan berita lembut atau 

ringan (soft news).  

b. Berita opini 

Berita opini (opinion news) yaitu berita mengenai pendapat, pernyataan, 

atau gagasan seseorang, biasanya pendapat para cendekiawan, sarjana, 

ahli, atau pejabat mengenai suatu peristiwa. 

c. Berita interpretatif 

Berita interpretatif (interpretative news) adalah berita yang 

dikembangkan dengan komentar atau penilaian wartawan atau 

narasumber yang kompeten atas berita yang muncul sebelumnya sehingga 

merupakan gabungan antara fakta dan interpretasi. Berawal dari 

informasi yang dirasakan kurang jelas atau tidak lengkap arti dan 

maksudnya.  

d. Berita mendalam 

Berita mendalam (depth news) adalah berita yang merupakan 

pengembangan dari berita yang sudah muncul, dengan pendalaman hal-

hal yang ada di bawah suatu permukaan. Bermula dari sebuah berita yang 

masih belum selesai pengungkapannya dan bisa dilanjutkan kembali 
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(follow up system). Pendalaman dilakukan dengan mencari informasi 

tambahan dari narasumber atau berita terkait.  

e. Berita penjelasan 

Berita penjelasan (explanatory news) adalah berita yang sifatnya 

menjelaskan dengan menguraikan sebuah peristiwa secara lengkap, penuh 

data. Fakta diperoleh dijelaskan secara rinci dengan beberapa argumentasi 

atau pendapat penulisnya. Berita jenis ini biasanya panjang lebar sehingga 

harus disajikan secara bersambung dan berseri. 

f. Berita penyelidikan  

Berita penyeledikan (investigative news) adalah berita yang diperoleh dan 

dikembangkan berdasarkan penelitian atau penyelidikan dari berbagai 

sumber. Disebut pula penggalian karena wartawan menggali informasi 

dari berbagai pihak, bahkan melakukan penyelidikan langsung ke 

lapangan, bermula dari data mentah atau berita singkat. Umumnya berita 

investigasi disajikan dalam format tulisan feature.  

Jenis-jenis berita lainnya, yaitu: 

1. Berita singkat (spot news) 

Berita singkat yaitu berita atau laporan peristiwa yang sedang terjadi 

secara langsung atau siaran langsung. 

2. Berita basi 

Berita basi yaitu berita yang sudah tidak actual lagi. 
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3. Berita bohong 

Berita bohong yaitu berita yang tidak benar atau tidak faktual sehingga 

menjurus pada kasus pencemaran nama baik.  

4. Berita foto 

Berita foto yaitu laporan peristiwa yang ditampilkan dalam bentuk foto 

lepas, tidak ada kaitan dengan tulisan yang ada di sekelilingnya.  

5. Berita kilat (news flash) 

Berita kilat yaitu berita yang penting segera diketahui public, dimuat di 

halaman depan surat kabar.  

6. Berita pembukaan halaman (opening news) 

Berita pembukaan halaman yaitu berita atau tulisan yang ditempatkan 

dibagian awal atau paling atas halaman surat kabar, semacam berita 

utama (headline).  

 

c. Nilai Pemberitaan Media Massa 

 

Suatu berita memiliki nilai layak berita jika di dalamnya ada unsur kejelasan 

(clarity) tentang kejadiannya, ada unsur kejutannya (surprise), ada unsure 

kedekatannya (proximity) secara geografis, serta ada dampak (impact) dan 

konflik personalnya. Tetapi, kriteria tentang nilai berita ini sekarang sudah 

lebih disederhanakan dan disistematiskan sehingga sebuah unsur kriteria 

mencangkup jenis-jenis berita yang lebih luas.  
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Menurut Romli dalam Arfian (2014:17), mengemukakan “unsur-unsur nilai 

berita yang sekarang dipakai dalam memilih berita”,unsur-unsur tersebut 

adalah: 

a. Aktualitas 

Peristiwa terbaru, terkini, terhangat (up to date), sedang atau baru saja 

terjadi (recent events). 

b. Faktual (factual) 

Adanya faktual (fact), benar-benar terjadi bukan fiksi (rekaan, khayalan, 

atau karangan). Fakta muncul dari sebuah kejadian nyata (real event), 

pendapat (opinion), dan pernyataan (statement).  

c. Penting  

Besar kecilnya dampak peristiwa pada masyarakat (consequences), 

artinya, peristiwa itu menyangkut kepentingan banyak atau berdampak 

pada masyarakat. 

d. Menarik 

Menarik artinya memunculkan rasa ingin tahu (curiousity) dan minat 

membaca (interesting). Peristiwa yang biasanya menarik perhatian 

pembaca, disamping aktual, faktual, dan penting. 

 

d. Sifat-Sifat Pemberitaan Media Massa 

 

Hubungan antara media massa dan khalayak dibangun oleh pesan media, 

sedangkan pesan media itu memiliki sifat yang khas. Sifat-sifat media massa 

adalah sebagai berikut: 
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a. Menghibur 

Peristiwa lucu atau mengandung unsur humor yang menimbulkan rasa 

ingin tertawa atau minimal tersenyum. 

b. Mengandung keganjilan  

Peristiwa yang penuh keanehan, keluarbiasaan, atau ketidaklaziman. 

c. Kedekatan (proximity) 

Peristiwa yang dekat baik secara geografis maupun emosional. 

d. Human interest 

Terkandung unsur menarik empati, simpati atau menggungah perasaan 

khalayak yang membacanya. 

e. Konflik, pertentangan, dan ketegangan 

Berita yang berkaitan tentang konflik dalam suatu masyarakat dan juga 

pertentangan dan ketegangan.  

 

e. Peran Media Massa dalam Pemilu 

 

Menurut Henry Subiakto (2012:179),”ada tiga fungsi utama media massa 

yaitu memberikan informasi, memberikan pendidikan, dan menghibur 

masyarakat”. Dengan menggunakan media massa masyarakat dapat 

meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan belajar tentang 

perkembangan penting dalam berbagai aspek kehidupan. Fungsi mendidik 

melalui informasi merupakan tugas utama media massa dalam sistem sosial 

dimana institusi itu berada. Semakin mampu media massa memperkuat dan 

mendukung khalayaknya sebagai warganegara yang berperan di dalam 
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proses demokrasi (promoting active citizen) maka semakin baik juga media 

itu. Dalam pelaksaan pemilu presiden tahun 2014, media massa mempunyai 

peran yang sangat dominan yaitu sebagai berikut: 

a. Media massa sebagai sosialisasi  

Dengan kebutuhan akan informasi masyarakat akan selalu mencari media 

massa, termasuk dalam sosialisasi pemilu, dengan adanya media massa 

yang dapat memberikan pemberitaan mengenai pemilu dan tata cara 

pemilihan umum, dan ini merupakan peran media massa sebagai 

sosialisasi pemilu. 

b. Media massa mengawasi jalannya pemilu 

Dalam pelaksanaan pemilu, ada banyak sekali kemungkinan persoalan. 

Kekhawatiran dan ketidakpercayaan lembaga-lembaga pelaksana, bisa 

memunculkan ketidakpuasan bahkan prasangka-prasangka yang akhirnya 

bisa memunculkan banyak masalah, yang puncaknya adalah penolakan 

terhadap hasil pilpres. Maka disini peran media massa diperlukan untuk 

mengawasi proses maupun pendidikan politik pada semua pihak dala 

semua tahapan pilpres.  

  

f. Pengaruh Media Massa Terhadap Politik 

 

Menurut Kenneth Newton dan Jan W. Van Deth dalam Kacung Marijan 

(2010:282),”terdapat empat teori untuk menjelaskan ada tidaknya pengaruh 

media massa”, yaitu: 
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Pertama adalah, teori penguatan (reinforcement theory). Teori ini 

berpendapat bahwa pengaruh media massa itu minimal. Apa yang dilakukan 

oleh media massa pada dasarnya tidak lebih dari sekedar refleksi dan 

penguatan opini yang terjadi di dalam masyarakat. Dengan demikian, yang 

menciptakan opini sebenarnya bukanlah media massa yang melakukannya, 

melainkan masyarakat sendiri.  Kekuatan media massa terhadap kehidupan 

politik bergantung pada kekuatan-kekuatan yang ada di dalam masyarakat.  

 

Kedua adalah teori setting agenda (agenda setting). Di dalam teori ini, media 

massa dianggap tidak dapat menentukan apa yang kita pikirkan. Tetapi, 

media massa dianggap dapat dan memiliki pengaruh terhadap apa yang kita 

pikirkan. Di dalam teori ini, media tidak hanya merefleksikan apa yang ada 

di dalam masyarakat. Media bisa dan memiliki agenda sendiri di dalam 

menyajikan berita sehingga berpengaruh, baik kepada masyarakat maupun 

pemerintah.  

 

Ketiga, teori priming dan framing. Di dalam pandangan teori priming, media 

dapat memengaruhi karena lebih fokus pada isu-isu tertentu, bukan yang 

lain. Sementara itu, di dalam teori framing, media melakukan set up untuk 

memengaruhi penafsiran pembaca, pemirsa, dan pendengar tentang suatu isu 

dalam makna tertentu. Disini, media melakukan organisasi untuk 

menghadirkan suatu peristiwa atau isu tertentu untuk ditampilkan kepada 

pembaca, pemirsa, dan pendengar di dalam kerangka makna tertentu.  
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Keempat, teori efek langsung (direct effects theory). Media dipandang 

memiliki pengaruh langsung pada sikap dan perilaku seseorang, termasuk di 

dalamnya adalah perilaku politik. Di dalam teori ini, media massa tidak 

hanya sekedar sebagai institusi yang merefleksikan realitas, melainkan 

institusi yang memiliki pengaruh terhadap realitas itu, termasuk di dalamnya 

pengaruh di dalam memberikan makna terhadap realitas itu.  

Besar kecilnya pengaruh media massa terhadap politik pada kenyataannya 

berkaitan dengan corak sistem politik suatu negara. 

 

4. Sikap Politik 

 

a. Pengertian Sikap 

 

Menurut Berkowitz dalam Arfian (2014:25),”sikap merupakan suatu bentuk 

evaluasi atau reaksi perasaan”. Sikap seseorang terhadap suatu objek adalah 

perasaan mendukung atau memihak maupun perasaan tidak mendukung atau 

tidak memihak pada objek tersebut. Sedangkan menurut Thurstone dalam 

Arfian (2014:25),”sikap merupakan derajat afek positif atau efek negatif 

terhadap suatu objek psikologis”.  

 

Menurut La Pierre dalam Arfian (2014:25),”sikap adalah respons dalam  

stimuli sosial yang telah terkondisikan”. Sedangkan menurut Secord 

Backman dalam Arfian (2014:25), mendefinisikan “sikap sebagai 

keteraturan dalam hal perasaan (afeksi), pemikiran (kognisi), dan 
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predisposisi tindakan (konasi) seseorang terhadap suatu aspek di lingkungan 

sekitarnya.  

 

Beberapa pengertian sikap menurut para ahli dapat di simpulkan, bahwa 

sikap adalah tanggapan atau ungkapan yang teratur yang berupa perasaan, 

pemikiran, dan predisposisi tindakan seseorang terhadap keadaan lingkungan 

sekitarnya.  

 

b. Pengertian Sikap Politik 

 

Konsep sikap dihubungkan dengan politik, maka sikap tersebut dapat 

dilakukan oleh individu atau berbagai kelompok. Sikap politik dapat 

diartikan sebagai suatu kesiapan bertindak, berpersepsi seseorang atau 

kelompok untuk mengahadapi, dan merespon masalah-masalah politik yang 

terjadi yang kemudian diungkapkan dengan berbagai bentuk. Misalnya, ada 

kebijakan yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang akan menimbulkan 

reaksi yang bermacam-macam. Ada yang menerima sebagaimana adanya, 

ada yang menyatakan penolakan, ada yang melakukan protes secara halus, 

ada yang melakukan unjuk rasa dan ada pula yang lebih suka diam tanpa 

memberikan reaksi apa-apa.  

 

Menurut Sudijono dalam Arfian (2014:25), “diam juga dapat dikatakan 

sebagai sikap politik, sebab dengan diam tidak berarti bahwa yang 

bersangkutan tidak memiliki penghayatan terhadap objek atau persoalan 

tertentu yang ada disekitarnya”. Diam dapat berarti setuju, dapat berarti 
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netral, dapat berarti menolak, akan tetapi merasa tidak berdaya untuk 

membuat pilihan. 

 

Sikap politik dapat diungkapkan dalam berbagai bentuk. Bila sikap politik 

tersebut bersifat positif, maka perilaku politik yang ditunjukan juga akan 

bersifat positif. Sebaliknya, bila sikap politik yang ditunjukan bersifat 

negatif, maka perilaku politik yang ditunjukan juga bersifat negatif. Positif 

atau negatifnya suatu sikap politik, tergantung pada beberapa hal, yakni 

ideologi dari pelaku sikap politik tersebut, organisasi yang menunjukan 

sikap politik tersebut, budaya-budaya yang hidup di lingkungan pelaku sikap 

politik tersebut. 

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa sikap adalah tanggapan 

atau jawaban terhadap keadaan sekitar yang bisa berupa tanggapan positif 

atau negatif, tergantung dari diri individu tersebut. 

 

c. Struktur Sikap 

 

Menurut Azwar dalam Aditama (2013:27),”struktur sikap terdiri atas tiga 

komponen yang saling menunjang”, yaitu: 

a. Komponen kognitif  

Komponen kognitif merupakan representasi apa yang dipercayai oleh 

individu pemilik sikap. Jadi, komponen kognitif berisi kepercayaan 

seseorang mengenai apa yang berlaku atau apa yang benar bagi objek 

sikap. 
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b. Komponen afektif 

Komponen afektif merupakan perasaan yang menyangkut aspek 

emosional subjektif seseorang terhadap suatu objek sikap. Secara 

umum, komponen ini disamakan dengan perasaan yang dimiliki 

terhadap sesuatu.  

c. Komponen konatif (perilaku) 

Komponen perilaku atau komponen konatif dalam struktur sikap 

menunjukkan bagaimana perilaku atau kecendrungan berperilaku yang 

ada dalam diri seseorang berkaitan dengan objek sikap yang 

dihadapinya. Kaitan ini didasari oleh asumsi bahwa kepercayaan dan 

perasaan banyak mempengaruhi perilaku. Hal ini dimaksudkan tentang 

individu berperilaku dalam situasi tertentu dan terhadap stimulus 

tertentu akan banyak ditentukan oleh bagaimana kepercayaan dan 

perasaannya terhadap stimulus tersebut. Kecendrungan berperilaku 

secara konsisten, selaran dengan kepercayaan dan perasaan ini 

membentuk sikap individu. 

 

d. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembentukan Sikap 

 

Sikap terbentuk karena adanya faktor interaksi sosial yang di alami oleh 

individu. Dalam berinteraksi sosial terjadi hubungan saling mempengaruhi 

diantara individu yang satu dengan yang lain, berikut ini merupakan faktor-

faktor yang mempengaruhi pembentukan sikap: 
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a. Pengalaman pribadi 

Apa yang telah dan sedang individu alami akan ikut membentuk dan 

mempengaruhi penghayatan individu tersebut terhadap stimulus sosial. 

Tanggapan akan menjadi salah satu dasar terbentuknya sikap untuk 

dapat mempunyai tanggapan dan penghayatan seseorang harus 

mempunyai pengalaman yang berkaitan dengan objek psikologis. 

b. Pengaruh orang lain yang dianggap penting 

Orang lain disekitar individu merupakan salah satu diantara komponen 

sosial yang ikut mempengaruhi sikap individu tersebut. Seseorang yang 

dianggap penting, seseorang yang kita harapkan persetujuannya bagi 

setiap gerak tingkah dan pendapat kita, seseorang tidak ingin kita 

kecewakan, atau seseorang yang berarti khususnya bagi kita (significant 

others), akan banyak mempengaruhi pembentukan sikap individu 

terhadap sesuatu. Di antara orang yang biasanya dianggap penting bagi 

individu adalah orang tua, orang yang status sosialnya lebih tinggi, 

teman sebaya, teman dekat, guru, teman kerja, istri atau suami, dan lain-

lain.  

c. Pengaruh kebudayaan 

Kebudayaan dimana suatu individu hidup dan dibesarkan mempunyai 

pengaruh besar terhadap pembentukan sikap suatu individu tersebut. 

Apabila suatu individu hidup dalam budaya yang mempunyai norma 

longgar bagi pergaulan heteroseksual (suatu identitas diri seseorang 
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berdasarkan ketertarikan-ketertarikan, kebiasaan-kebiasaan yang 

berkaitan, serta keanggotaaannya dalam sebuah kemunitas yang 

memilki ketertarikan yang sama dengan dirinya). Apabila suatu individu 

hidup dalam budaya sosial yang sangat mengutamakan kehidupan 

berkelompok, maka sangat mungkin individu tersebut akan mempunyai 

sikap negatif terhadap kehidupan individualisme yang mengutamakan 

kepentingan perorangan. Kebudayaan telah menanamkan garis pengarah 

sikap kita terhadap bebagai masalah. Kebudayaan telah mewarnai sikap 

anggota masyarakatnya, karena kebudayaan pula lah yang memberi 

corak pengalaman individu-individu yang menjadi anggota kelompok 

masyarakat asuhannya. Hanya kepribadian individu yang telah mapan 

dan kuatlah yang dapat memudarkan kebudayaan dalam pembentukan 

sikap individu. 

d. Media massa  

Sebagai sarana komunikasi, berbagai bentuk media massa seperti 

televisi, radio, surat kabar, majalah dan lainnya. Mempunyai pengaruh 

besar dalam pembentukan opini dan kepercayaan masyarakat. Dalam 

penyampaian informasi sebagai tugas pokonya, media massa membawa 

pula 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 sugestif yang dibawa oleh informasi tersebut, apabila 
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cukup kuat, akan member dasar afektif dalam menilai sesuatu hal 

sehingga terbentuk arah sikap tertentu. 

e. Lembaga pendidikan dan lembaga agama  

Lembaga pendidikan serta lembaga agama sebagai suatu sistem 

mempunyai pengaruh dalam pembentukan sikap dikarenakan 

keduanya meletakan dasar pengertian dan konsep moral dalam diri 

individu. Pemahaman akan baik dan buruk, garis pemisah antara 

sesuatu yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan, diperoleh dari 

pendidikan dan dari pusat keagamaan serta ajaran-ajaranya. Di 

karenakan konsep moral dan ajaran agama sangat menentukan sistem 

kepercayaan maka tidaklah mengherankan bila pada gilirannya 

kemudian konsep tersebut ikut berperanan dalam menentukan sikap 

individu terhadap suatu hal. 

f.  Faktor emosional  

Tidak semua bentuk sikap di tentukan oleh situasi lingkungan dan 

pengalaman pribadi seseorang. Terkadang suatu bentuk sikap 

merupakan pernyataan yang di dasari oleh emosi yang berfungsi sebagai 

semacam penyaluran frustasi atau pengalihan bentuk mekanisme 

pertahanan ego. Sikap demikian dapat merupakan sikap yang sementara 

dan segera berlalu begitu frustasi telah hilang akan tetapi dapat pula 

merupakan sikap yang lebih persistem dan bertahan lama. 
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5. Pemilih Pemula 

 

Setiap diadakannya pemilihan umum baik itu pemilihan kepala daerah maupun 

presiden pasti ada pemilih pemula.  

 

Pasal 19 ayat 1 dan 2 serta Pasal 20 Undang-Undang No. 10 tahun 2008 

merupakan dasar hukum siapa yang dapat dikategorikan sebagai pemilih 

pemula. Pemilih pemula adalah warga Indonesia yang pada hari pemilihan atau 

pemungutan suara yang sudah genap berusia 17 tahun dan atau lebih atau 

sudah/pernah kawin yang mempunyai hak pilih, dan sebelumnya belum 

termasuk pemilih karena ketentuan Undang-Undang pemilu.  

Menurut Pasal 19 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008, hak memilih 

warganegara dalam hal ini yaitu pemilih pemula dapat diatur sebagai berikut: 

a. Warganegara Indonesia yang pada hari pemungutan suara telah genap 

berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah atau pernah kawin 

mempunyai hak memilih. 

b. Warganegara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar oleh 

penyelenggara pemilu dalam daftar pemilih.  

 

Menurut, Pasal 20 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 disebutkan bahwa 

untuk dapat menggunakan hak memilih, warganegara Indonesia harus terdaftar 

sebagai pemilih.  
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Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pemilih pemula 

adalah warganegara Indonesia yang baru pertama kali mengikuti pemilu 

pertama kali dengan rentang usia  17-21 tahun.  

 

Pemilih pemula ini memiliki karakter yang berbeda dengan pemilih yang sudah 

terlibat pemilu sebelumnya, yaitu : 

a. Belum pernah memilih atau melakukan penentuan suara di dalam TPS. 

b. Belum memiliki pengalaman memilih 

c. Memiliki antusias yang tinggi. 

d. Kurang rasional. 

e. Biasanya adalah pemilih muda yang masih penuh gejolak dan semangat, dan 

apabila tidak dikendalikan akan memiliki efek terhadap konflik-konflik 

sosial di dalam pemilu. 

f.   Menjadi sasaran peserta pemilu karena jumlahnya yang cukup besar. 

g. Memiliki rasa ingin tahu, mencoba, dan berpartisipasi dalam pemilu, 

meskipun kadang dengan berbagai latar belakang yang rasional dan semu. 

 

Pemilih pemula memiliki karakteristik yang berbeda-beda sehingga 

memerlukan pemikiran dan penanganan yang serius dalam setiap pemilu. 

 

6. Pemilihan Umum  

 

Berdasarkan UUD 1945 Bab I Pasal 1 ayat (2) kedaulatan berada di tangan 

rakyat dan dilakukan menurut Undang-Undang Dasar. Menurut Dalam 

demokrasi modern yang menjalankan kedaulatan itu adalah wakil-wakil rakyat 
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yang ditentukan sendiri oleh rakyat. Untuk menentukan siapakah yang 

berwenang mewakili rakyat maka dilaksanaklah pemilihan umum. Menurut 

Syarbaini dalam Wahyu (2010:25) “pemilihan umun adalah suatu cara memilih 

wakil-wakil rakyat yang akan duduk dilembaga perwakilan rakyat serta salah 

satu pelayanan hak-hak asasi warganegara dalam bidang politik”.  

 

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang 

penyelenggaraan pemilihan umum dijelaskan bahwa “pemilihan umum, 

selanjutnya disebut pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang 

diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam 

negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.  

 

Disimpulkan bahwa pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang 

dilaksanakan dengan cara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil untuk 

memilih wakil-wakil rakyat untuk menghasilkan pemerintahan negara yang 

demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.  

 

Tujuan pemilihan umum menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2003, tentang 

pemilihan umum DPR, DPD, dan DPRD adalah pemili diselenggarakan dengan 

tujuan untuk memilih wakil rakyat dan wakil daerah serta membentuk 

pemerintahan yang demokratis, kuat, dan memperoleh dukungan rakyat dalam 

rangka mewujudkan tujuan nasional sebagaimana diamanatkan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  Melalui pemilu 
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masyarakat mengharapkan perubahan yang berarti untuk memperbaiki 

kehidupan mereka sehari-hari. 

 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan 

bahwa pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum 

yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. 

 

Asas-asas pemilihan umum menurut Undang-Undang No. 15 Tahun 1969, 

menurut Undang-Undang No. 3 Tahun 1999, menurut Undang-Undang No. 12 

Tahun 2003, menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 adalah : 

a. Langsung, rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan 

suaranya secara langsung dengan kehendak dan hati nuraninya tanpa 

perantara. 

b. Umum, pada dasarnya semua warganegara yang memenuhi persyaratan 

sesuai dengan Undang-Undang berhak mengikuti pemilu. Pemilihan yang 

bersifat umum mengadung makna menjamin kesempatan yang berlaku 

menyeluruh bagi warganegara tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, 

ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan, dan status sosial. 

c. Bebas, setiap warganegara yang berhak memilih, bebas menentukan 

pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun. Didalam 

melaksanakan haknya, setiap warganegara dijamin keamanannya sehingga 

dapat memilih sesuai dengan kehendak dan hati nuraninya. 
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d. Rahasia, dalam memberikan suaranya pemilih dijamin bahwa pilihannya 

tidak akan diketahui oleh pihak manapun dan dengan jalan apapun. Pemilih 

memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak diketahui oleh orang 

lain kepada siapa suratnya diberikan. 

e. Jujur, dalam penyelenggaraan pemilu, setiap penyelenggara pemilu, aparat 

pemerintah, pasangan calon, partai politik, tim kampanye, pengawas 

pemilu, pemantau pemilu, pemilih, serta semua pihak terkait harus bersikap 

dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan Undang-Undang. 

f.    Adil, dalam penyelenggaraan pemilu, setiap penyelenggara pemilu dan 

semua pihak yang terkait harus bersikap dan bertindak adil. Pemilih dan 

pasangan calon harus mendapatkan perlakuan yang adil serta bebas dari 

kecurangan pihak manapun.  

 

Menurut Rahman dalam Wahyu (2010:29), “dalam ilmu politik dikenal 

bermacam-macam sistem pemilihan umum, akan tetapi umumnya berkisar pada 

dua prinsip pokok”, yaitu : “single-member constituency (satu daerah pemilihan 

memilih satu wakil ; biasanya disebut sistem distrik) dan multi-member 

constituency (satu daerah pemilihan memilih beberapa wakil ; biasanya 

dinamakan propotional respresentation atau sistem perwakilan berimbang)”  

a. Single-member constituency (Sistem Distrik) 

Sistem ini merupakan sistem pemilihan yang paling tua dan didasarkan atas 

kesatuan geografis (yang biasanya disebut distrik karena kecilnya daerah 

yang diliputi) mempunyai satu wakil dalam Dewan Perwakilan Rakyat. 
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Untuk keperluan itu daerah pemilihan dibagi dalam sejumlah besar distrik 

dan jumlah wakil rakyat dalam Dewan Perwakilan Rakyat ditentukan oleh 

jumlah distrik.  

b. Multi-member constituency (Sistem Perwakilan Berimbang) 

“Satu daerah pemilihan memilih wakil beberapa wakil, biasanya dinamakan 

propotional representation atau sistem perwakilan berimbang. Sistem ini 

dimaksud untuk menghilangkan beberapa kelemahan dari sistem distrik. 

Gagasan pokok ialah bahwa jumlah kursi yang diperoleh oleh suatu 

golongan atau partai adalah sesuai dengan jumlah suara yang diperolahnya. 

Untuk keperluan ini diperlukan suatu pertimbangan”.  

Sistem pemilihan umum yang terbuka ini diharapkan dapat memilih wakil-

wakil rakyat yang mempunyai integritas dan benar-benar mewakili aspirasi, 

keragaman, kondisi, serta keinginan dari rakyat yang memilihnya.  

 

Pemilihan umum dibagi menjadi dua : 

a. Pemilihan umum Legislatif  

Pemilu legislatif adalah pemilu untuk memilih wakil-wakil rakyat yang 

akan duduk di kursi Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Kebupaten/Kota, yang pelaksanaannya di selenggarakan oleh 

Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat nasional, tetap, mandiri, 

yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemilu dan waktu 



47 

 

pemilihannya dilakukan secara serentak di seluruh wilayah negara kesatuan 

republik Indonesia. 

b. Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden 

Pemilu Presiden dan Wakil Presiden adalah memilih Presiden dan Wakil 

Presiden dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan 

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden ini melalui proses pemilihan 

secara langsung oleh rakyat. Adapun peserta pemilu Presiden dan Wakil 

Presiden adalah pasangan calon yang diusulkan secara berpasangan oleh 

partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh kursi paling 

sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 

25% (dua puluh lima persen) dari suara sah nasional dalam pemilu anggota 

DPR, sebelum pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.  

 

7. Pemilihan Presiden (PILPRES) 

 

Berdasarkan UUD 1945 Pasal 6 A ayat (1) menyatakan : “Presiden dan Wakil 

Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat”. 

 

Pasal diatas mejelaskan bahwa sistem pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 

dilaksanakan secara langsung bahwa rakyatlah yang memilih pemimpin mereka 

sendiri. Ada dua faktor yang menghambat terlaksananya pemilihan presiden 

secara langsung, yaitu : 
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1. Kepentingan kelompok tertentu dari elit politik. Elit politik ini lebih 

cenderung kepada pemilihan tidak langsung (yakni oleh MPR) karena lebih 

mudah dikendalikan sehingga rekayasa untuk mendudukkan tokoh tertentu 

dapat dilakukan. Hal ini berarti presiden ditentukan oleh sekelompok kecil 

orang yang duduk pada pemerintahan sehingga menghasilkan sistem 

politik yang elistis. 

2. Keraguan tentang kemampuan rakyat Indonesia untuk bisa memilih dengan 

baik dan benar karena adanya keraguan tentang kemampuan, kesadaran, 

dan wawasan politik rakyat Indonesia. Tentu saja tidak dapat disangkal 

bahwa ada sejumlah rakyat Indonesia yang belum bisa menjatuhkan pilihan 

secara mandiri karena kesadaran politik yang rendah. 

 

Berdasarkan hasil amandemen Pasal 6 A ayat 3 dan 4 Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai berikut:  

Pasal 6 A ayat 3 “pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang 

mendapatkan suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah suara dalam 

pemilihan umum dengan sedikitnya 20% (dua puluh persen) suara di setiap 

provinsi yang tersebar di lebih dari ½ (setengah) jumlah provinsi di Indonesia, 

dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden”. 

 

Pasal 6 A ayat 4 “dalam hal ini tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil 

Presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak 

pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung 
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dan pasangan yang memperoleh suara terbanyak dilantik sebagai Presiden dan 

Wakil Presiden’.  

 

Setiap warganegara yang hendak mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai 

Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan 

yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan 

Presiden dan Wakil Presiden sebagai berikut: 

a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dalam arti taat menjalankan 

kewajiban agamanya. 

b. Warganegara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima 

kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri. 

c. Tidak pernah mengkhianati negara, serta tidak pernah melakukan tindak 

pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya. 

d. Mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban 

sebagai Presiden dan Wakil Presiden. 

e. Bertempat tinggal di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

f.   Telah melaporkan kekayaannya kepada instansi yang berwenang memeriksa 

laporan kekayaan penyelenggara negara. 

g. Tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau 

secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan 

negara. 

h. Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan. 

i.   Tidak pernah melakukan perbuatan tercela. 
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j.   Terdaftar sebagai pemilih. 

k. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah melaksanakan 

kewajiban membayar pajak selama 5 (lima) tahun terakhir yang dibuktikan 

dengan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang 

Pribadi.  

l.   Belum pernah menjabat sebagai Presiden dan Wakil Presiden selama 2 (dua) 

kali masa jabatan dalam jabatan yang sama. 

m. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-undang Dasar Negara   

Republik Indonesia  Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 

Agustus 1945. 

n. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang 

telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana 

penjara 5 (lima) tahun atau lebih. 

o. Berusia sekurang-kurangnya 35 (tiga puluh lima) tahun. 

p. Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Atas (SMA), 

Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah 

Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat. 

q. Bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, 

termasuk organisasi masanya, atau bukan orang yang terlibat langsung 

dalam G.30.S/PKI, dan 

r.   Memiliki visi, misi, dan program dalam melaksanakan pemerintahan negara 

Republik Indonesia. 
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Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali 

yang dilaksanakan secara serentak pada hari libur atau hari yang diliburkan di 

seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai satu kesatuan 

daerah pemilihan. Hari, tanggal, dan waktu pelaksanaannya ditentukan oleh 

Komisi Pemilihan Umum (KPU) setelah pemilu anggota DPR, DPD, dan 

DPRD. Sedangkan pengawasan dilaksanakan oleh Bawaslu.  

 

8. Komisi Pemilihan Umum (KPU) 

 

Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat 

nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan pemilu. KPU provinsi 

dan KPU Kabupaten/kota adalah penyelenggara pemilu di provinsi dan 

kabupaten/kota. Wilayah kerja KPU meliputi seluruh wilayah negara kesatuan 

Republik Indonesia.  

 

Secara institusional, KPU yang ada sekarang merupakan KPU ketiga yang 

dibentuk setelah pemilu demokratis sejak reformasi 1998. KPU pertama (1999-

2001) dibentuk dengan Keppres No 16 Tahun 1999 yang berisikan 53 orang 

anggota yang berasal dari unsur pemerintah dan partai politik dan dilantik oleh 

Presiden BJ Habibie. KPU kedua (2001-2007) dibentuk dengan Keppres No 10 

Tahun 2001 yang berisikan 11 orang anggota yang berasal dari unsur akademis 

dan LSM dan dilantik oleh Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) pada 

tanggal 11 April 2001. KPU ketiga (2007-2012) dibentuk berdasarkan Keppres 

No 101/P/2007 yang berisikan 7 orang anggota yang berasal dari anggota KPU 
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Provinsi, akademisi, peneliti dan birokrat dilantik tanggal 23 Oktober 2007 

minus Syamsulbahri yang urung dilantik Presiden karena masalah hukum.  

 

KPU menjalankan tugasnya secara berkesinambungan dan dalam 

menyelenggarakan pemilu, KPU bebas dari pengaruh pihak manapun berkaitan 

dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya. KPU berkedudukan di ibu kota 

negara Republik Indonesia, KPU Provinsi berkedudukan di ibu kota 

kabupaten/kota.  

 

KPU kota Bandar Lampung memiliki beberapa tim kerja yaitu tim kerja 

pemutakhiran data pemilih, tim kerja sosialisasi dan hukum, tim kerja logistik, 

tim kerja kampanye, dan tim kerja verivikasi calon dan penghitungan suara. 

Tim kerja ini memiliki tugas-tugas sebagai berikut : 

a. Bertanggung jawab terhadap persiapan, pelaksanaan, dan peyelesaian 

kegiatan masing-masing tim kerja. 

b. Melaksanakan koordinasi dengan korwil (kordinator wilayah dalam 

memperlancar persiapan, pelaksanaan pemilu diwilayah masing-masing). 

c. Mengkoordinasikan seluruh rencana dan pelaksanaan kerja tim kerja kepada 

KPU Kota Bandar Lampung.  

 

Berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang pemilihan 

umum dan Pasal 2 keputusan presiden Nomor 16 tahun 1999 tentang 

pembentukan komisi pemilihan umum dan penetapan organisasi dan tata kerja 

sekretariat umum komisi pemilihan umum, dijelaskan bahwa untuk 
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melaksanakan pemilihan umum, KPU mempunyai tugas kewenangan sebagai 

berikut : 

a. Merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan pemilihan umum; 

b. Menerima, meneliti dan menetapkan partai-partai politik yang berhak 

sebagai peserta pemilihan umum; 

c. Membentuk panitia pemilihan Indonesia yang selanjutnya disebut PPI dan 

mengkoordinasikan kegiatan pemilihan umum mulai dari tingkat pusat 

sampai di tempat pemungutan suara yang selanjutnya disebut TPS; 

d. Menetapkan jumlah kursi anggota DPR, DPRD I dan DPRD II untuk setiap 

daerah pemilihan; 

e. Menetapkan keseluruhan hasil pemilihan umum di semua daerah pemilihan 

untuk DPR, DPRD I dan DPRD II; 

f.    Mengumpulkan dan mensistemasikan bahan-bahan serta data hasil 

pemilihan umum; 

g. Memimpin tahapan kegiatan pemilihan umum. 

 

Pasal 2 keputusan presiden No 16 Tahun 1999 terdapat tambahan huruf: 1. 

Tugas dan kewenangan lainnya yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 

3 Tahun 1999 tentang pemilihan umum. Sedangkan dalam pasal 11 Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 1999 tersebut juga ditambahkan, bahwa selain tugas 

dan kewenangan KPU sebagai dimaksud dalam pasal 10, selambat-lambatnya 3 

(tiga) tahun setelah pemilihan umum dilaksanakan, KPU mengevaluasi sistem 

pemilihan umum. 
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Komisi Pemilihan Umum Indonesia memiliki visi dan misi demi tercapainya 

keinginan serta tujuan di bentuknya KPU. Adapun visi misi dibentunya KPU 

adalah sebagai berikut :  

a. Visi  

Terwujudnya komisi pemilihan umum sebagai penyelenggara pemilihan 

umum yang memiliki integritas, professional, mandiri, transparan dan 

akuntabel, demi tercapainya demokrasi Indonesia yang berkualitas 

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam wadah 

Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

b. Misi  

1. Membangun lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki 

kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas dalam menyelenggarakan 

pemilihan umum; 

2. Menyelenggarakan pemilihan umum untuk memilih anggota dewan 

perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dewan perwakilan rakyat 

daerah, presiden dan wakil presiden serta kepala daerah dan wakil 

kepala daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, 

akuntabel, edukatif dan beradab; 

3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum yang bersih, 

efisien dan efektif; 
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4. Melayani dan memperlakukan setiap peserta pemilihan umum secara 

adil dan setara, serta menegakkan peraturan pemilihan umum secara 

konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

5. Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam 

pemilihan umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang 

demokratis. 

 

Melalui pemilihan umum ini diharapkan dapat menghasilkan sosok figur 

pemimimpin yang benar-benar aspiratif, berkualitas, dan legitime yang akan 

lebih mendekatkan dan mendengar keluh kesah rakyatnya.  

 

B. Kajian Penelitian yang Relevan  

 

Kajian penelitian yang relevan ini bertujuan untuk menghindari duplikasi, peneliti 

melakukan penelusuran terhadap penelitian-penelitian lainnya yang memiliki 

kemiripan. Dari hasil penelusuran penelitian tersebut, diperoleh beberapa masalah 

yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti, yaitu: 

1. Penelitian dilakukan oleh Marissa Marlein Fenypwain, tahun 2012, dengan 

judul “Pengaruh Iklan Politik dalam Pemilukada Minahasa Terhadap 

Partisipasi Pemilih Pemula di Desa Tounelet Kecamatan Kakas”, tujuannya 

untuk mengkaji apa dan bagaimana pengaruh iklan politik dalam pemilukada 

Minahasa terhadap partisipasi pemilih pemula di desa Tounelet Kecamatan 

Kakas, metode yang digunakan yaitu metode penelitian kuantitaif, dengan 

populasi 46 orang dan sampel 46 orang, dan hasil dalam penelitian ini yaitu 
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Iklan politik Pemilukada di Minahasa mempunyai tingkat hubungan yang 

cukup kuat dan memberi sumbangan (kontribusi) sebesar 17,30%. Artinya Ho 

ditolak dan ini membuktikan bahwa ada hubungan yang signifikan antara 

iklan politik Pemilukada di Minahasa terhadap parisipasi pemilih pemula di 

desa Tounelet kecamatan Kakas. 

2. Penelitian dilakukan oleh Wahyu Rahma Dani, tahun 2010, dengan judul 

“Partisipasi Politik Pemilih Pemula dalam Pelaksanaan Pemilu Tahun 2009 di 

Desa Puguh Kecamatan Boja Kabupaten Kendal”, tujuannya untuk 

mengetahui bentuk partisipasi politik pemilih pemula di Desa Puguh 

Kecamatan Boja Kabupaten Kendal dalam Pelaksanaan Pemilu Tahun 2009, 

metode yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif, sumber data dalam 

penelitian ini adalah pemilih pemula yang terdaftar dan mempunyai hak pilih 

di Desa Puguh Kecamatan Boja Kabupaten Kendal, dan hasil dalam penelitian 

ini yaitu bentuk partisipasi yang dilakukan adalah pemberian suara, 

kampanye, berbicara masalah politik, sebagai pengurus partai politik. 

3. Penelitian dilakukan oleh Arfian Nur Halim, tahun 2014, dengan judul 

“Pengaruh Iklan Politik di Televisi Terhadap Sikap Pemilih Pemula Pada 

Pemilihan Umum 2014 (studi kelas XI SMA Negeri 1 Seputih Raman 

Kabupaten Lampung Tengah)”, tujuannya untuk mengetahui dengan analisis 

pengaruh iklan politik di televisi terhadap sikap pemilih pemula pada pemilu 

2014, metode yang digunakan yaitu metode deskriptif korelasional, dengan 

sampel 28 orang, dan hasil dalam penelitian ini yaitu bahwa iklan politik di 
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televisi dan sikap politik pemilih pemula cukup efektif dalam menggerakkan 

dan mempengaruhi sikap politik pemilih pemula untuk mengikuti pemilu pada 

tahun 2014. 

 

Berdasarkan pemaparan tersebut telah jelas mengenai perbedaan dan persamaan 

antara penelitian yang akan dilakukan dengan hasil penelitian-penelitian yang 

sudah dilakukan. Oleh karena itu penelitian yang berjudul “Pengaruh Media 

dengan Sikap Politik terhadap Partisipasi Politik Siswa dalam Pemilu Presiden 

Tahun 2014 di SMA Negeri 2 Gadingrejo Kabupaten Pringsewu” dapat dilakukan 

karena masalah yang akan diteliti bukan duplikasi dari penelitian-penelitian yang 

sebelumnya. 

 

C. Kerangka Pikir  

 

1. Pengaruh Media Massa Terhadap Partisipasi Politik 

 

Media massa memiliki pengaruh yang cukup penting terhadap partisipasi 

politik siswa. Pemberitaan media massa dalam pilpres 2014 yang terjadi di 

Indonesia yaitu terlalu berlebihan dan cenderung tidak berimbang, dengan 

pemberitaan media massa seperti ini menimbulkan sikap apatis para pemilih 

pemula dalam berpartisipasi pada pemilu presiden 2014.  

 

2. Pengaruh Sikap Politik Terhadap Partisipasi Politik 

 

Sikap politik pemilih pemula (siswa) akan berpengaruh terhadap partisipasi 

politik karena sikap diartikan sebagai suatu syarat munculnya suatu tindakan. 
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Jika pemilih pemula (siswa) sudah memiliki kecendrungan untuk bertindak 

maka akan mempengaruhi partisipasi politik.  

 

3. Pengaruh Media Massa dan  Sikap Politik Terhadap Partisipasi Politik 

 

Media massa dan sikap politik memiliki pengaruh terhadap partisipasi politik 

karena media merupakan sarana penyampaian informasi, yang kemudian 

informasi tersebut akan mempengaruhi kecendrungan seseorang untuk 

bertindak atau bersikap terhadap partisipasinya. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1: Kerangka pikir 
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D. Hipotesis Penelitian 

 

Hipotesis sementara dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Ho: y1 = 0 tidak terdapat pengaruh media massa (X1) terhadap partisipasi 

politik siswa (Y). 

Ha: y1  0 terdapat pengaruh media massa (X1) terhadap partisipasi politik 

siswa (Y). 

2. Ho: y2 = 0 tidak terdapat pengaruh sikap politik (X2) terhadap partisipasi 

politik siswa (Y). 

Ha: y1  0 terdapat pengaruh sikap politik (X2) terhadap partisipasi politik 

siswa (Y). 

3. Ho: y1.2 = 0 tidak terdapat pengaruh media massa (X1) dan sikap politik (X2) 

terhadap partisipasi politik siswa (Y). 

Ha: y1.2  0 terdapat pengaruh media massa (X1) dan sikap politik (X2) 

terhadap partisipasi politik siswa (Y). 

 


