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ABSTRAK 

 “HUBUNGAN KESADARAN POLITIK TERHADAP SIKAP POLITIK PADA 

PEMILIH PEMULA” 

Israwandi Suherman 

israwandiii@gmail.com 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya hubungan kesadaran politik 

terhadap sikap politik pada pemilih pemula. Responden dalam penelitian ini adalah 

pemilih pemula yang berjumlah 150 orang. Design penelitian ini menggunakan metode 

kuantitatif. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik non probability sampling, 

yakni teknik purposive sampling. Pengumpulan data menggunakan skala kesadaran 

politik diambil dari penelitian Akhrani (2016) dan skala sikap politik diambil dari 

penelitian Akhrani (2016). Analisis datadalam penelitian ini menggunakan teknik Product 

Moment Pearson.. Sampel pada penelitian ini adalah para mahasiswa baru pemilih pemula 

dari 7 universitas yang ada di kota Malang. Hasil dalam penelitian ini terdapat korelasi 

antara kesadaran politik dengan sikap politik yang berarti semakin tinggi kesadaran  

politik maka semakin tinggi pula sikap politiknya. Hal ini dapat dibuktikan dengan nilai 

korelasi sebesar 0,670 dan nilai signifikan sebesar 0,000 (p<0,05). Hasil dari penelitian 

ini menunjukkan bahwa kesadaran politik memiliki hubungan yang signifikan terhadap 

sikap politik pemilih pemula. 

 

Kata Kunci: Kesadaran Politik, Sikap Politik, Pemilih Pemula 
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ABSTRACT 

CORELATION POLITICAL AWARENESS AND POLITICAL BEHAVIOUR OF 

BEGINNER VOTERS 

 

Israwandi Suherman 

israwandiii@gmail.com 

 

This study aims to determine the relationship between political awareness of 

political attitudes in the beginner voters. Respondents in this study were novice voters 

totaling 150 people. The design of this study uses quantitative methods. The sampling 

technique uses non probability sampling techniques, namely purposive sampling 

technique. Data collection uses a scale of political awareness taken from Akhrani's 

research (2016) and the scale of political attitudes taken from Akhrani's research (2016). 

Data analysis in this study uses the Product Moment Pearson technique. The sample in 

this study is new students from the 7 beginners in the city of Malang. The results in this 

study have a correlation between political awareness and political attitudes, which means 

that the higher political awareness, the higher the political attitude. This can be proven 

by the correlation value of 0.670 and a significant value of 0.000 (p <0.05). The results 

of this study indicate that political awareness has a significant relationship to the political 

attitudes of beginner voters. 

 

Keyword: Political Awarenes, Political Behaviour, Beginner Voters. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pemilih pemula merupakan sekumpulan warga negara yang sudah memenuhi dan untuk 

pertama kali menggunakan hak suaranya. Pemilih pemula selalu menjadi incaran partai politik 

pada pemilu maupun pilkada. Jumlah pemilih pemula yang sangat signifikan menjadikan 

mereka sebagai salah satu target poltik, mengingat  potensi yang dimilikinya dan juga mereka 

cenderung labil dan bimbang sehingga mudah dipengaruhi. Pemilih pemula yang ada di 

indonesia terus bertambah setiap tahunnya. Berdasarkan data dari Komisi Pemilihan Umum 

(KPU) jumlah total warga masyarakat yang telah menjadi pemilih tetap dan terdaftar pada 

tahun 2014 sebanyak 193.944.150 orang. Sedangkan pada Pemilu 2014 di Indonesia pemilih 

pemula mencapai 11 persen dari total 186 juta jiwa pemilih di Indonesia. (www.data.kpu.go.id) 

Jumlah warga yang berpartisipasi menggunakan hak pilihnya sejumlah 134.953.967 atau hanya 

sebesar 69,58 persen. Hal ini tidak sebanding dengan jumlah total warga yang menggunakan 

hak pilihnya pada tahun 2014 di provinsi Riau sebanyak 4.208.306 jiwa menurut catatan data 

di KPU  (www.data.kpu.go.id) sesuai dengan catatan KPU Riau tahun 2014 tersebut, warga 

yang berpartisipasi dalam memilih mengalami peningkatan sebesar 92.000 yang tersebar 

dibeberapa kabupaten dan kota di Riau. 

Menurut Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 68 bahwa calon pemilih 

pemula adalah mereka yang berusia 17-21 tahun dan sudah terdaftar di Daftar Pemilih Tetap 

(DPT) yang untuk pertama kalinya akan berpartisipasi dalam Pemilu. Status mereka pelajar, 

mahasiswa atau pekerja muda. Pemilih pemula khususnya mahasiswa menjadi indikator 

kualitas demokrasi pada saat ini dan masa akan datang. Mahasiswa sebagian besar hanya 

sekedar mengerti bagaimana menggunakan hak suaranya untuk memilih (Ardianto, 2004).  

Pada kegiatan politik, pemilih pemula masih membutuhkan pembinaan dalam  
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mengembangkan potensi dan kemampuannya ke depan agar dapat berperan dalam bidang 

politik. Sebagai penerus bangsa mereka perlu memiliki wawasan dan pengetahuan dalam 

bidang politik salah satunya ikuti berpartisipasi dalam kegiatan pemilihan umum. Karena 

kondisinya yang mudah diberikan wawasan politik dan demokrasi secara baik dan benar, 

individu pemilih pemula harus memiliki sikap politik yang cerdas dan kritis dalam menentukan 

pemimpin di Indonesia. Namun sayang sikap politik mahasiswa sebagai pemilih pemula masih 

negatif dengan fenomena angka golput yg tinggi pada pemilih pemula. Dilansir dari laman 

website (www.news.detik.com) angka golput pada Pilpres 2014 sebesar 30,42 %. 

Sikap merupakan suatu pandangan atau perasaan yang di ikuti oleh kecenderungan 

untuk bertindak terhadap objek tertentu Soetarno (1994). Hal tersebut sejalan dengan Nursal 

(2004) juga mengatakan faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku pemilih (voting behavior) 

meliputi: Identifikasi partai, Kandidat (emotional Feelings dan Candidate Personality), Isu dan 

Kebijakan Politik, Peristiwa-peristiwa tertentu (peristiwa mutakhir dan peristiwa personal) dan 

epistemic issues. Pemahaman sikap politik (Political Behavior) dapat dinyatakan sebagai 

keseluruhan tingkah laku aktor politik dan warga negara yang telah saling memiliki hubungan 

antara pemerintah dan masyarakat antara lembaga-lembaga pemerintah, dan antara kelompok 

masyarakat dalam rangka proses pembuatan, pelaksanan dan penegakan keputusan politik. 

Warga negara senantiasa mengidentifikasi diri mereka dengan simbol-simbol dan lembaga 

kenegaraan berdasarkan orientasi yang mereka miliki (Budiyanto, 2004).  

Penentuan pemilihan masyarakat banyak dipengaruhi oleh kekuatan psikologis yang 

berkembang dalam dirinya baik itu identifikasi partai, isu maupun kandidat parpol yang 

merupakan akibat dari proses sosialisasi politik (Efriza, 2012). Identifikasi seseorang terhadap 

partai tertentu yang kemudian akan mempengaruhi sikap orang tersebut terhadap para calon 

dan isu-isu politik yang berkembang. Dennis Kavanagh (Mukti, 1997) melalui bukunya yang 

berjudul Political Science and Political Behavior menyebutkan bahwa pendekatan psikologis 

http://www.news.detik.com/
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merupakan suatu hal yang fenomenal dan menjadi perilaku memilih masyarakat dalam 

Pemilukada, khususnya di kalangan pemilih pemula yang menjadi dasar dalam menentukan 

sikap politiknya. 

Sikap demokratis dalam sistem politik akan lebih efektif jika masyarakat menggunakan 

hak pilihnya untuk melakukan perubahan dibandingkan mengambil sikap untuk tidak 

menggunakan hak pilihnya atau sering juga disebut golput (golongan putih). Kenyataannya 

masih banyak masyarakat yang bersikap tidak peduli dengan politik. Mereka kebanyakan lebih 

memilih untuk apatis terhadap kegiatan pemilu karena mereka kurang simpatik terhadap hal-

hal yang terjadi di dunia politik. Jumlah pemilih muda dengan rentang usia 17-25 tahun yang 

terdaftar dalam daftar pemilih tetap mencapai 53 juta orang atau hampir 30% dari keseluruhan 

pemilih tetap pada Pemilu 2014. Lebih dari separuh jumlah itu diperkirakan tidak 

menggunakan hak suaranya pada Pemilu Legislatif 9 April 2014. Survey yang dilakukan 

Universitas Siswa Bangsa Internasional menunjukkan sebanyak 53,23% responden 

menyatakan absen menggunakan hak suara atau golongan putih.(www.kompas.com,2014) 

Berdasarkan fenomena yang telah dijelaskan diatas perihal sikap politik yang 

berhubungan dengan pemilih pemula perlu mendapatkan perhatian penting karena mereka 

dianggap paling bahaya terhadap pengaruh negatif yang ada. Menurut Akhrani (2016), faktor-

faktor yang mempengaruh pemilih untuk memilih adalah kesadaran politik, kepercayaan 

politik, orientasi nilai sosial, dan sikap politik. Salah satu yang menggerakkan pemilih untuk 

memilih adalah mengenai kesadaran politik Banyaknya berita-berita yang muncul di media 

tentang skandal wakil rakyat maupun kepala daerah yang tersangkut kasus-kasus korupsi tentu 

saja membuat mereka berpikiran buruk tentang politik dan bersikap apatis. Sehingga sangat 

diperlukan pembelajaran pada pemilih pemula supaya memiliki kesadaran politik. Rendahnya 

sikap politik sangat dipengaruhi masing kurangnya kesadaran tentang politik yang dimiliki 

masyarakat pemilih pemula. 
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Menurut Akhrani (2016), faktor-faktor yang mempengaruh pemilih untuk memilih 

adalah kesadaran politik, kepercayaan politik, orientasi nilai sosial, dan sikap politik. Salah 

satu yang menggerakkan pemilih untuk memilih adalah mengenai kesadaran politik. Menurut 

Ramlan (2010), kesadaran politik adalah kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga 

negara. Tingkat kesadaran politik diartikan sebagai tanda bahwa warga masyarakat menaruh 

perhatian terhadap masalah kenegaraan dan atau pembangunan (Budiardjo, 2008). Sedangkan 

menurut Surbakti (2007) kesadaran politik adalah kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai 

warga negara. Hal ini menyangkut pengetahuan seseorang tentang tentang lingkungan 

masyarakat dan politik menyangkut minat dan perhatian seseorang terhadap lingkungan 

masyarakat dan politik tempat ia hidup. Sementara Milbiath (2001) menambahkan bahwa 

kesadaran politik merupakan kesadaran warga negara baik individu maupun kelompok untuk 

turut serta mengikuti kegiatan-kegiatan politik seperti Pilkada. Agboola dan Adekeye (Abonu, 

dkk, 2013) mengukur tingkat kesadaran politik dari tiga dimensi atau aspek yaitu kognisi, 

afektif dan psikomotor 

Moment pilkada sering dijadikan tolak ukur menilai kesadaran politik masyarakat. 

Kesadaran yang dibentuk melalui pilkada merupakan salah satu pendukung sikap politik selain 

budaya politik dan pendidikan politik. Kesadaran politik akan memunculkan peran aktif 

masyarakat dalam meningkatkan mutu kehidupan dengan melakukan pengawasan ketat atas 

kebijakan penguasa. Kekuasaan diperoleh dari rakyat melalui pemilihan. Ini berarti yang akan 

menduduki bangku kekuasaan ditentukan oleh masyarakat. Selain itu, masyarakat juga menjadi 

tempat lahirnya para pemimpin. Berdasarkan catatan Komisi Pemilihan Umum (KPU), jumlah 

pemilih pemula pada Pemilu 2014 mencapai 11 persen dari total 186 juta jiwa pemilih. Jumlah 

ini meningkat dibandingkan dua pemilu sebelumnya. Pada tahun 2004, jumlah pemilih pemula 

sekitar 27 juta dari 147 juta pemilih (18,4%). Sementara pada Pemilu 2009, ada sekitar 36 juta 

pemilih dari 171 juta pemilih (21%). (www.kompas.com, 2014).  

http://www.kompas.com,/
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Hal berbeda terjadi pada pemilihan umum legislatif yang dilaksanakan pada tanggal 9 

April 2014 di Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda. 

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) penduduk di kelurahan karang anyar pada 

tahun 2014 sekitar 13.745. jiwa yang terdiri dari 7.100 laki-laki dan 6.645 perempuan, dimana 

berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) masyarakat yang terdaftar sebagai 

Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Kelurahan Karang Anyar tersebut adalah sebanyak 12.576 

orang terdiri dari 6.010 laki-laki dan 6.566 perempuan. Dari data DPT, 8.174 penduduk  

menggunakan hak pilihnya dan 35% masyarakat tidak menggunakan hak pilihnya (golput). 

Permasalahan seperti ini sangat tidak sesuai dengan tujuan diselenggarakan pilkada untuk 

membentuk sistem yang lebih demokratis dan mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat. 

Justru yang terjadi sekarang rakyat seolah tidak peduli terhadap pilkada dengan indikasi 

rendahnya kesadaran rakyat dalam mengambil sikap untuk memilih. Masyarakat khususnya 

pemilih pemula cenderung apatis dan tidak peduli.  

Hal ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai hubungan kesadaran politik terhadap 

sikap politik pada pemilih pemula. Padahal kesadaran politik merupakan salah satu aspek 

penting dalam bersikap demokrasi. Kesadaran politik juga dapat memunculkan peran aktif 

masyarakat dalam meningkatkan mutu kehidupan dengan melakukan pengawasan ketat atas 

kebijakan penguasa. Disinilah pentingnya mencerdaskan masyarakat dengan membangun 

kesadaran politik pada pemilih pemula. 

Berdasarkan uraian di atas dengan melihat fenomena dan data yang ada, maka peneliti 

tertarik untuk melakukan penelitian dan mengambil judul “ Hubungan kesadaran politik 

terhadap sikap politik pada pemilih pemula ”. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang diangkat dalam 

penelitian ini adalah apakah terdapat hubungan kesadaran politik terhadap sikap politik pada 

pemilih pemula. 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini 

adalah untuk mengetahui adanya hubungan kesadaran politik terhadap sikap politik pada 

pemilih pemula. 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini tentunya diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua yang 

berhubungan dengan penelitian ini. Manfaat yang dapat diambil antara lain: 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pemahaman ilmu psikologi secara umum 

dan psikologi sosial secara khusus serta yang terutama mengenai hubungan kesadaran politik 

terhadap sikap politik pada pemilih pemula. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini memiliki manfaat praktis, yaitu untuk mengetahui apakah terdapat 

hubungan kesadaran politik terhadap sikap politik pada pemilih pemula, sehingga jika terdapat 

hubungan maka pihak terkait dapat meningkatkan kesadaran politik agar sikap politik pemilih 

pemula pun meningkat. 

E. Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu yaitu merupakan suatu hasil karya ilmiah yang telah diteliti 

maupun ditulis oleh para peneliti sebelumnya. Oleh sebab itu dalam penelitian ini, peneliti 
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menggunakan penelitian terdahulu sebagai referensi. Berikut penelitian terdahulu yang relevan 

dengan penelitian ini adalah: 

1. Pengaruh kesadaran Politik terhadap Partisipasi Politik Masyarakat Dalam 

Pemilihan Bupati Tahun 2013 di Desa Sesulu kabupaten Penajam Paser Utara. Ayuni 

Nur Fatwa. 2016. Skripsi 

Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh kesadaran politik terhadap partisipasi 

politik masyarakat dalam pemilihan bupati tahun 2013 di desa sesulu kabupaten penajam 

paser utara. Metode penelitian ini adalah kuantitatif dengan sampel yang digunakan 

sebanyak 96 orang. Pengambilan sampel menggunakan random sampling. Hasil penelitian 

ini menunjukan adanya korelasi antara pengaruh kesadaran politik terhadap partisipasi 

politik sebesar 0,236 dan dan hasil tes menunjukan signifikan. 

2. Pengaruh Status Sosial Ekonomi dan Kesadaran Politik Terhadap Partisipasi Politik 

Pada Pemilihan Legislatif (PILEG). Taufik Hidayat. 2016 

Penelitian ini membahas tentang pengaruh status sosial ekonomi dan kesadaran politik 

masyarakat terhadap partisipasi politik pada PILEG tahun 2014. Metode penelitian ini 

adalah kualitatif dengan sampel yang digunakan 99 orang. Pengambilan sampel 

menggunakan Probability sampling. Hasil penelitian ini menunjukan terdapat hubungan 

yang positif dan signifikan antara status sosial ekonomi terhadap partisipasi politik pada 

PILEG tahun 2014 dengan korelasi 0,527. 

3. Tingkat Kesadaran Politik Pemilih Pemula Dalam Pilkada. J.W Batawi. 2013. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar tingkat kesadaran siswa SLTA 

sebagai pemilih pemula dalam konteks berpolitik dan penerapan sekolah sebagai 

laboratorium demokrasi. Penelitian ini adalah kualitatif menggunakan metodologi 

observasi, wawancara langsung  dan pengisian kuisioner dengan sampel siswa SLTA 

sebanyak 35 responden dan wilayah maba sebanyak 40 responden. Hasil penelitian ini 
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menunjukan bahwa kesadaran ikut aktif berpolitik telah menjadi kekuatan individu siswa 

dalam bermasyarakat serta tingkat kesadaran politik siswa sebagai pemilih pemula dapat 

ditemukan seputar pemahaman makna berpolitik di diskusi kelas. 

4. Pengaruh Sikap dan Norma Subyektif Terhadap Niat Calon Pemilih Di Kota 

Denpasar Untuk Memilih Partai Demokrat Dalam Pemilu Legislatif Tahun 2014. Ni 

Wayan Sri Suprapti. 2013. 

Penelitian ini menjelaskan hubungan sikap dan norma subyektif calon pemilih terhadap 

niatnya memilih partai Dermokrat dalam pemilu legislatif tahun 2014. Metode penelitian 

ini adalah kuantitatif dengan sampel yang digunakan 120 orang calon pemilih. 

Pengambilan sampel menggunakan Purposive sampling. Hasil penelitian ini menunjukan 

pengaruh positif signifikan terhadap niat memilih dan norma subyektif berpengaruh lebih 

kuat dari pada sikap pemilih. 

5. Sikap Pemilih Pemula Terhadap Calon Legislatif Partai Politik Ditinjau Dari 

Karakteristik Sosial (Studi kasus Tingkat SMA di Samarinda). Diana, Adam Idris, 

Achmad Djumlani. 2014. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari jenis kelamin, agama, tempat 

tinggal, dan politomi partai terhadap sikap pemilih pemula dalam memilih calon legislatif 

dan pengaruh sikap pemilih pemula terhadap jenis kelamin calon legislatif, agama, tingkat 

pendidikan, dan daerah tempat tinggal calon legislatif. Hasil penelitian ini menunjukan 

bahwa tidak ada pengaruh dari jenis kelamin, agama, tempat tinggal, dan politomi partai 

terhadap sikap pemilih pemula dalam memilih calon legislatif partai politik, 

6. Perilaku dan Sikap Sosial-Politik Mahasiswa Dalam Pilpres 2009. Ari Pradhanawati. 

2010. 

Penelitian ini menjelaskan tentang perilaku dan sikap sosial-politik mahasiswa di 

Indonesia dalam Pilpres 2009. Tipe penelitian ini bersifat deskriptif-analitik dengan sampel 
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yang digunakan sebanyak 299 orang. Pengambilan sampel menggunakan Random 

sampling. Hasil penelitian ini menunjukan gejala yang positif pada sikap sosial-politik 

mahasiswa walaupun perilakunya sangat unik dan sulit ditebak. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Kesadaran Politik 

1. Pengertian Kesadaran Politik 

Menurut Surbakti (2007), kesadaran politik adalah kesadaran akan hak dan kewajiban 

sebagai warga negara. Hal ini menyangkut pengetahuan seseoarang tentang lingkungan 

masyarakat dan politik dan menyangkut minat dan perhatian seseorang terhadap lingkungan 

masyarakat dan politik tempat ia hidup. Sementara Milbiath (2001) mengatakan bahwa 

kesadaran politik merupakan kesadaran warga negara baik individu maupun kelompok untuk 

turut serta mengikuti kegiatan-kegiatan politik.  

Menurut Soekanto (1982) terdapat empat indikator kesadaran yang masing-masing 

merupakan suatu tahapan bagi tahapan yang selanjutnya dan menunjuk pada tingkat kesadaran 

tertentu, mulai dari yang terendah sampai yang tertinggi, antara lain pengetahuan, pemahaman, 

sikap dan pola perilaku (tindakan). Pengetahuan adalah hasil dari proses mengingat suatu 

materi yang telah dipelajari sebelumnya. Pemahaman adalah hasil dari kemampuan 

menjelaskan secara benar tentang objek yang dikatahui dan dapat menginterpretasikan materi 

tersebut dengan benar (Notoadmojo, 2003).  

Berdasarkan beberapa teori di atas dapat disimpulkan bahwa kesadaran politik 

merupakan kondisi tanggap mengerti tentang hal yang mencakup wawasan/ pengetahuan 

politik, nilai-nilai dan orientasi politik, yang memungkinkan seseorang untuk mengerti situasi, 

kondisi problematika masyarakatnya, memecahkannya, memberikan keputusan dan 

menetukan pendirian terhadapnya, yang mendorongnya untuk bergerak dalam rangka 

mengubah atau mengembangkannya. Agboola dan Adekeye (Abonu, dkk, 2013) telah 

menyusun alat ukur yang digunakan untuk mengukur tingkat kesadaran politik yang terdiri dari 
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tiga dimensi atau aspek yaitu kognisi, afektif dan psikomotor. Dimensi kognisi berisi kumpulan 

pengetahuan politik, pengalaman langsung maupun tidak langsung mengenai politik. Dimensi 

afektif berisi emosi yang dirasakan individu pada politik, suka atau tidak suka, setuju atau tidak 

setuju pada politik. Sedangkan psikomotor berisi kecenderungan berperilaku individu pada 

konteks politik. Tiga skala dibuat untuk mengetahui kesadaran politik pada siswa pendidikan 

sosial. 

a. The cognitive aspect of political awareness in sosial study education (CAPASSE) 

atau aspek kognitif kesadaran berisi pengetahuan dan ketertarikan individu pada pengetahuan 

politik dan urusan publik. Indikator dalam aspek ini meliputi budaya dan identitas, integrasi 

nasional, kepemimpinan, hak warga Negara, lingkungan sosial dan perubahan sosial. 

b. The effective aspect of political awareness in sosial study education (AAPASSE) 

atau aspek afektif berupa sikap dan nilai individu mengenai pemerintah, pemimpin dan politik. 

Indikator dalam aspek ini meliputi integrasi nasional, kepemimpinan dan hak warga Negara. 

c. The Psychomotor aspect of political awareness in sosial study education atau aspek 

psikomotor yang berisi pengetahuan dan kemampuan tentang politik dan isu dalam 

perpolitikan. Aspek ini memiliki indikator meliputi integrasi nasional, hak warga Negara, 

lingkungan sosial dan institusi. 

2. Faktor – faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Politik 

Kesadaran politik dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Menurut Almod dan Verba 

(1990) faktor-faktor kesadaran politik sebagai berikut:   

a. Mengikuti segala kegiatan pemerintahan dan terlibat dalam segala bantuk kegiatan 

atau program-program yang diadakan oleh pemerintah, serta berpartisipasi aktif 

pada kegiatan tersebut. 
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b. Mengikuti laporan mengenai aktivitas pemerintah melalui berbagai 

mediapemberitaan mengenai isu-isu atau aktivitas politik pemerintahan baik 

melalui media massa ataupun sosial media 

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dikatakan faktor-faktor tersebut mempunyai 

peranan dalam mempengaruhi dan menumbuhkan kesadaran politik seseorang. Faktor - faktor 

ini pula dapat dijadikan sebagai sebuah acuan dalam mempengaruhi kesadaran politik 

seseorang, sehingga seseorang bisa menjadi sadar akan politik. Indikator kesadaran politik 

yang telah dijabarkan oleh  Agboola dan Adekeye dalam (Abonu, dkk, 2013) pada 

penelitiannya yang kemudian akan dijadikan oleh peneliti sebagai dasar dalam pembuatan alat 

ukur. 

3. Dimensi – dimensi Kesadaran Politik 

Tingkat kesadaran politik menggunakan alat ukur yang telah disusun oleh Agboola dan 

Adekeye (Abonu, dkk, 2013) yang terdiri dari tiga aspek atau dimensi yaitu kognisi, afektif, 

dan psikomotor. Dimensi kognisi merupakan kumpulan pengetahuan politik, pengalaman 

langsung maupun tidak langsung tentang politik. Dimensi afektif berisi emosi yang dirasakan 

individu pada politik, dimana individu suka atau tidak suka, setuju atau tidak setuju tentang 

politik. Dimensi psikomotor merupakan kecenderungan berperilaku individu pada konteks 

politik Tiga skala tersebut dibuat untuk mengetahui kesadaran politik pada pemilih pemula 

khususnya mahasiswa. 

a. The cognitive aspect of political awareness in sosial study education  

Aspek kognitif kesadaran berisi pengetahuan dan ketertarikan individu pada 

pengetahuan politik dan urusan publik. Indikator dalam aspek ini meliputi budaya dan 

identitas, integrasi nasional, kepemimpinan, hak warga Negara, lingkungan sosial dan 

perubahan sosial. 
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b. The effective aspect of political awareness in sosial study education  

Aspek afektif berupa sikap dan nilai individu mengenai pemerintah, pemimpin 

dan politik. Indikator dalam aspek ini meliputi integrasi nasional, kepemimpinan dan 

hak warga Negara. 

c. The Psychomotor aspect of political awareness in sosial study education 

Aspek psikomotor yang berisi pengetahuan dan kemampuan tentang politik dan 

isu dalam perpolitikan. Aspek ini memiliki indikator meliputi integrasi nasional, hak 

warga Negara, lingkungan sosial dan institusi.  

B.  Sikap Politik 

1. Pengertian Sikap  

 Thurstone mendefinisikan sikap sebagai derajat afek positif atau afek negatif terhadap 

suatu bagian objek psikologis (Azwar, 2007). Sikap atau Attitude senantiasa diarahkan pada 

suatu hal atau suatu objek. Tidak ada sikap tanpa adanya objek tujuan Gerungan (2004). 

Menurut Krech dan Crutchfield dalam (Myers, 2012) sikap merupakan pengorganisasian terus 

menerus terhadap proses motivasi, emosi, persepsi, dan kognisi yang berhubungan dengan 

sebagian aspek kehidupan individu. Definisi Petty dan Cacioppo dalam Azwar (2007) juga 

mengartikan sikap adalah evaluasi umum yang dibuat manusia terhadap dirinya sendiri, orang 

lain, objek atau isu-isu. Menurut Ajzen & Fishben (1975) sikap merupakan suatu predisposisi 

yang dipelajari untuk merespon secara konsisten dalam cara tertentu. berkenaan dengan objek 

tertentu.  

 Sikap merupakan suatu keadaan yang memungkinkan timbulnya suatu perbuatan atau 

tingkah laku (Dayakisni & Hudaniah, 2003). Azwar (2007) dalam penelitiannya 

menggolongkan definisi sikap dalam tiga kerangka pemikiran. Pertama, kerangka pemikiran 

yang diwakili oleh para ahli psikologi seperti Louis Thurstone, Rensis Likert dan Charles 
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Osgood. Menurut mereka sikap adalah suatu bentuk evaluasi atau reaksi perasaan. Sikap 

seseorang terhadap suatu objek adalah perasaan mendukung atau memihak (favorable) maupun 

perasaan tidak mendukung atau tidak memihak (unfavorable) pada objek tersebut. 

 Menurut Akharani (2016) sikap tidak dapat berdiri sendiri, harus selalu disertai dengan 

obyek sikap. Begitu pula dengan sikap pada politik. Sikap politik dapat mengarah pada banyak 

perilaku seperti perilaku memilih, perilaku abstain, perilaku oposisi, perilaku demo politik, 

sampai dengan perilaku bergabung pada partai. Awalnya di asumsikan bahwa sikap 

menentukan perilaku. Individu yang memiliki sikap tertentu positif atau pun negatif pada obyek 

sikap seperti partai politik diyakini akan berperilaku sesuai sikapnya (mendekati atau 

menjauhi) partai politik. Hal ini menunjukkan bahwa sikap positif pada partai politik akan 

mengarahkan perilaku mendekati politik seperti memberikan suara pada partai politik tersebut, 

atau ikut bergabung dan aktif dalam partai tersebut. Penelitian-penelitian berikutnya 

menunjukkan beberapa hasil menarik yang tidak sesuai dengan asumsi awal. Beberapa perilaku 

menunjukkan bahwa tidak semua sikap akan menghasilkan perilaku yang sama dengan sikap. 

Artinya tidak semua sikap positif akan mnghasilkan perilaku yang mendekati obyek sikap, 

demikian pula tidak semua sikap negative menghasilkan perilaku menjauhi obyek sikap. 

 Sikap politik menurut pendekatan psikologi yang dipelopori oleh Campbell (Miaz, 

2012) merupakan pembentuk pola perilaku memilih dalam pemilu. Sikap politik tidak 

terbentuk dalam waktu singkat, melainkan proses psikologis yang panjang yang melibatkan 

beberapa hal penting seperti sosialisasi politik dari orangtua yang biasa disebut sebagai 

identifikasi partai, pengenalan norma-norma dalam politik, dan pengalaman politik bersama 

orangtua, sekolah, tempat kerja, tempat ibadah atau nilai-nilai religi, dan lainnya. Selain itu 

Putra dalam (Miaz, 2012) menyebutkan bahwa sikap politik adalah hubungan pertalian diantara 

keyakinan yang telah melekat dan mendorong seseorang untuk menanggapi suatu obyek atau 

situasi politik dengan cara tertentu. Sikap dan perilaku politik individu dipengaruhi oleh proses 
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dan peristiwa historis masa lalu dan merupakan kesinambungan yang dinamis. Hal ini 

menunjukan bahwa sikap politik tidak boleh dianalisa dari satu sisi saja seperti sisi sosiologi, 

ekonomi, lingkungan, kognisi atau psikologi saja. Sikap politik harus dianalisa berdasarkan 

pendekatan yang holistik yaitu melalui karakter masyarakat, lingkungan tempat sosialisasi 

politik individu, berdasarkan proses kognitif yaitu rasionalisasi individu terhadap peristiwa 

politik, maupun dari dinamika psikologis individu. 

2. Komponen Sikap 

Azwar (2007) menyatakan bahwa sikap memiliki tiga komponen yaitu: 

a. Komponen kognitif 

Komponen kognitif merupakan komponen yang berisi kepercayaan seseorang mengenai 

apa yang berlaku atau apa yang benar bagi objek sikap. 

b. Komponen afektif 

Komponen afektif merupakan komponen yang menyangkut masalah emosional subjektif 

seseorang terhadap suatu objek sikap. Secara umum, komponen ini disamakan dengan 

perasaan yang dimiliki terhadap sesuatu. 

c. Komponen perilaku 

Komponen perilaku atau komponen konatif dalam struktur sikap menunjukkan bagaimana 

perilaku atau kecenderungan berperilaku yang  

ada dalam diri seseorang berkaitan dengan objek sikap yang dihadapinya. 

 

3. Ciri - ciri sikap 

Fishbein menjelaskan ciri ciri sikap dalam (Akhrani, 2012)   yaitu :  

a. Dipelajari (Learnability) 

b. Stabil (stability) 

c. Personal-sosietal significance 
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d. Sikap berisi kognisi dan afeksi 

e. Approach-avoidance directionality  

C.  Pemilih Pemula 

Pemilih pemula merupakan warga negara yang baru memenuhi dan untuk pertama kali 

menggunakan hak suaranya. Pemilih pemula menjadi incaran partai politik disetiap pemilu 

maupun pilkada. Hal ini dikarenakan mereka cenderung labil dan bimbang sehingga mudah 

dipengaruhi. Pemilih pemula di indonesia terus bertambah setiap tahunnya. 

Menurut Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 68 bahwa Calon Pemilih 

pemula adalah mereka yang berusia 17-21 tahun dan sudah terdaftar di Daftar Pemilih Tetap 

(DPT) yang untuk pertama kalinya akan berpartisipasi dalam Pemilu. Status mereka pelajar, 

mahasiswa atau pekerja muda. Pemilih pemula khususnya mahasiswa menjadi indikator 

kualitas demokrasi pada saat ini dan masa akan datang. Mahasiswa sebagian besar tidak lebih 

hanya sekedar mengerti bagaimana menggunakan hak suaranya untuk memilih (Ardianto, 

2004). 

D. Hubungan Kesadaran Politik Terhadap Sikap Politik Pemilih Pemula 

Kesadaran politik yang kurang dapat menimbulkan sikap politik negatif pada pemilih 

pemula. Hal ini dipengaruhi masih kurangnya pemahaman tentang politik pada pemilih 

pemula. Mereka juga cenderung labil dan bimbang sehingga menimbulkan sikap yang apatis 

terhadap permasalahan politik yang menyebabkan masyarakat bersikap golput. Permasalahan 

seperti ini sangat tidak sesuai dengan tujuan diselenggarakan pilkada untuk membentuk sistem 

yang lebih demokratis dan mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat. Justru yang terjadi 

sekarang rakyat seolah tidak peduli terhadap pilkada dengan indikasi rendahnya kesadaran 

rakyat dalam mengambil sikap untuk memilih. Masyarakat khususnya pemilih pemula 

cenderung apatis dan tidak peduli.  Padahal pemilih pemula khususnya mahasiswa menjadi 



18 
 

indikator kualitas demokrasi pada saat ini dan masa yang akan datang. Namun sayang sikap 

politik masyarakat sebagai pemilih pemula masih negatif dengan fenomena angka golput yg 

tinggi. Hal ini dapat dilihat berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) penduduk di 

kelurahan karang anyar pada tahun 2014 sekitar 13.745 jiwa yang terdiri dari 7.100 laki-laki 

dan 6.645 perempuan, dimana berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) 

masyarakat yang terdaftar sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Kelurahan Karanganyar 

tersebut adalah sebanyak 12.576 orang terdiri dari 6.010 laki-laki dan 6.566 perempuan. Dari 

DPT yang ada 8.174 menggunakan hak pilihnya dan 35% masyarakat tidak menggunakan hak 

pilihnya atau sering juga disebut  golput (golongan putih). 

Fenomena mengenai sikap politik yang berhubungan dengan pemilih pemula perlu 

mendapatkan perhatian penting karena mereka dianggap paling bahaya terhadap pengaruh 

negatif yang ada. Banyaknya berita-berita yang muncul di media tentang skandal wakil rakyat 

maupun kepala daerah yang tersangkut kasus-kasus korupsi tentu saja membuat mereka 

berpikiran buruk dan bersikap apatis tentang politik. Oleh karena itu diperlukan pembelajaran 

pada pemilih pemula supaya memiliki kesadaran politik. Rendahnya sikap politik sangat 

dipengaruhi masih kurangnya kesadaran tentang politik yang dimiliki masyarakat pemilih 

pemula. Hal tersebut dapat di katakan bahwa kesadaran politik mempunyai hubungan terhadap 

pengambilan sikap politik pada pemilih pemula. 
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E. Kerangka Pemikiran 

Dalam penelitian kerangka pemikiran dapat digambarkan dengan gambar berikut: 

                                       

 

 

Gambar 1. Kerangka Pemikiran 

 Berdasarkan Gambar 1, Kesadaran politik merupakan variabel bebas dan Sikap Politik 

merupakan variabel terikat. Tujuan penelitian didesain seperti ini adalah untuk mengetahui 

seberapa besar hubungan kesadaran politik terhadap sikap politik pemilih pemula. 

 

F. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis dalam penelitian ini adalah : 

Hı : Terdapat hubungan kesadaran politik terhadap sikap politik pada pemilih pemula. 

Hο : Tidak terdapat hubungan kesadaran politik terhadap sikap politik pada pemilih pemula. 

Kesadaran Politik Sikap Politik 

Pemilih Pemula 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Desain Penelitian 

Penelitian adalah suatu rangkaian kegiatan ilmiah yang digunakan untuk memecahkan 

suatu permasalahan (Azwar,2013). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah kuantitatif. Penelitian ini merupakan jenis penelitian korelasional menggunakan analisis 

regresi linear sederhana dengan satu variabel bebas dan satu variabel terikat. Penelitian ini 

diarahkan untuk mengetahui hubungan kesadaran politik terhadap sikap politik pada pemilih 

pemula. 

Penelitian ini merupakan penelitian kelompok yang terbagi menjadi 4 orang dengan 

beberapa variabel yang sudah disediakan yaitu kesadaran politik, pengaruh lingkungan 

keluarga, konformitas teman sebaya, political efficacy, sikap politik, intensi memilih, dan 

perilaku memilih. Peneliti memutuskan menggunakan variabel kesadaran politik dan variabel 

sikap politik untuk mengetahui apakah ada hubungan antara kedua variabel. 

B. Identifikasi Variabel Penelitian 

Menurut Azwar (2013), identifikasi variabel penelitian adalah langkah penetapan variabel-

variabel utama dalam peneitian dan penentuan fungsinya masing-masing. Pada penelitian ini 

variabel yang digunakan adalah sebagai berikut: 

1. Variabel bebas (X) 

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah kesadaran politik 

2. Variabel terikat (Y) 

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah sikap politik  
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C. Definisi Operasional 

Dalam penelitian ini variabel-variabel yang digunakan dikelompokkan menjadi dua 

kategori yaitu variabel bebas (X) dan variabel terikat (Y) sebagai berikut: 

1. Variabel bebas (X) 

Kesadaran Politik 

Kesadaran Politik dalam penelitian ini merupakan variabel bebas. Kesadaran politik 

merupakan kondisi tanggap mengerti tentang hal yang mecakup wawasan/ pengetahuan politik, 

nilai-nilai dan orientasi politik, yang memungkinkan seseorang untuk mengerti situasi, kondisi 

problematika masyarakatnya, memecahkannya, memberikan keputusan dan menetukan 

pendirian terhadapnya, yang mendorongnya untuk bergerak dalam rangka merubah atau 

mengembangkannya. Definisi tersebut berhubungan dengan pengertian Surbakti (2007) 

tentang kesadaran politik yang merupakan kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai manusia 

khususnya warga negara. Hal ini menyangkut pengetahuan individu tentang tentang 

lingkungan masyarakat dan politik menyangkut minat dan perhatian seseorang terhadap 

lingkungan masyarakat dan politik tempat ia hidup. Terdapat empat indikator kesadaran yang 

masing-masing merupakan suatu tahapan bagi tahapan berikutnya dan menunjuk pada tingkat 

kesadaran tertentu, antara lain  pengetahuan, pemahaman, sikap, dan pola perilaku (tindakan). 

Agboola dan Adekeye (Abonu, dkk, 2013) mengukur tingkat kesadaran politik dari tiga 

dimensi atau aspek yaitu kognisi, afektif dan psikomotor. 

Tabel 1.  

Dimensi dan Deskripsi Kesadaran Politik 

No. Aspek/ Dimensi Deskripsi 

1. Cognitive Pengetahuan dan ketertarikan individu pada 

pengetahuan politik dan urusan publik. 

2. Afective Sikap dan nilai individu mengenai pemerintah, 

pemimpin dan politik 

3. Psikomotor Pengetahuan mengenai kesiapan dan 

kemampuan politik dan isu-isu dalam 

perpolitikan 
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2. Variabel Terikat (Y) 

Sikap Politik 

Sikap Politik dalam penelitian ini merupakan variabel terikat. Sikap merupakan 

pengorganisasian terus menerus terhadap proses motivasi, emosi, persepsi, & kognisi yang 

berhubungan dengan sebagian aspek kehidupan individu. Soetarno (1994) juga menjelaskan 

sikap yang merupakan ide yang bermuatan emosi yang menjadi prediksi perilaku dalam 

menghadapi situasi. Suatu pandangan atau perasaan yang diikuti oleh kecenderungan untuk 

bertindak terhadap objek tertentu (Soetarno, 1994). Factok - faktor  yang mempengaruhi 

perilaku pemilih (voting behavior)  menurut Nursal (2004) meliputi Identifikasi partai, 

Kandidat (emotional Feelings dan Candidate Personality), Isu dan Kebijakan Politik, 

Peristiwa-peristiwa tertentu (peristiwa mutakhir dan peristiwa personal) dan epistemic issues. 

Pemahaman sikap politik (Political Behavior) dapat dinyatakan sebagai keseluruhan tingkah 

laku aktor politik dan warga negara yang telah saling memiliki hubungan antara pemerintah 

dan masyarakat antara lembaga-lembaga pemerintah, dan antara kelompok masyarakat dalam 

rangka proses pembuatan, pelaksanan dan penegakan keputusan politik.  

Tabel 2. Dimensi dan Indikator Sikap Politik 

Dimensi  Definisi  
Kognitif  Terbentuknya sikap melalui 

pengumpulan informasi melalui 

pengalaman langsung maupun tidak 

langsung terhadap obyek sikap. Individu 

secara aktif mengumpulkan segala 

fakta, informasi melalui pengalaman 

langsung atau tidak langsung terhadap 

politik.  

Afektif  Emosi dan perasaan didapat melalui 

proses pengumpulan informasi dari 

komponen kognitif. Informasi positif 

mengenai politik akan membentuk 

evaluasi positif dan menyebabkan 

perasaan suka dan senang pada politik. 

Sebaliknya informasi negatif yang 

berhasil dikumpulkan individu akan 

membentuk emosi negatif terhadap 

politik.  
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Konatif  Komponen konatif belum berupa 

perilaku nyata, hanya berupa 

kecenderungan/ kesiapan perilaku. 

Evaluasi dari kognitif maupun afektif 

akan mendorong individu untuk 

membuat kesimpulan mengenai 

perilaku yang akan ditampilkan 

berkaitan dengan obyek sikap. Evaluasi 

(positif/ negatif) pada politik akan 

mempersiapkan individu untuk 

berperilaku mendekati atau menjauhi 

politik.  

 

 

D. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai 

kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian 

ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2013). Populasi dalam penelitian ini adalah pemilih pemula. 

Populasi dalam penelitian ini adalah pemilih pemula yang berasal dari kota Malang. Menurut 

Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 68 bahwa Calon Pemilih pemula adalah mereka 

yang berusia 17 – 21 tahun dan belum pernah memilih dalam pemilihan umum sebelumnya.  

2. Sampel 

Sampel adalah sebagian dari populasi (Azwar, 2013). Peneliti menggunakan G*Power 3.1 

untuk menentukan jumlah sampel yang harus diambil dalam penelitian ini. Peneliti disini 

menggunakan effect size sebesar = 0,3 dan α = 0,05 dan power sebesar 0.95 menghasilkan 

minimal subjek sejumlah 134 sampel serta dibulatkan dengan total 150 subjek. 

E. Teknik Sampling 

Teknik sampling atau pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik 

purposive sampling yaitu metode penentuan sampel non-probabilitas dengan 

mempertimbangkan beberapa kriteria. Purposive sampling didasarkan pada suatu 
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pertimbangan tertentu yang dibuat oleh peneliti sendiri berddasarkan ciri atau sifat populasi 

yang sudah di ketahui sebelumnnya (Sumanto, 2014).  Peneliti memilih subyek yang sesuai 

dengan kriteria penelitian yaitu : 

1. Pemilih pemula usia 17 - 21 tahun 

2. Baru pertama kali memiliki hak pilih 

3. Berdomisili Malang 

4. Mahasiswa baru angkatan 2018 

5. Sudah terdaftar sebagai pemilih tetap 

Pengambilan sampel mahasiswa baru yang dilakukan oleh peneliti dikarenakan 

mahasiswa baru memiliki usia rata – rata 17 – 19 tahun yang dimana usia tersebut masuk ke 

dalam kategori usia pemilih pemula. Peneliti disini tidak menggunakan sampel yang berusia 

diatas 19 tahun. Penelitian yang dilakukan peneliti disini menggunakan mahasiswa baru di kota 

Malang juga untuk kemudahan peneliti dalam penyebaran skala.  

F. Tahapan Pelaksanaan Penelitian 

Tahapan pelaksaan penelitian dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Tahap Persiapan Penelitian : 

a. Melakukan studi pustaka yang merupakan variabel yang telah ditentukan untuk 

mendapatkan konsep teoritis dan operasionalnya 

b. Menentukan sampel dan desain penelitian yang akan digunakan dalam penelitian. 

c. Mengajukan perizinan kepada tempat tujuan penelitian. 

d. Membuat alat ukur yang akan digunakan dalam penelitian untuk mengambil data. Alat 

ukur yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala kesadaran politik dan skala sikap 

politik. 
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e. Melakukan revisi alat ukur yaitu dengan cara mempertahankan aitem yang lulus uji 

validitas dan reliabilitas, membuang aitem-aitem yang gugur serta menyusun kembali 

dalam alat ukur yang akan digunakan untuk pengambilan data. 

 

2. Tahap pelaksanaan peneltian : 

Tahap pelaksanaan adalah tahap dimana peneliti mengumpulkan data dari para partisipan. 

Pelaksanaan dilakukan dengan cara membagikan skala kepada subjek penelitian. 

3. Tahap analisis data 

Analisis data akan dilakukan dengan beberapa kegiatan antara lain: 

a. Pengolahan data yaitu dengan melakukan skoring pada setiap hasil skala, menghitung 

dan membuat tabulasi data yang diperoleh untuk kemudian dibuat tabel data dan 

melakukan analisis data dengan menggunakan perhitungan statistik untuk menguji 

hipotesis penelitian. Tahap ini dilakukan dengan menggunakan bantuan SPSS version 

24 for windows. 

b. Pembahasan dilakukan dengan cara menginterpretasikan hasil analisis statistik 

berdasarkan teori dan kerangka berpikir yang diajukan sebelumnya dan merumuskan 

kesimpulan hasil penelitian. 

 

G. Data Penelitian 

Data penelitian dibedakan menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder (Azwar, 2010). 

Data primer adalah data yang didapatkan secara langsung dari responden penelitian sebagai 

sumber informasi, sedangkan data sekunder adalah data yang didapat secara tidak langsung 

atau melalui pihak lain. Data yang digunakan dalam penelitian ini  adalah data pimer. Data 

primer dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunkan skala kesadaran politik dan skala 

sikap politik. 
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H. Instrumen Penelitian 

Menurut Arikunto (2010) skala adalah seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis 

kepada responden untuk dijawab dalam penelitian. Pada penelitian ini peneliti menggunakan 

skala model Likert yang terdiri dari dua macam pernyataan yaitu favorable (mendukung) dan 

unfavorable (tidak mendukung) dan masing-masing pernyataan terdiri atas empat alternatif 

jawaban (Azwar, 2013). 

Tabel 3. 

Model Skala Likert 

1. Skala Kesadaran Politik 

Skala kesadaran politik mengacu pada Agboola dan Adekeye (Abonu, dkk, 

2013) telah menyusun alat ukur yang digunakan untuk mengukur tingkat kesadaran 

politik yang terdiri dari tiga dimensi atau aspek yaitu kognisi, afektif dan 

psikomotor. mengenai kesadaran politik. Skala ini juga memodifikasi dari 

penelitian yang dilakukan oleh Akhrani (2016) dengan nilai realibilitas sebesar 

0,878. 

Tabel 4. 

Blueprint Skala Kesadaran Politik 

Dimensi 

Aitem 

Total 

F UF 

Cognitive 11 - 1 

Alternatif Pilihan 

Jawaban 

Item (Favorable) Item (Unfavorable) 

STS (Sangat Tidak Setuju) 
1 4 

TS (Tidak Setuju) 2 3 

S (Setuju) 3 2 

SS (Sangat Setuju) 4 1 
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Affective 1, 2, 8, 16 3, 4, 14, 17, 18 9 

Psychomotor 

7, 9, 10, 12, 13, 

15 

5, 6 8 

Jumlah Total 11 7 18 

 

 

2. Skala Sikap Politik 

Skala sikap politik mengacu pada skala Fishbein dan Ajzen dalam (Baron & 

Bryrne, 2004) mengenai sikap politik. Skala ini juga memodifikasi dari penelitian 

yang dilakukan oleh Akhrani (2016) dengan nilai reabilitas 0,882. 

Tabel 5.  

Blueprint Skala Sikap Politik 

Dimensi 

Aitem 

Total 

F UF 

Kognitif 13 8, 10, 15 4 

Afektif 5, 9, 11 12, 14, 17, 21 7 

Konatif 1, 3, 4, 6, 7, 16 2, 18 8 

Jumlah total 10 9 19 

 

I. Analisis Data 

1. Uji Asumsi  

Uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini ialah menggunakan empat 

pengujian yang terdiri dari: 
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1. Uji Normalitas 

Tujuan dilakukannya uji normalitas untuk mengetahaui normal atau tidaknya suatu 

distribusi data (Sarjono & Jualita, 2011). Jika data memenuhi syarat distribusi normal 

maka dapat dilakukan analisis data dengan menggunakan statistik parametrik. Statistik 

parametrik digunakan untuk menguji parameter populasi melalui statistik, atau 

menguji ukuran populasi melalui data sampel. Dalam penelitian ini menggunakan uji 

One Sample Kolmogrov-Smirnov dsengan menggunakan taraf signifikansi 0,05. Data 

dinyatakan berdistribusi normal apabila signifikansi lebih besar dari 5% atau 0,05. 

2. Uji Linearitas 

Uji linearitas dilakukan bertujuan untuk mengetahui apakah data yang miliki sesuai 

dengan garis linier atau tidak (apakah ada hubungan antar variabel yang hendak 

dianalisis mengikuti garis lurus atau tidak) (Sarjono & Julianita, 2011). Penelitian ini 

uji linearitas menggunakan program SPSS versi 20.0 for Windows dengan 

menggunakan Test for Linearity dengan taraf signifikansi 0,05. Dua variabel dikatakan 

mempunyai hubungan yang linear apabila signifikansi lebih dari (> 0,05). 

 

2. Uji Hipotesis 

Uji hipotesis digunakan untuk membuktikan apakah hipotesis yang telah diajukan 

dalam penelitian dapat diterima atau ditolak. Kekuatan hubungan antara kedua variabel dapat 

diketahui berdasarkan nilai koefisien korelasi nilai r. Nilai koefisien korelasi dicari dengan 

rumus korelasi Pearson Product-Moment yang selanjutnya besar nilai koefisien korelasi yang 

diperoleh dari rumus yang akan dapat diinterpretasikan untuk memperkirakan kekuatan 

hubungan korelasi antara kedua variabel (Azwar, 2012). 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum 

Gambaran umum menjelaskan tentang hasil penelitian yang telah dilakukan 

peneliti pada subjek pemilih pemula. Bab ini meliputi penjelasan tentang deskripsi 

demografi, uji asumsi, dan uji hipotesis yang bertujuan untuk mengetahui apakah 

terdapat hubungan antara kesadaran politik dengan sikap politik pada pemilih pemula. 

Penelitian ini dilakukan dengan cara menyebarkan kuisioner secara langsung kepada 

para responden Mahasiswa yang berada di universitas – universitas yang ada di kota 

Malang, yaitu Universitas Brawijaya, Polinema, Poltekkes, UIN Maliki, Universitas 

Negeri Malang, Universitas Muhammadyah Malang, dan Universitas Merdeka 

sejumlah 150 responden. 

1. Deskripsi Subjek 

Deskripsi subjek ini bertujuan untuk mengetahui gambaran mengenai subjek penelitian. 

Deskripsi subjek yang akan dijelaskan pada penelitian ini meliputi jenis kelamin, usia, 

jurusan, dan asal daerah. 

a. Deskripsi subjek penelitian berdasarkan usia. 

Tabel 6.  

Deskripsi usia Subjek 

Usia Jumlah Subjek  Prosentase 

17 9  13% 

18 106  71% 

19 23  15% 

20 2  1% 
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Total 150  100% 

 

Data tabel 6 dapat dilihat subjek dalam penelitian ini memiliki rentang usia mulai dari 

17 – 20 tahun. Subjek dengan usia 18 tahun memiliki prosentase terbanyak dalam 

penelitian ini sebanyak 71%, kemudian subjek dengan usia 17 memiliki prosentase 

13%, usia 19 tahun dengan prosentase 15%, dan subjek paling sedikit usia 20 tahun 

dengan prosentase 1% dari total subjek. 

b. Deskripsi subjek berdasarkan jenis kelamin. 

Tabel 7.  

Deskripsi Berdasarkan Jenis Kelamin Subjek 

Jenis Kelamin Jumlah Subjek Prosentase 

Perempuan 114 76% 

Laki – Laki 36 24% 

Total 150 100% 

Berdasarkan tabel 7 dapat dilihat bahwa dalam penelitian ini subjek perempuan 

sebanyak 114 subjek atau 76%, sedangkan jumlah subjek laki-laki sebanyak 36 atau 

51% dari total 150 subjek. 

c. Deskripsi subjek berdasarkan keikutsertaan dalam organisasi. 

Tabel 8.  

Deskripsi berdasarkan partisipasi subjek dalam organisasi 

Keikutsertaan 

Organisasi 

Jumlah Subjek Prosentase 

Pernah 73 49% 

Tidak Pernah 77 51% 

Total 150 100% 
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Berdasarkan pada tabel 8 dapat dilihat subjek yang tidak pernah mengikuti organisasi 

memiliki prosentase lebih besar dalam penelitian ini sebanyak 77 subjek atau 51% 

dibandingkan dengan subjek yang pernah mengikuti organisasi sebanyak 73 subjek 

dengan prosentase 49%. 

d. Deskripsi berdasarkan asal daerah subjek. 

Tabel 9.  

Deskripsi Berdasarkan Asal Daerah Subjek 

Asal Daerah Jumlah Subjek Prosentase 

Jawa Timur 70 46,66 

Jawa Tengah 3 2 

Jawa Barat 6 4 

Jakarta 7 4,66 

Jambi 1 0,66 

Aceh 1 0,66 

Bali 4 2,66 

Gorontalo 2 1,33 

Kalsel 3 2 

Kaltim 1 0,66 

Kepulauan Riau 1 0,66 

Lampung 1 0,66 

Maluku Utara 1 0,66 

Papua 2 1,33 

Sulsel 2 1,333333 

Tidak diketahui 45 30 
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Total 150 100 

 

Berdasarkan  hasil dari tabel 9, subjek yang berasal dari daerah Jawa Timur 

merupakan responden terbanyak dengan prosentase 46,6% atau sebanyak 70 subjek 

dibandingkan dengan daerah lain. Selanjutnya jumlah subjek yang paling sedikit 

berasal dari daerah Jambi, Aceh, Kalimantan Timur, Kepulauan Riau, Lampung, dan 

Maluku Utara sejumlah 1 subjek atau 0,66% dari total 150 subjek. 

e. Deskripsi subjek penelitian berdasarkan jurusan 

Tabel 10.  

Deskripsi Berdasarkan Jurusan Subjek 

Jurusan Jumlah Prosentase 

Psikologi 113 75% 

Manajemen 2 1% 

Hukum 3 2% 

Teknik elektro 5 3% 

Peternakan 2 1% 

Ekonomi pembangunan 6 4% 

Pendidikan IPS 1 1% 

Biologi 2 1% 

Gizi 4 3% 

Ilmu pemerintahan 1 1% 

Kimia 1 1% 

Matematika 3 2% 

Teknik arsitektur 3 2% 
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Teknik industri 1 1% 

Teknik informatika 1 1% 

Teknik mesin 2 1% 

Total 150 100% 

 

 Pada tabel 10 dapat dilihat subjek penelitian ini memiliki jurusan yang beragam. 

Terdapat 16 jurusan pada subjek penelitian. Subjek dengan jurusan Psikologi menjadi 

koresponden terbanyak dengan jumlah 113 subjek atau 75% dari total 100%. Selanjutnya 

jurusan ekonomi pembangunan dengan jumlah subjek atau 4%, jurusan teknik elektro 

dengan 5 subjek atau 3%. Sedangkan pendidikan IPS, ilmu pemerintahan, kimia, teknik 

industri, dan teknik informatika hanya sebanyak 1 subjek dengan prosentase sebesar 1%. 

f. Deskripsi Subjek Penelitian Berdasarkan Universitas 

Tabel 11. Deskripsi Berdasarkan Universitas. 

 

 

 

 

 

 

Data tabel 11 menunjukkan bahwa sebaran subjek pada penelitian ini terdapat 

di Universitas Brawijaya sebesar 71% dari total keseluruhan subjek, UIN Maliki 9%, 

Universitas Muhammadiyah Malang 7%, Politeknik Negri Malang 5%, Universitas 

Negeri Malang 4%, Poltekkes Malang 3%, dan Universitas Merdeka Malang sebesar 

1%. 

 

Kampus Jumlah Presentase 

Universitas Brawijaya 107 71% 

UIN Maliki 14 9% 

Universitas Muhammadiyah Malang 10 7% 

Politeknik Negeri Malang 7 5% 

Universitas Negeri Malang 6 4% 

Poli Teknik Kesehatan Malang 4 3% 

Universitas Merdeka Malang 2 1% 

Total 
150 

100% 
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2. Deskripsi Data Penelitian 

Analisis deskriptif bertujuan untuk memberikan deskripsi mengenai subjek penelitian 

berdasarkan data variabel yang diperoleh melalui kelompok subjek yang diteliti dan tidak 

dimaksudkan untuk pengujian hipotesis. Lalu, yang menjadi dasar analisis deskriptif adalah 

dengan cara menghitung skor maksimum, skor minimum, mean (nilai tengah), dan standar 

deviasi dari masing-masing variabel. Skor yang diperlukan dalam analisis deskriptif adalah 

skor hipotetik dan skor empirik. Skor hipotetik didapat dari perhitungan secara manual dengan 

menggunakan rumus. Menurut Azwar (2012), untuk mencari skor hipotetik dapat diperoleh 

melalui persamaan berikut. 

 

Tabel 12. Persamaan Skor Hipotetik 

Statistik Persamaan 

Nilai minimum hipotetik Skor aitem terendah × jumlah aitem 

Nilai maksimum hipotetik  Skor aitem tertinggi × jumlah aitem 

Mean hipotetik 
Jumlah aitem × mean/nilai tengah dari skor 

aitem 

Standar deviasi hipotetik 
skor maksimum − skor minimum

6
 

 

Setelah perhitungan skor hipotetik dilakukan, peneliti melakukan perhitungan skor 

empirik. Perhitungan skor empirik pada penelitian ini menggunakan bantuan program IBM 

SPSS Statistics 24 for Windows. Perhitungan skor hipotetik dan empirik bertujuan untuk 

membandingkan data yang didapatkan secara hipotetik dengan data yang didapatkan dari 

lapangan. Berikut ini merupakan gambaran dari perbandingan antara skor hipotetik dan skor 

empirik pada setiap variabel penelitian. 

 

Tabel 13. Deskripsi Data Variabel Penelitian 

Variabel Statistik Hipotetik Empirik 
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Kesadaran 

Politik 

Nilai Minimal 18 27 

Nilai Maksimal 72 62 

Mean 45 48,15 

Standar Deviasi 15 6,04 

Sikap Politik Nilai Minimal 16 19 

Nilai Maksimal 64 68 

Mean 40 35,63 

Standar Deviasi 13,33 6,94 

 

Skor hipotetik merupakan skor yang diperoleh dengan cara perhitungan secara 

manual, sedangkan untuk skor empirik diperoleh dengan cara penghitungan SPSS 

berdasarkan data hipotetik dan empirik. 

 

Tabel 14.  Ketentuan Katagorisasi Jenjang bagi Subjek Penelitian 

 

 

 

 

Berdasarkan 

rumus pada tabel 14 diketahui 

bahwa norma yang digunakan 

mengacu pada nilai rata-

rata hipotetik dan standar deviasi hipotetik. Berikut ini adalah katagorisasi berdasarkan 

skor pada masing-masing penelitian pada setiap variabel penelitian. 

Tabel 15. Kategori Norma Variabel Kesadaran Politik dan Sikap Politik 

Variabel Daerah Keputusan Kategori Jumlah Subjek Prosentase 

Katagori Daerah Keputusan 

Rendah X<(𝜇 − 𝜎) 

Sedang (𝜇 − 𝜎) ≤ X < (𝜇 + 𝜎) 

Tinggi (𝜇 + 𝜎) ≤ X 

Sumber : (Azwar (2012) 

 

Keterangan : 

X = skor subjek 

𝜇 = rata-rata/ mean 

 𝜎 = standar deviasi 
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Kesadaran Politik X < 30 Rendah 1 1% 

30 ≤ X < 60 Sedang  143 95% 

60 ≥ X Tinggi 6 4% 

Sikap Politik X < 26,67 Rendah 13 9% 

26,67 ≤ X 53,33 Sedang 135 90% 

53,33 ≥ X Tinggi 2 1% 

  

Tabel 15 menunjukkan bahwa subjek penelitian yang memiliki kategori 

kesadaran politik tinggi sebanyak 6 orang (4%), subjek penelitian yang memiliki 

kategori kesadaran politik sedang berjumlah 143 orang (95%), dan subjek penelitian 

yang memiliki kategori kesadaran politik rendah berjumlah 1 orang (1%). 

Untuk subjek penelitian yang memiliki kategori sikap politik tinggi sebanyak 2 

orang (1%), subjek penelitian yang memiliki kategori sikap politik sedang berjumlah 

135 orang (90%), dan subjek penelitian yang memiliki kategori sikap politik rendah 

berjumlah 13 orang (9%). 

B. Hasil Uji Asumsi 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan bertujuan untuk mengetahui apakah populasi data 

terdistribusi dengan normal atau tidak pengujian dilakukan dengan menggunakan 

Kolmogorov-Smornov menggunakan program SPSS (Statistical Product and Service 

Solution) version 20. Data dikatakan terdistribusi normal jika taraf signifikansi lebih 

dari > 0.05. Hasil uji normalitas pada masing – masing skala dapat dilihat pada tabel 

berikut. 
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Tabel 16. Uji Normalitas 

Kategori Kolmogorov – Smirnov Sig 

Kesadaran Politik 0,856 0,456 

Sikap Politik 0,906 0,385 

 

Berdasarkan pengujian Kolmogorov – Sminov, diperoleh bahwa variabel 

kesadaran politik memiliki normalitas 0,456 sedangkan variabel sikap politik memiliki 

normalitas 0,385. Jadi dapat disimpulkan bahwa hasil uji normalitas pada skala 

kesadaran politik dan sikap politik terdistribusi secara normal. 

2. Uji Linearitas 

Uji linearitas bertujuan untuk melihat hubungan antar variabel bersifat linear 

atau tidak. Pengujian dilakukan dengan menggunakan Test For Linearity menggunakan 

program SPSS (Statistical Product and Service Solution) version 20. Data dikatakan 

linear jika taraf signifikansi kurang dari 0,05. Hasil uji linearitas dapat dilihat pada tabel 

berikut. 

Tabel 17. Uji Linearitas 

Variabel F Sig 

Kesadaran Politik* 

Sikap Politik 

1,638 0,039 

 

Berdasarkan tabel 17, diketahui bahwa siginifikansi pada Deviation from 

Linearity adalah 0,039 maka dapat diartikan bahwa nilai tersebut lebih besar dari 0,05 

(0,039 < 0,05). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa hubungan Kesadaran politik 

dengan sikap politik adalah linier. 
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Linearitas yang digunakan peneliti pengujiannya juga menggunakan scatterplot 

dengan menggunakan program SPSS (Statistical Product and Service Solution) version 

20. Data dikatakan linear apabila plot – plot yang ada mengikuti garis fit line. Hasil uji 

linearitas dapat dilihat pada gambar berikut : 

 

Gambar 2. Uji Linearitas kesadaran politik terhadap sikap politik 

 

3. Uji Hipotesis 

Uji hipotesa dalam ppenelitian ini bertujuan untuk melihat korelasi antara variabel 

independent dengan variabel dependent. Pengujian dilakukan menggunakan analisis 

korelasi Product Moment Person menggunakan program SPSS (Statistical Product and 

Service Solution) version 20. Hasil analisis dapat dilihat pada tabel berikut. 

 

Tabel 18.  Hasil Uji Hipotesis 

Variabel Corelation Sig 

Kesadaran 

Politik*Sikap Politik 

0,670 0,000 

 



43 
 

Berdasarkan hasil uji hipotesis pada tabel 18 menunjukkan bahwa korelasi 

antara variabel kesadaran politik dengan sikap politik pada pemilih pemula menunjukan 

nilai korelasi 0,670 dan nilai signifikansi sebesar 0,000. Hasil korelasi dan nilai 

signifikansi pada tabel menunjukkan angka korelasi yang sedang. 

C. Pembahasan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan kesadaran politik terhadap 

sikap politik pada pemilih pemula. Peneliti melibatkan 150 pemilih pemula (Mahasiswa 

di Kota Malang) sebagai sampel penelitian. Berdasarkan hasil uji hipotesis pada tabel 

menunjukkan bahwa korelasi antara variabel kesadaran politik dengan sikap politik 

pada pemilih pemula menunjukan nilai angka korelasi yang positif. Hasil penelitian 

menunjukkan terdapat korelasi positif antara kesadaran politik dengan sikap politik 

dimana semakin tinggi kesadaran politik maka semakin tinggi juga sikap politik pada 

pemilih pemula. Begitu pun sebaliknya semakin rendah kesadaran politik, maka 

semakin rendah juga sikap politik. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Fatwa 

(2016) tentang kesadaran politik serta partisipasi politik politik yang digunakan oleh 

peneliti dalam  menentukan populasi dan menjadikan sample bagi masyarakat yang ada 

di Desa Sesulu Kabupaten Penajem Paser Utara. Sampel tersebut merupakan seluruh 

masyarakat Desa Sedulu yang terdaftar sebagai DPT. Hasil penelitian menujukkan 

terdapat pengaruh kesadaran politik terhadap partisipasi politik sebesar 13% dan juga 

dipengaruhi oleh faktor lain sebesar 86,9%.  

Penelitian tentang kesadaran politik juga dilakukan oleh (Hidayat, 2016) dengan 

membahas tentang pengaruh status sosial ekonomi dan kesadaran politik di kota 

Samarinda yang menghasilkan bahwa terdapat korelasi yang positif dan signifikan 

antara kesadaran politik dengan partisipasi masyarakat kota Samarinda ada PILEG 
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tahun 2014. Artinya semakin tinggi kesadaran politik masyarakat kota Samarinda maka 

akan semakin tinggi pula partisipasi masyarakat dalam politik. Partisipasi merupakan 

perilaku dalam ranah politik, dimana perilaku merupakan perwujudan dari sikap. 

Menurut Fazio dan William dalam (Muluk, 2012) sikap yang kuat, jelas, dan konsisten 

dari waktu ke waktu dan relevan dengan perilaku berkaitan dengan konsistensi ataran 

sikap dan perilaku. Sikap politik menurut Cambell (Akhrani, 2012) merupakan 

pembentuk pola perilaku memilih. Sikap dan perilaku politik individu dipengaruhi oleh 

proses dan peristiwa historis masa lalu dan merupakan kesinambungan yang dinamis 

(Akhrani, 2012). Hal tersebut menunjukkan bahwa kesadaran politik memiliki korelasi 

dengan sikap politik. 

Hal yang sama juga diungkapkan pada penelitian dari (Batawi, 2013) yang 

melihat tingkat kesadaran politik pemilih pemula dalam pilkada yang menghasilkan 

indikasi bahwa hampir 60 persen siswa senang terdaftar sebagai pemilih pemula dalam 

Pilkada. Hal ini menunjukan bahwa kesadaran ikut aktif berpolitik dan menjadi 

kekuatan individu dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Menurut Almond 

(Akhrani, 2012) kesadaran politik memungkinkan warga menjadi anggota masyarakat 

yang berbudaya politik dengan secara aktif berpartisipasi dan melibatkan diri dalam 

kehidupan politik. Aktif dalam berpolitik menurut Syamsuddin (Akhrani, 2012) bukan 

berarti setiap warga harus terjun dalam politik praktis, tetapi dengan memiliki 

pengetahuan yang memadai mengenai sistem politik merupakan salah satu bentuk 

kesadaran politik.  

Kesadaran politik merupakan suatu kondisi psikologis yang dimiliki oleh 

rmanusia mengenai sebuah obyek dalam hal ini adalah politik. Kesadaran dimana 

warga negara tanggap dan menyadari segala hal yang berkaitan dengan negara 

(Akhrani, 2012). Menurut Soekanto (1982) terdapat empat indikator kesadaran yang 
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masing-masing merupakan suatu tahapan bagi tahapan berikutnya dan menunjuk pada 

tingkat kesadaran tertentu, mulai dari yang terendah sampai yang tertinggi, antara lain: 

pengetahuan, pemahaman, sikap dan pola perilaku (tindakan). 

Berdasarkan dari data perhitungan hipotetik penelitian ini, variabel kesadaran 

politik pada pemilih pemula tergolong sedang. Hal ini dikarenakan pemilih pemula 

yang  dijadikan sampel oleh peneliti merupakan pemilih pemula yang rata – rata berusia 

18-19 tahun, dimana belum ada pengalaman dalam pemilihan presiden. Hasil yang 

sama didapat dari perhitungan secara hipotetik data pada variabel sikap politik yang 

juga tergolong sedang. Menurut Fishbein (1992) pengukuran terhadap sikap dapat 

melalui tiga komponen yaitu kognitif, afektif, dan konatif. Penelitian yang dilakukan 

peneliti memiliki responden berusia rata-rata 18-19 tahun yang tergolong dalam 

kategori remaja. menurut Santrock (2003) remaja sebagai masa perkembangan, masa 

transisi antara masa anak dan masa dewasa mencakup perubahan biologis,dan 

sosioemosional. Hal ini menjelaskan bahwa responden dalam penelitian ini masih 

dalam proses perubahan biologis, psikologis, dan sosioemosionalnya sehingga peran 

lingkungan mereka tidak terlalu mendukung dalam sikap politik yang cenderung apatis. 

Salah satu penelitian yang dilakukan oleh Akhrani (2016) bertujuan untuk 

melihat pengaruh kesadaran politik terhadap sikap politik dengan sampel pemilih yang 

terdaftar di KPU yang berada di beberapa daerah di Jawa Timur dengan usia 17- 60 

tahun. Penelitian ini menunjukan kesadaran politik mempunyai pengaruh positif dan 

signifikan terhadap sikap politik. Penelitian ini juga menjelaskan bahwa dengan 

peningkatan kesadaran politik akan meningkatkan sikap politik dimana kesadaran 

politik merupakan variabel penting dalam partisipasi politik. Kesadaran politik juga 

merupakan variabel yang berpengaruh secara langsung dan tidak langsung pada 

partisipasi politik yaitu melalui variabel kepercayaan politik dan sikap politik.      
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Berbeda dengan hasil penelitian Diana, dkk (2014) tentang sikap pemilih 

pemula dimanwa peneliti menggunakan siswa SMA minimal berumur 17 tahun sebagai 

sampel. Sampel tersebut merupakan pemilih pemula tetapi dengan tingkat pendidikan 

yangw berbeda. Penelitian ini menunjukan hasil negatif pada pengaruh jenis kelamin, 

agama, dan tempat tinggal terhadap sikap pemilih pemula dalam memilih calon 

legislatif Parpol. Hal ini didukung dengan penelitian Suyono (2005) yang mengatakan 

bahwa tidak ada pengaruh sikap pemilih pemula terhadap calon legislatif dikarenakan 

sikap netral pemilih pemula. Kurangnya pemahaman pemilih pemula dalam prolitik 

mengakibatkan subjek mengalami kebingungan dalam mengambil sikap politik. 

Sikap politik sendiri menurut Fishbein (1992) merupakan fungsi dari persepsi 

dan penilaian terhadap berbagai atribut dari objek sikap. Sikap merupakan hasil 

evaluasi individu terhadap objek sikap yang diekspresikan melaui kognitif, afektif, dan 

konatif. Sedangkan Zibardo dan Ebbesen (1970) mendefinisikan sikap sebagai 

predisposisi terhadap seseorang, ide, atau objek yang berisi komponen – komponen 

kognitif, affeksi, dan kecenderungan berperilaku. 

Jumlah pemilih pemula sangat signifikan untuk dijadikan target politik, dimana 

banyak potensi yang dimiliki oleh pemilih pemula. Hal ini menyebabkan pemilih 

pemula mrenjadi objek sasaran dari partai – partai politik. Pemilih pemula yang 

umumnya berusia 17-21 tahun menurut modul KPU (Tyas dan Harmanto, 2014). 

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan bahwa adanya korelasi kesadaran politik 

terhadap sikap politik pemilih pemula dengan menunjukan nilai korelasi 0,670 dan nilai 

signifikansi sebesar 0,000. Hasil korelasi dan nilai signifikansi dari kedua variabel 

menunjukkan angka korelasi yang sedang. 
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D. Keterbatasan Penelitian 

Berdasarkan hasil dari penelitian ini, terdapat beberapa keterbatasan penelitian 

yang dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Penilitian ini belum menjangkau subjek pemilih pemula yang tidak kuliah. 
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BAB  V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dilaksanakan pada penelitian ini, 

maka terdapat kesimpulan bahwa, terdapat hubungan positif antar variabel kesadaran 

politik dan sikap politik pada pemilih pemula. Hal tersebut dapat diartikan bahwa 

semakin tinggi kesadaran politik maka akan semakin tinggi pula sikap politik pada 

pemilih pemula, dan begitu juga sebaliknya semakin rendah kesadaran politik maka 

semakin rendah sikap politik pada pemilih pemula.  

B. Saran 

Adapun beberapa saran yang dapat diambil untuk penelitian-penelitian 

selanjutnya agar dapat mempertimbangkan hal-hal berikut, antara lain: 

1. Saran Teoritis 

a. Penelitian selanjutnya diharapkan meneliti dengan subjek pemilih pemula secara lebih 

luas lagi tidak terpatok pada mahasiswa saja, namun juga siswa-siswa SMA yang 

terkatagorikan sebagai pemilih pemula. 

b. Penelitian selanjutnya diharapkan meneliti subjek pemilih pemula yang secara cakupan 

lebih luas lagi tidak hanya untuk mereka yang bersekolah, namun juga pemilih pemula 

yang tidak sekolah ataupun putus sekolah. 

c. Sebaiknya dilakukan penelitian lanjutan mengenai variabel kesadaran politik dan sikap 

politik bukan hanya dari pemilih pemula dari kalangan anak muda, namun juga pemilih 

pemula di golongan dewasa akhir seperti pensiunan tentara ataupun pensiunan polisi 

yang baru pertama kali ikut pemilihan. 
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2. Saran Praktis 

a. Untuk mahasiswa agar tidak buta dalam dunia politik karena sebagian dari mahasiswa 

khususnya mahasiswa baru adalah seorang pemilih pemula, yang memiliki pengaruh 

pada saat pemilihan umum berlangsung. 

b. Untuk KPU (Komisi Pemilihan Umum) agar lebih memberikan sosialisasi mengenai 

politik maupun pemilihan umum secara luas agar masyarakat khususnya pemilih 

pemula yang baru pertama kali memilih, agar dalam pemilihan umum mereka memiliki 

cukup informasi mengenai politik dan pemilihan umum yang diselenggarakan oleh 

KPU. 

Untuk pemilih pemula agar lebih meningkatkan mengenai kognitif, afektif, dan 

psikomotorik yang dimana menjadi dasar dari kesadaran politik yang mampu meningkatkan 

sikap politik itu sendiri bagi pemilih pemula. 
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