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Abstrak 

Pemilih pemula memiliki sikap semangat dan antusias terhadap pemilu 

dengan datang  ke TPS untuk meyalurkan aspirasinya karena rasa ingin coba-cobanya 

masih kuat dan menganggap hal ini adalah  ajang beraspirasi dalam partisipasi politik. 

Tapi kenyataanya para pemilih pemula masih di pengaruhi oleh kepentingan-

kepentingan tertentu, trutama oleh orang terdekat, seperti angota keluarga, mulai dari 

orang tua hingga kerabat, sehingga pemilih pemula merupakan sasaran yang tepat 

dari partai politik dalam memperoleh suara, ini kurangnya pendidikan politik yang 

mereka dapatkan. 

  Sehingga mempengaruhi perilakunya. hal ini perlu para pemilih pemula 

membutuhkan pendesaan terhadap politik sehingga aktif dalam berpartisipasi yang 

pada akhirnya menegak nilai-nilai demokrasi yang merupakan sistem Negara 

Indonesia.         

 Tujuan penelitian ini pada dasarnya adalah mengetahui bagaimana perilaku 

pemilih pemula yang meliputi pelajar dan mahasiswa yang berusia 17 sampai 21 

tahun di Kecamatan Siantan Tengah Kabupaten Kepulauan Anambas dalam 

memberikan hak suaranya di pemilihan umum legislatif tahun 2014. Penelitian ini 

bersifat kualitatif yang mana akan mengambarkan untuk memahami masalah-masalah 

pemilih pemula, terus di gambarkan secara menyeluruh dan kompleks yang di sajikan 

dari sumber informan tentang perilaku pemilih pemula di Kecamatan Siantan Tengah 

Kabupaten Kepulauan Anambas. dalam penelitian ini sampelnya 20 orang yang mana 

teknik pengambilan sampelnya mengunakan pedoman wawancara. Teknik analisis 

data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisa interaktif. 

 Setelah dilakukan penelitian, maka dapat di tarik kesimpulan bahwa pemilih 

pemula yang meliputi pelajar dan mahasiswa di Kecamatan Siantan Tengah, 

Kabupaten Kepulauan Anambas pemilih pemula masih menampakan perilakunya 

dalam menetukan pilihan masih tergolong dalam tipe perilaku pemilih menurut 

kebiasaan, yaitu memilih berdasarkan mengikuti angota kelompok terutama angota 

keluarga, dan sangat puas dengan pilihan dengan keluarganya. Pemilih ini termasuk 

pemilih pengekor yang lebih mengutamakan pilihan dari orang tuanya tanpa harus 

pilihan dengan hati nuraninya sendiri ini. Salah satu Karakteristik mendasar pemilih 

jenis ini adalah kurang pendidikan politik. 

 

Kata Kunci:Perilaku Pemilih Pemula dan pemilihan umum 

PERILAKU PEMILIH PEMULA DALAM PEMILIHAN UMUM (Studi Kasus 

Pemilih Pemula Di Kecamatan Siantan Tengah Kabupaten Kepuluan Anambas). 
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ABSTRACT 

 

Voters have a zeal and enthusiastic attitude towards elections by coming to the 

polling station to channel their aspirations because of curiosity try and error is still 

strong and regard it is aspirated into the arena of political participation. But the fact 

is the voters are still influenced by the particular interests, especially by the people 

closest to, like family members, ranging from parents to relatives, so the voters an 

appropriate target of political parties in acquiring sound, this lack of political 

education that they get. 

                       

The purpose of this research is basically knowing how to conduct first-time voters 

who include students aged 17 to 21 years in District Central Siantan Anambas Island 

in giving the right to vote in legislative elections in 2014. This is a qualitative study 

which will portray to understand problems of voters, continued in describing the 

overall and complex served from sources informant about the behavior of voters in 

the district of Central Siantan Anambas Island. in this study sample of 20 people 

where the sample collection technique using interview guideline. Data analysis 

techniques used in this study is an interactive analysis techniques. 

After doing research, it can be deduced that the voters which includes students in 

the District of Central Siantan, Anambas Island voters still reveals behavior in 

determining the choice of the type of behavior is still part of the electorate, according 

to custom, which chose to follow the group members based mainly members family, 

and are very satisfied with the choice of the family. This includes voter imitators 

voters who prefer the option of the parents without having the option with his own 

conscience this. One of the fundamental characteristics of this type of voter is less 

political education. 
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A. Latar Belakang 

Negara Indonesia menyelenggarakan pesta demokrasi pada tahun 2014 

tepatnya pada bulan April yang lalu masyarakat Indonesia telah memilih 

secara langsung anggota legislatif yaitu DPR, DPRD, dan DPD sebagai 

perwakilan dan penampung aspirasi masyarakat untuk periode 2014-2019. 

Selanjutnya pada bulan Juli masyarakat Indonesia akan kembali menyuarakan 

aspirasinya dengan memilih presiden dan wakil presiden. 

Pemilu pada tahun 2014 ternyata banyak melahirkan para kader/ caleg 

dan simpatisan untuk menggunakan ketenaran atau image politik di media 

massa maupun media elektronik agar dapat menarik simpati dari masyarakat. 

Pemilihan umum pada dasarnya merupakan sarana demokrasi yang digunakan 

oleh Negara Indonesia yang memiliki masyarakat yang heterogen. Dengan 

adanya pemilihan  umum maka akan mewujudkan perubahan Indonesia 

menjadi lebih baik. 

Masyarakat merupakan komponen pendukung berhasilnya sebuah 

pemilu karena masyarakatlah yang memberikan suaranya untuk menjadikan 

bangsa Indonesia menjadi lebih baik. Di dalam Negara demokrasi apapun 

latar belakang masyarakat memiliki hal yang sama. 

Pemilih dalam hal ini termasuk didalamnya para pemilih pemula 

seperti para siswa yang masih duduk di kursi pendidikan SMA yang biasanya 

menginjak usia 17 tahun ke atas, dan mahasiswa yang menginjak perguruan 

tinggi yang identik dengan umur 21 tahun yang masih memiliki jiwa 



 

nasionalisme dan paham tentang politik yang benar dan politik yang salah 

sehingga mahasiswa disebut dengan agen of change atau lebih tepatnya 

disebut dengan pelaku perubahan. Akan tetapi yang mendominan adalah para 

mahasiswa yang baru menempuh dunia perguruan tinggi. 

Pemilih pemula masih di pengaruhi oleh kepentingan-kepentingan 

tertentu terutama oleh orang terdekat seperti angota keluarga, mulai dari orang 

tua hingga kerabat sehingga pemilih pemula merupakan sasaran yang tepat 

dari partai politik dalam memperoleh suara ini kurangnya pendidikan politik 

yang mereka dapatkan. 

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota 

DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota menyatakan bahwa 

pemilih pemula adalah warga Indonesia yang pada hari pemilihan atau 

pemungutan suara adalah warga Negara Indonesia 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.  

Pengertian tersebut dapat di tarik kesimpulan bahwa pemilih pemula 

adalah warga Negara yang terdaftar oleh penyelengaraan pemilu dalam daftar 

pemilih, dan baru mengikuti pemilu(memberikan suara) pertama kali sejak 

pemilu di selengarakan di Indonesia dengan rentang usia 17-21 tahun, 

layaknya di katakan pemilih pemula.  



 

Menurut Azwar
1
 pemilih pemula yaitu pemilih yang baru pertama kali 

memilih karena usia mereka baru memasuki usia pemilih yaitu  mereka yang 

telah berusia 17 tahun sampai 21 tahun
2
. mereka yang terdiri dari pelajar, 

mahasiswa Berikut ini adalah tabel jumlah pemilih pemula di Kabupaten 

Anambas sesuai dari data KPU Kabupaten Anambas adalah sebagai berikut: 

Tabel I. 1 

Jumlah Pemilih Pemula di Kabupaten Anambas 

No Kecamatan Jumlah Pemilih Pemula 

1 2 3 

1 Kecamatan Siantan 124 

2 Kecamatan Jemaja 255 

3 Kecamatan Palmatak 275 

4 Kecamatan Siantan Timur 303 

5 Kecamatan Jemaja Timur 109 

6 Kecamatan Siantan Selatan 202 

7 Kecamatan Siantan Tengah 318 

Total Jumlah Pemilih Pemula 1586 

      Sumber: KPU Kabupaten Anambas 

Penulis ingin mengkaji tentang perilaku pemilih pemula berdasarkan 

aspek usia yang meliputi pelajar, dan mahasiswa di Kecamatan Siantan 

Tengah Kabupaten Anambas. Penulis membahas permasalahan ini di tingkat 

Kecamatan bukan ditingkat Kabupaten dikarenakan di Kabupaten Anambas 

terdiri dari banyak pulau dari beberapa Kecamatan dan jarak antar pulau yang 

                                                             
1 Azwar. 2008. Mencerdaskan pemilih pemula. (http://www.ressay_wordpress.com, diakses tanggal 28 

Juni 2014, 08.00 Wib) 
2
 BkkbN, Bonus Demografi, Pemilu, dan Pemuda, 2014 (http://www.bkkbn.go.id, diakses 28 Juni 

2014, 12.30 Wib) 

http://www.ressay_wordpress.com/
http://www.bkkbn.go.id/Lists/Berita/DispForm.aspx?ID=1014&ContentTypeId=0x01007850016B92A20142963247F815DC129600D58B3F4252728E4AA558562F75ECBA28


 

satu dengan pulau lainnya sangat jauh sehingga sulit untuk memperoleh data. 

di Kecamatan Siantan Tengah terdiri atas beberapa desa yaitu sebagai berikut: 

1. Desa Teluk Siantan 

2. Desa Air Sena 

3. Desa Air Asuk 

4. Desa Lidi 

5. Desa Teluk Sunting 

6. Desa Liuk 

Penulis dalam melakukan penelitian ini tertarik untuk meneliti di Kecamatan 

Siantan Tengah dikarenakan beberapa pertimbangan diantaranya adalah sebagai 

berikut: 

a. Wilayah Kecamatan Siantan Tengah adalah wilayah yang paling banyak 

pemilih pemulanya yang berumur 17-21 Tahun yaitu 318 pemilih dan 

daerah ini merupakan pusat pendidikan tingkat SLTA dengan memilki 2 

sekolah dibandingkan dengan kecamatan lainnya yaitu SMKN 1 

Anambas dan SMK 2 Anambas sehingga daerah inilah yang menjadi 

pusat pendidikan pemilih pemula di Kabupaten Anambas. Beberapa 

SLTA yang ada di Kabupaten Anambas diantaranya adalah SMAN 1 

Siantan, SMAN 1 Palmatak, Ma. Fatahilah Tarempa, MA.Payaklaman, 

SMAN 1 Nyamuk, SMKN 1 Anambas dan SMK 2 Anambas 

 

 



 

Tabel I. 2 

Jumlah Pemilih Tetap di Kecamatan Siantan Tengah 

No. 
Nama 

Desa/Kelurahan 

Jumlah 

TPS 

Jumlah Pemilih 
Keterangan 

L P L+P 

1 2 3 4 5 6 7 

1 AIR ASUK 2 300 306 606 DPT 

2 AIR SENA 2 263 244 507 DPT 

3 LIDI 1 
120 105 225 DPT 

1 5 6 DPK 

4 LIUK 1 92 81 173 DPT 

5 
TELUK 

SIANTAN 
2 261 233 494 DPT 

6 
TELUK 

SUNTING 
1 115 91 206 DPT 

  Total 9 1152 1065 2217 DPT+DPK 

Sumber: KPU Anambas 

Tabel I. 3 

Jumlah Pemilih Pemula di Kabupaten Anambas Kecamatan Siantan Tengah 

No Desa Jumlah 

1 Desa Teluk Siantan 89 

2 Desa Air Sena 66 

3 Desa Air Asuk 74 

4 Desa Lidi 14 

5 Desa Teluk Sunting 25 

6 Desa Liuk 50 

Total Jumlah Pemilih Pemula Kecamatan Siantan Tengah 318 

Sumber: KPU Kabupaten Anambas 

Mayoritas para mahasiswa selaku pemilih pemula seharusnya memiliki jiwa 

nasionalisme memikirkan bangsa kedepanya, melihat kandidat mana yang harus di 

pilih sehingga akan menciptakan pemimpin yang berkualiatas. Tapi mahasiswa di 

Kecamatan Siantan Tengah masih sama dengan pemikiran para pelajar yang masih 

memikirkan kepentingan pribadi dan masih di pengaruhi oleh orang terdekat. karena 



 

mahasiswa seperti ini hanya sedikit saja memahami tentang politik di tempat dia 

belajar. 

Politik seperti inilah yang menyebabkan pergeseran sikap perilaku  pemilih 

sehingga persaingan dalam pemilu tidak kompetitif. Pada dasarnya pemilih melihat 

dari pogram kerja yang akan dilakukan ke depan akan tetapi di era reformasi saat ini 

pemilih lebih memandang materi yang hanya bersifat sementara. pada akhirnya 

kandidat yang terpilih adalah kandidat yang tidak berkualitas. Pemilih seperti ini 

biasanya di emban oleh pemilih pemula. 

Ketertarikan penulis semakin besar untuk mengetahui sebenarnya apa yang 

menjadi pertimbangan pemilih pemula  yang meliputi,pelajar dan mahasiswa yang 

berusia 17-21 tahun dalam menentukan dalam pemilihan anggota legislatif Kabupaten 

Kepulauan Anambas sehingga menciptakan perubahan sebagaimana yang di cita-

citakan dalam sistem demokrasi Negara Indonesia. 

Berkenaan dengan hal tersebut di atas setelah penulis melakukan survei awal, 

penulis menemukan perilaku pimilih pemula di Kecamatan Siantan Tengah masih 

cukup memperhatinkan, di mana hal ini penulis sempat melakukan observasi terlebih 

dahulu dan bertanya kepada beberapa informan sebelum melakukan penelitian dan 

peneliti menemukan beberapa gejala yang harus mendapatkan perhatian, antara lain. 

1. Pemilih pemula baik itu pelajar maupun mahasiswa di Kecamatan Siantan 

Tengah kabupaten Anambas dalam kehidupan politik atau dalam 

menentukan pilihan mereka hanya sekedar ikut-ikutan, di mana mereka 

tersebut di pengaruhi oleh beberapa paktor seperti ikut-ikutan kawan, 



 

pengaruhi keluarga, serta adanya pengaruh iming-iming serta imbalan 

tertentu dari oknum-oknum peserta pemilu berupa uang dan barang 

kebutuhan lainya menjelang pemilihan umum berlangsung, di mana hal 

tersebut hanya di berikan pada waktu menjelang penyelengaraan 

pemilihan umum. 

2. Pemilih pemula di Kecamatan Siantan Tengah Kabupaten Anambas 

menentukan pilihan belum secara rasional karena masih mengikuti angota 

kelompoknya tidak memilih dengan hati nuraninya 

3. Kurang minatnya pemilih pemula untuk mencari informasi tentang para 

kandidat sehingga dalam menentukan pilihan asal memilih kandidat 

4. Pemilih pemula di Kecamatan Siantan Tengah Kabupaten Anambas 

mangangap semua kandidat itu sama saja tidak akan membawa perubahan, 

sehingga mereka mengambil keuntungan sementara saja dari para 

kandidat. 

5. Perilaku pemilih pemula mahasiswa dan pelajar hampir sama pemikiranya 

padahal mahasiswa sedikit banyak mengerti dengan politik 

Sumber pengamatan penulis 

Maka itu penting bagi peneliti untuk memilih pemilih pemula sebagai 

permasalahan yang harus di teliti karena melihat beberapa gejala di atas dan pemilih 

pemula ini sangat mudah di pengaruhi. Apalagi suara pemilih pemula juga 

menentukan dalam pemilihan, sebab itu pemilih pemula jadi rebutan para kandidat. 



 

Berdasarkan fenomena yang ada penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih 

lanjut tentang PERILAKU PEMILIH PEMULA DALAM PEMILIHAN UMUM. 

Studi Kasus Pemilih Pemula di Kecamatan Siantan Tengah Kabupaten Anambas 

Tahun 2014. 

B. Perumusan Masalah   

Rumusan masalah yang akan penulis teliti sesuai dengan penjelasan diatas 

adalah bagaimana perilaku pemilih pemula yang meliputi para pelajar,dan mahasiswa 

yang berusia 17-21 tahun di Kecamatan Siantan Tengah Kabupaten Kepulauan 

Anambas dalam memberikan hak suaranya di Pemilihan Umum Legislatif Tahun 

2014? 

C. Tujuan  

  Tujuan yang ingin diperoleh dalam penulisan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui bagaimana perilaku pemilih pemula yang meliputi para pelajar, dan 

mahasiswa yang berusia 17-21 tahun di Kecamatan Siantan Tengah Kabupaten 

Kepulauan Anambas dalam memberikan hak suaranya di Pemilihan Umum Legislatif 

Tahun 2014.  

D. Kegunaan 

Adapun kegunaan penulisan penelitian yang ingin penulis peroleh adalah 

sebagai berikut:  

a. Secara universal penelitian ini bisa menjadi sumber referensi bagi peneliti 

di masa yang akan datang terutama tentang perilaku pemilih pemula 



 

seperti para pelajar dan mahasiswa dalam memberikan hak suaranya 

dalam pemilihan umum. 

b. Kegunaan secara khusus bagi penulis adalah sebagai sarana untuk 

menambah wawasan dan ilmu pengetahuan tentang prilaku pemilih dan 

meningkatkan kreativitas dalam membahas dan menyusun karya ilmiah. 

E.Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yang bersifat kualitatif. Menurut 

Creswell
3
 mengatakan bahwa penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian 

ilmiah yang lebih dimaksudkan untuk memahami masalah-masalah manusia dalam 

konteks sosial dengan menciptakan gambaran menyeluruh dan kompleks yang 

disajikan, melaporkan pandangan terperinci dari para sumber informasi, serta 

dilakukan dalam setting yang alamiah tanpa adanya intervensi apapun dari peneliti. 

2. Lokasi Penelitian 

Peneliti melakukan penelitian di Kecamatan Siantan Tengah Kabupaten 

Anambas, alasan di ambil kecamatan ini sebagai lokasi penelitian adalah: Kecamatan 

Siantan Tengah merupakan Kecamatan dengan karekteristik penduduknya yang 

bersifat heterogen  yakni dari berbagai suku agama, dan beragam mata pencaharian 

dan Kecamatan Siantan Tengah mayoritas pemilih pemula yang paling banyak 

sehingga dengan demikian perilaku pemilih khususnya remaja yang berusia 17- 21 

                                                             
3
 Haris Herdiansyah, Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial. Jakarta: Salemba 

Humanika, 2010, hlm.  8 



 

tahun dapat di lihat akan perbedaan perilaku berserta respon dalam menentukan 

pilihan legislatif Kabupaten Anambas 2014 

3. Informan 

Secara umum informan adalah bagian dari populasi yang memiliki ciri-ciri 

yang sama maka di gunakan teknik pengambilan sampel melalui teknik accidental  

sampling  bagaimana menurut Husaini Usman
4
 yang menyatakan “accidental 

sampling adalah teknik kebutulan di lakukan apabila pemilihan angota sampelnya di 

lakukan terhadap orang atau benda yang kebetulan di jumpai. melihat populasi yang 

berjumlah 318 pemilih pemula sehingga penulis hanya mengambil sampel responden 

di tentukan berdasarkan kebutuhan data yang di inginkan, dan pihak pelaksanaan 

yakni KPU Kabupaten Anambas dan Camat Siantan Tengah di jadikan kay informan 

(informan kunci) sebagai bahan perbandingan dalam peneliti ini. 

Responden yang diambil dan kebetulan jumpa dalam peneliti ini yaitu pemilih 

pemula dari 6 desa yang ada di Kecamatan Siantan Tengah yang meliputi pelajar dan 

mahasiswa yang berusia 17-21 tahun dari 6 desa tersebut mansing-mansing desa 

penulis jumpa mengambil sampel 4 atau 3 orang. sehingga sampel yang penulis ambil 

20 orang. ada pun informan dalam penelitian ini Kecamatan Siantan Tengah 

Kabupaten Anambas yaitu sebagai berikut: 

 

 

                                                             
4 Husaini Usman, metode penelitian sosial, 2009, Jakarta: bumi aksarasa 



 

Tabel I. 4 

Informan 

No Informan Jumlah 

1 Ketua KPU Anambas 1 

2 Camat siantan tengah 1 

3 Pemilih Pemula 17-21 Tahun 20 

Jumlah 22 

Sumber: Olahan Data Penelitian 2014 

4. Jenis Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian tentang perilaku pemilih pemula 

ini adalah sebagai berikut: 

a. Data Primer 

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari informan 

tau narasumber melalui teknik wawancara dan narasumber mengetahui 

secara jelas tentang pembahasan yang peneliti bahas. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang berbentuk catatan dan laporan yang 

didapat dari pihak ketiga. laporan tersebut di ambil untuk memperjelas 

permasalahan yang sedang diteliti. 

5. Teknik dan Alat Pengumpulan Data 

Adapun teknik dan alat yang digunakan adalah sebagai berikut: 

a. Wawancara 

Wawancara dapat diartikan sebagai suatu cara untuk mendapatkan informasi 

secara langsung kepada informan melalui lisan. Metode wawancara adalah hal 



 

terpenting yang harus dilakukan dalam penelitian yang bersifat kualitatif. Menurut 

Gorden
5
 mengatakan wawancara adalah percakapan antara dua orang yang salah 

satunya bertujuan untuk menggali dan mendapatkan informasi untuk suatu tujuan 

tertentu. 

b. Dokumentasi 

Teknik dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk mencari data 

mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan transkip, buku, surat kabar, 

prasasti, notulen surat dan lain-lain
6
. 

c. Observasi 

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-

gejala yang di teliti. observasi menjadi salah satu teknik pengumpulan data, apa bila 

sesuai dengan tujuan peneliti, di rencanakan dan di catat secara sistematis, serta dapat 

di kontrol keandalan dan kesahihanya
7
 

Observasi di lakuka langsung di lapangan dengan mengamati perilaku pemilih 

pemula di Kecamatan Siantan Tengah  Kabupaten Kepuluan Anambas. adapun cara 

yang di gunakan dalam melakukan observasi adalah dengan mengambil catatan-

catatan ketika mengamati berbagai fenomena yang terjadi pada perilaku pemilih 

pemula tersebut dengan mengunakan panduan pengamatan seperti daftar ceklist serta 

catatan harian. 

                                                             
5
 Haris Herdiansyah, Op.cit,  hlm 118 

6
 Arikunto suharsimi, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Jakarta: PT.Rineka Cipta 2006. 

hlm 206 
7
 Usman husaini dan akbar setiady pornomo metode penelitian sosial jakartaPT Bumi Aksara, 2009 

hlm 52 



 

6. Teknik Analisa Data 

Penulis menggunakan teknik analisa interaktif sebagaimana yang dikemukakan oleh 

Miles dan Huberman
8
 yaitu sebagai berikut: 

1. Reduksi data yang merupakan proses seleksi dan penyederhanaan data 

dari lapangan baik berbentuk wawancara dan data pendukung lainnya. 

2. Penyajian data yang merupakan mengatur data dari lapangan sehingga   

mudah untuk di telaah dan di analisa. 

3. Penarikan kesimpulan yang merupakan proses akhir dari hasil penelitian 

yang bersifat kualitatif. 

Gambar I. 2 

Teknik Analisa Interaktif 

4.  

 

 

 

 

5. Sumber: Pawito, 2007: 64 
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F.Ladasan Teori 

1. Perilaku Politik 

Menurut Almond dan Powell
9
 menyatakan bahwa perilaku politik adalah 

keseluruhan tingkah laku politik para aktor politik dan warga negara yang dalam 

manifestasi konkretnya telah saling memiliki hubungan dengan kultur politik. 

Sedangkan menurut Robert K. Carr menyatakan bahwa perilaku politik (political 

behavior) adalah suatu telaah mengenai tindakan manusia dalam situasi politik. 

Ramlan Subakti
10

 mengatakan bahwa perilaku politik adalah interaksi antara 

pemerintah dan masyarakat, antara lembaga–lembaga pemerintah, dan antara 

kelompok dan individu dalam masyarakat dalam rangka proses pembuatan, 

pelaksaan, dan penegakan keputusan politik pada dasarnya merupakan perilaku 

politik. 

2. Teori Perilaku Pemilih 

Perilaku pemilih menurut Ramlan Subakti
11

 adalah aktivitas pemberian suara 

oleh individu yang berkaitan erat dengan kegiatan pengambilan keputusan untuk 

memilih atau tidak memilih (to vote or not to vote) didalam suatu pemilihan umum. 

Apabila voters memutuskan untuk memilih (to vote) maka voters akan memilih atau 

mendukung kandidat tertentu. 

                                                             
9
 Efriza, Political Explore. Bandung: ALFABETA, 2012, hlm. 88 

10
 Subakti, Ramlan, Memahami Ilmu Politik. Jakarta. Grasindo, 1999, hlm 75 

11
 Ramlan Subakti, Partai, Pemilih & Demokrasi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997, hlm.170 



 

Bila di tinjau dari tingkat keterlibatanya tife prilaku pemilih dapat di kelompokan 

menjadi lima tife pemilih sebagai berikut:
12

. 

1. Pemilih kompleks merupakan tipe pemilih yang lansung terlibat dan 

memahami betul tentang kandidat atau partai politik yang di pilihnya. Orang 

tersebut berupaya untuk mendapatkan impormasi sebanyak-banyaknya 

mengenai kelebihan dan kekurangan partai atau kandidat yang di pilihnya. 

Mereka mengetahui perbedaan-perbedaan signifikan antara suatu kandidat 

dengan kandidat lainya dan mempunyai tingkat keterlibatan tinggi( high-

involvement consumers) 

2. Pemilih di sonansi, merupakan tipe pemilih yang keterlibatanya tinggi, tetapi 

tidak memiliki pengetahuan dan informasi atau tidak berupaya untuk tahu 

tentang kandidatnya, dan tidak dapat memandingkan dengan kandidat lain. 

Dia langsung terlibat pada satu partai atau kandidat tanpa banyak 

pengetahuan kandidat lain, sifatnya lebih simple sehingga bila telah 

menentukan pilihanya mengapa harus memandingkan dengan yang lain, dan 

tidak yakin juga dengan kandidat yang dia pilih akan membawa perubahan 

3. Pemilih menurut kebiasaan Pemilih ini memiliki loyalitas yang tinggi pada 

masa lalu dan pada kelompok. Mungkin agak sulit untuk di pengaruhi 

pemilih yang belum biasa dengan parpol, atau kandidat yang di tawarkan, 

terlebih untuk partai baru. Akan tetapi karena cara memilihnya karena di 
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pengaruhi oleh kelompok,  kelompok tersebut, dapat berupa keluarga, 

kelompok bermain, kelompok, agama, organisasi pormal, kelompok profesi 

dan lain sebagainya, mereka hanya menerima informasi pasif, dan tidak 

melakukan umpan balik menolak atau mendukung. Kalau pilihanya di 

sepakati kelompok maka Mereka akan puas dengan pilihanya. Sebaliknya ia 

tidak akan puas bila pilihanya berbeda dengan kelompoknya, tipe pemilih ini 

dapat pula di sebut pemilih pengekor. 

4. Pemilih mencari variasi Pemilih memiliki keterlibatan pada kandidat yang 

sangat rendah, tetapi mencari keuntungan dari para kandidat, yang akan di 

pilihnya. Mereka sangat gampang untuk berubah-ubah dalam menetukan 

pilihan dan berpindah partai atau berganti pilihan dan mencari kandidat yang 

lebih menguntungkan.. 

3.Pemilih Pemula 

Menurut Rudini
13

 pemilih pemula adalah baru pertama atau pernah satu kali 

menggunakan hak pilihnya maka kurang memiliki pengalaman dalam melakukan 

pemungutan suara. Minimnya pengalaman ini karena wawasan politik yang terbatas. 

Pengetahuan politik yang rendah tersebut disebabkan pemilih pemula termasuk masa 

mengambang yaitu pemilih yang rentan dengan umur 17-21 tahun. Masa 

mengambang dicirikan belum memiliki ideologi politik yang jelas sehingga 

implementasinya tidak berafiliasi pada satu kelompok partai politik mana pun. Selain 

itu massa mengambang juga dicirikan kurang tertarik kepada kehidupan politik. 
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 Rudini,  Atas Nama Demokrasi. Jakarta: Bigraf Publishing, 1994, hlm. 109 



 

Undang-undang Nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, 

DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota pasal 19 dan 20 menyatakan bahwa 

pemilih pemula dapat dikatakan sebagai warga Indonesia yang pada hari pemilihan 

atau pemungutan suara adalah warga Negara Indonesia 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. 

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut maka penulis menganalisa bahwa 

pemilih pemula merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) yang memiliki hak pilih, 

memenuhi persyaratan sebagai pemilih, berusia tujuh belas tahun, dan belum berusia 

tujuh belas tahun bisa memiliki hak pilih asal sudah atau pernah kawin. Pemilih 

pemula pada dasarnya memiliki ciri khas yaitu baru pertama memilih, kurang 

pengalaman, masih dikategorikan mengambang, kurang tertarik kehidupan politik 

serta mudah terpengaruh lingkungannya dan pemilih pemula sangat relative besar. 

Dari definisi di atas dapat di simpulkan bahwa ciri-ciri pemilih pemula yaitu: 

1. Baru mengikuti pemilu (member suara) pertama kali sejak pemilu yang di 

selengarakan di Indonesia yang rentan usia 17-21 tahun pemilih pmula ini 

biasanya bersetatus pelajar, mahasiswa, dan perkerja muda. 

2. Warga Indonesia dan pada hari pemungutan suara sudah berumur 17 tahun 

atau lebih atau sudah/pernah kawin. 

3. Mempunyai hak memilih dalam penyelengaraan pemilu tahun 2014 

 

 



 

G. Hasil Penelitian 

Perilaku Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Umum( Studi Kasus Pemilih Pemula 

di Kecamatan Siantan Tengah Tahun 2014) 

Pada penelitian perilaku pemilih pemula di Kecamatan Siantan Tengah 

Kabupaten Kepuluan Anambas dalam pemilihan angota legislative tahun 2014 ini 

penulis membagi perilaku pemilih pemula menjadi empat katagori perilaku pemilih 

atau empat demensi yang di kemukakan oleh teori kusnaidi yaitu pemilih skeptis, 

pemilih disonasi, pemilih menurut kebiasaan dan pemilih mencari variasi. Beserta 

indikatornya kemudian di kembangkan menjadi 9 pertanyaan dalam bentuk pedoman 

wawancara, berdasarkan urian dan analisis yang telah di paparkan ke bab sebelumnya 

maka hasil yang dapat di simpulkan sebagai berikut: 

1. Pemilih kompleks, dapat di simpulkan bahwa pemilih pemula di Kecamatan 

Siantan Tengah Kabupaten Kepuluan Anambas pemilih pemula memilih 

pilihanya tidak sepenuhnya mengenal partai atau kandidat yang mereka pilih, 

mereka hanya tahu nama kandidatnya saja. dan sangat minim sekali keinginan 

mereka untuk mencari informasi tentang kandidat dan  tidak sepenuhnya 

memilih secara rasional.. Dapat penulis katakan pemilih pemula di Kecamatan 

Siantan Tengah tidak mendekati pemilih perilaku tipe kompleks. Dari 20 

informan 3 informan menjawab memilih berdasarkan tife kompleks. 



 

2. Pemilih disonasi dapat di simpulkan bahwa  pemilih pemula di Kecamatan 

Siantan Tengah sudah pokus dengan pilihanya, tanpa harus membandingkan 

dengan pilihan yang lain, dan pemilih pemula di Kecamatan Siantan Tengah 

tidak yakin dengan kandidat yang naik menjadi angota legislatif akan 

membawa perubahan sehingga membuat mereka mengangap buat apa mencari 

informasi kandidat yang lain, dan mengangap kandidat itu sama saja dan tidak 

akan membawa perubahan. Dapat penulis katakan pemilih pemula di 

Kecamatan Siantan Tengah mendekati pemilih perilaku tipe Disonasi. Dari 20 

informan 5 menjawab mengikuti memilih berdasarkan tife disonasi. 

3. Pemilih menurut kebiasaan  katagori pemilih pemula yang menetukan pilihan 

mengikuti angota kelompok terutama angota keluarga, pemilih pemula di 

Kecamatan Siantan Tengah hampir semua memilih berdasarkan pilihan orang 

tuanya, bahkan mereka sangat puas dengan pilihan orang tuanya  walaupun 

bukan pilihan hati nuraninya sendiri. Mereka mengangap pilihan orang tua 

pilihan yang terbaik. dapat penulis katakan pemilih pemula di Kecamatan 

Siantan Tengah termasuk mendekati perilaku tipe menurut kebiasaan. Dari 20 

informan 12 informan menjawab berdasarkan menurut tife perilaku menurut 

kebiasaan. 

4. Pemilih mencari Variasi pemilih pemula di Kecamatan Siantan Tengah ada 

sebagian pemilih pemula yang tetap dengan pilihanya dan tidak mau berubah-

ubah dalam menetukan pilihanya dan ada 3 informan menjwab  berubah-ubah 

menetukan pilihan karena ingin mencari para kandidat yang bernilai dan lebih 



 

menguntungkan seperti memberikan uang. Dapat penulis katakana pemilih 

pemula di Kecamatan Siantan Tengah tidak mendekati tipe perilaku pemilih 

mencari Variasi. Dari 20 informan 5 informan menjawab tife perilaku menurut 

mencari variasi. 

H. Penutup 

1. Kesimpulan 

 Hasil pemaparan dan analisis tentang perilaku pemilih pemula di Kecamatan 

Siantan Tengah Kabupaten Kepuluan Anambas dalam pemilihan umum tahun 2014  

dapat di simpulkan bahwa pemilih pemula di Kecamatn Siantan Tengah memilih 

berdasarkan pemilih menurut kebiasaan yaitu memilih berdasarkan mengikuti angota 

kelompok terutama angota keluarga, dan sangat puas dengan pilihan dengan 

keluarganya. Pemilih ini termasuk pemilih pengekor yang lebih mengutamakan 

pilihan dari angota kelompoknya terutama keluarga. Ini Salah satu karakteristik 

mendasar pemilih pemula jenis ini adalah kurang pendidikan politik 

2.Saran 

Adapun saran yang di sampaikan tentang perilaku pemilih pemula dalam pemilihan 

umum (Studi Kasus di Kecamatan Siantan Tengah Kabupaten Kepuluan Anambas 

Tahun 2014). 

1. Penulis mengemukakan saran terutama kepada pihak KPU harus banyak 

melakukan sosialisasi bagi pemilih pemula tentang kandidat mana yang layak 

di pilih agar pemilih pemula tidak salah dalam menentukan pilihan. 



 

2. Pemilih pemula harus di pandu untuk memilih calon angota legislatif yang 

berkualitas. Menyampaikan tentan kreteria calon legislatif dan partai yang 

berkualitas. 

3. Pengawas pemilu memperketat pengawasan agar pemilih pemula tidak di 

pengaruhi oleh kandidat yang hanya mengambil suara pemilih pemula dengan 

memberikan berupa uang. 

4. penyelengaraan pemilu di harapkan dapat mencerdaskan pemilih pemula 

dengan sosialisasi yang berkualitas yang mencakup subtansi dalam pemilu. 

5. Pemilih pemula seharusnya di berikan dengan namanya pendidikan politik. 
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