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SARI 

Shoimah, Iim. 2013. Peran Keluarga Sebagai Agen Sosialisasi Politik Terhadap 

Orientasi Politik Pemilih Pemula dalam Pemilihan Gubernur Jawa Barat di 

Kabupaten Indramayu. Skripsi, Jurusun Politik dan Kewarganegaraan. Fakultas 

Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang. 

Kata Kunci: Peran, Keluarga, Agen Sosialisasi Politik, Orientasi Politik, 

Pemilih Pemula 

 Sosialisasi pertama kali terjadi dalam lingkungan keluarga, keluargalah 

yang berperan sebagai agen sosialisasi pertama yang dijalani oleh individu untuk 

mempersiapkan menjadi anggota masyarakat. Kebiasaan yang didapat dari 

keluarga seringkali terbawa oleh tingkah laku anak hingga dewasa. Seperti halnya 

kebiasaan-kebiasaan lainnya, orientasi remaja dalam hal ini pemilih pemula 

terkadang dipengaruhi oleh keluarga mereka. Tujuan penelitian ini adalah: (1) 

Mengetahui peran keluarga sebagai agen sosialisasi politik terhadap orientasi 

politik pemilih pemula dalam pemilihan Gubernur Jawa Barat di Kabupaten 

Indramayu, (2) Mengetahui orientasi politik pemilih pemula dalam pemilihan 

Gubernur Jawa Barat di Kabupaten Indramayu. 

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan lokasi penelitian di 

Kabupaten Indramayu. Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah: (1) 

Bagaimanakah peran keluarga sebagai agen sosialisasi politik terhadap orientasi 

politik pemilih pemula dalam pemilihan Gubernur (pilgub) Jawa Barat di 

Kabupaten Indramayu? (2) Bagaimana orientasi politik pemilih pemula dalam 

pemilihan Gubernur (pilgub) Jawa Barat di Kabupaten Indramayu?. Sumber data 

penelitian adalah kata-kata dan tindakan, foto, dan data statistik. Metode 

pengumpulan data yaitu dengan wawancara langsung kepada pemilih pemula dan 

keluarga, observasi serta dokumentasi. Pengujian validitas data dalam penelitian 

ini menggunakan teknik triangulasi. Metode analisis datanya yaitu (1) 

Pengumpulan data, (2) Reduksi data, (3) Penyajian data dan (4) Pemeriksaan 

kesimpulan dan verifikasi. Prosedur penelitian dimulai dari tahap pra penelitian 

yaitu merancang proposal, surat perijinan dan membuat instrumen, tahap 

penelitian dimana peneliti mulai terjun kelapangan, dan tahap pembuatan laporan. 

Peran keluarga sebagai agen sosialisasi politik terhadap orientasi politik 

pemilih pemula adalah: (a) memberikan informasi mengenai pemilihan Gubernur 

Jawa Barat, seperti pada orientasi kognitif dalam penelitian ini yaitu pengetahuan 

tentang dan kepercayaan terhadap calon Gubernur dan Wakil Gubernur. Informasi 

ini lebih banyak diberikan oleh media massa serta sosialisasi yang diberikan oleh 

KPU Indramayu, sedangkan keluarga sendiri memiliki peran yang tidak terlalu 

besar, (b) memberi pertimbangan kepada pemilih pemula dalam menentukan 

pilihan, seperti dalam orientasi afektif yaitu mengenai pendapat pemilih pemula 

terhadap calon pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur, keluarga sebagai agen 

pendidik pertama dan utama menjadikan perannya dalam orientasi ini sangat 

besar, keputusan pemilih pemula berdasarkan atas pertimbangan dari keluarga 

mereka, (c) memberi motivasi, dalam penelitian ini yaitu orinetasi evaluatif 
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merupakan keputusan pemilih pemula dalam menggunakan hak pilihnya. Peran 

keluarga dalam orientasi ini yaitu memberikan motivasi kepada pemilih pemula, 

ketidaktahuan serta tidak adanya pengalaman mengenai pemilihan umum 

membuat pemilih pemula merasa ragu untuk menggunakan hak pilihnya, keluarga 

memiliki peran yang besar dalam memberikan orientasi ini karena keluarga adalah 

orang terdekat dari pemilih pemula.  

Saran yang diajukan peneliti adalah sebagai berikut: Berdasarkan hasil 

penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:    

(1) Kepada KPU Indramayu, dalam memberikan sosialisasi pengurus KPU 

Indramayu diharapkan dapat melibatkan semua pemilih pemula tidak hanya 

pemilih pemula yang berada dalam lingkungan sekolah, tetapi sosialisasi juga 

diberikan kepada perwakilan pemilih pemula yang tidak terdapat dalam 

lingkungan sekolah. Sehingga semua pemilih pemula di Kabupaten Indramayu 

mendapatkan informasi serta pengetahuan mengenai pemilihan umum. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Sosialisasi pertama kali terjadi dalam lingkungan keluarga, 

keluargalah yang berperan sebagai agen sosialisasi pertama yang dijalani 

oleh individu untuk mempersiapkan menjadi anggota masyarakat. 

Keluarga merupakan ladang terbaik dalam penyemaian nilai-nilai dan 

norma-norma. Di lingkungan keluarga orang tua memiliki peran yang 

strategis untuk memberikan nilai-nilai sosial maupun keagamaan sehingga 

nilai-nilai tersebut dapat ditanamkan ke dalam jiwa anak (remaja). 

Kebiasaan orang tua dalam bertindak dan menyikapi segala sesuatu dalam 

kehidupan sehari-hari menjadi suri tauladan untuk anak mengikutinya. 

Keluarga merupakan lingkungan pendidikan yang pertama dan 

utama. Disebut sebagai lingkungan pendidikan yang pertama karena 

sebelum manusia mengenal  lembaga pendidikan yang lain, lembaga 

pendidikan  inilah yang pertama ada. Selain itu manusia mengalami proses 

pendidikan sejak lahir bahkan sejak dalam kandungan pertama kali adalah 

dalam keluarga (Hadikusumo, 2000:63). 

Setelah bertumbuh besar, seorang anak sebagai individu akan mulai 

berinteraksi dengan masyarakat yang ada disekitarnya. Individu dalam 

masyarakat akan mengalami proses sosialisasi agar ia dapat hidup dan 

bertingkah laku sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku dalam 
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masyarakat dimana individu itu berada. Sosialisasi merupakan 

proses belajar yang dialami seseorang untuk memperoleh pengetahuan, 

ketrampilan, nilai-nilai dan norma-norma agar dapat berpartisipasi sebagai 

anggota dalam kelompok masyarakat. Individu yang telah mengalami 

proses sosialisasi akan berbuat sesuai dengan apa yang diharapkan oleh 

masyarakat kepadanya. Dengan demikian melalui proses sosialisasi 

individu diharapkan dapat berperan sesuai dengan nilai dan norma yang 

berlaku dalam masyarakat dimana ia berada. 

Keluarga merupakan buaian atau penyemaian bagi masyarakat masa 

depan, dan lingkungan keluarga juga merupakan faktor penentu 

(determinant factor) yang sangat mempengaruhi kualitas generasi yang 

akan datang. Banyak nilai-nilai dan norma-norma yang harus diajarkan 

oleh orang tua kepada anaknya, mulai dari nilai-nilai sosial hingga nilai-

nilai agama. Banyak hal atau tingkah laku keluarga atau orang tua yang 

mempengaruhi tingkah laku individu, seperti cara makan, cara berbicara 

bahkan cara mengatasi masalah. Setelah beranjak dewasa, individu pun 

harus mengetahui hak dan kewajibannya sebagai warna negara. Seperti 

hak untuk mendapatkan pendidikan dan penghidupan yang layak, 

mengeluarkan pendapat baik lisan maupun tulisan, serta hak untuk 

memberikan suaranya dalam hal ini yaitu untuk mengikuti pemilu 

(pemilihan umum). 
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Pemilihan umum sebagai sarana demokrasi telah digunakan 

disebagian besar negara di dunia termasuk Indonesia, yang notabene 

memiliki masyarakat yang heterogen. Melalui pemilu memungkinkan 

semua pihak bisa terakomodasi apa yang diinginkan dan dicita-citakan 

sehingga terwujud kehidupan yang lebih baik. Pemilihan umum tahun 

2014 mendatang diharapkan menjadi langkah terbentuknya masyarakat 

yang adil, makmur, sejahtera, memiliki kebebasan berekspresi, 

berkehendak, dan mendapatkan akses terpenuhinya hak-hak mereka 

sebagai warga negara. 

Masyarakat (warga negara) adalah komponen penentu berhasil atau 

tidaknya pelaksanaan pemilu. Karena pada dasarnya hanya kekuatan 

pemilihan masyarakatlah yang bisa menentukan nasib negara dan bangsa 

kedepan. Setiap warga negara, apapun latar belakangnya seperti suku, 

agama, ras, jenis kelamin, status sosial, dan golongan, mereka memiliki 

hak yang sama untuk berserikat dan berkumpul, menyatakan pendapat, 

menyikapi secara kritis kebijakan pemerintah dan pejabat negara. Hak ini 

disebut hak politik yang secara luas dapat langsung diaplikasikan secara 

kongkrit melalui pemilihan umum. 

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan prinsip kedaulatan 

rakyat dalam kerangka demokrasi Pancasila. Dimana untuk mewujudkan 

pola kehidupan sistem kedaulatan rakyat yang demokratis tersebut adalah 

melalui pemilihan umum. Dengan pemilihan umum tersebut, rakyat 
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Indonesia ingin turut serta secara aktif untuk berpartisipasi dalam memilih 

wakil mereka dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi 

kebijaksanaan pemerintah karena partisipasi politik merupakan aspek 

penentu dalam sebuah tatanan negara demokrasi sekaligus merupakan ciri 

khas adanya modernisasi politik. 

Pemilihan umum merupakan salah satu bentuk partisipasi politik 

sebagai perwujudan dari kedaulatan rakyat, karena pada saat pemilu itulah, 

rakyat menjadi pihak yang paling menentukan bagi proses politik disuatu 

wilayah dengan suara secara langsung. Setiap warga negara yang telah 

memenuhi persyarakat wajib untuk mengikuti pemilu di Indonesia.  

Di Jawa Barat, Pemilu atau biasa juga disebut dengan pesta 

demokrasi rakyat baru saja diselenggarakan, pemilihan Gubernur dan 

Wakil Gubernur (pilgub) yang dilaksanakan pada tanggal 24 Februari 

2013 ini diikuti oleh 5 pasang calon Gubernur dan Wakil Gubernur. 

Kelima pasang calon tersebut berasal dari beberapa partai yang berbeda. 

Berikut ini nomer urut resmi lima pasang calon pemilihan Gubernur Jawa 

Barat: 

1.1. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Pilgub Jawa Barat 

No. Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Partai Politik Pendukung 

1. Didik Mulyana Arif – Cecep Nana 

Suryana Toyib 

(Independen) 

2. Irianto MS Syariudin – Tatang Farhanul Partai Golkar 

3. Dede Yusuf – Lex Laksamana Partai Demokrat, PKB, PAN, 

Partai Gerindra 

4. Ahmad Heryawan – Deddy Mizwar PKS, PPP, PBB, Hanura 

5. Rieke Diah Pitaloka – Teten Masduki PDI-P 

   Sumber: Data hasil penelitian 
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Banyak hal yang disiapkan dalam pilgub Jawa Barat ini, salah 

satunya yaitu dengan mendata daftar pemilih tetap (DPT). Daftar pemilih 

tetap di Kabupaten Indramayu adalah sebagai berikut. 

Tabel 1.2.  Daftar Pemilih Tetap di Kabupaten Indramayu Tahun 2013 

No. Usia Jumlah 

1. < 17 1258 

2. 17-26 342588 

3. 27-36 387293 

4. 37-46 296858 

5. 47-56 211404 

6. >57 206964 

 Sumber : kpu.jabarprov.go.id 

Dari daftar di atas dapat diketahui terdapat kurang lebih 343.846 

pemilih di Kabupaten Indramayu. Pemilih pemula adalah mereka yang 

telah berusia 17-21 tahun atau yang belum berusia 17-21 tahun tetapi 

sudah atau pernah menikah dan baru pertama kali mengikuti pemilihan 

umum, yang telah memiliki hak suara dalam pemilihan umum.    

Di belahan bumi manapun hampir tak ada penyelenggara pemilu 

yang tidak menyoroti pemilih pemula. Di Indonesia sendiri, pemilih 

dengan kisaran usia 17-21 tahun yang berstatus pelajar dan mahasiswa ini 

selalu menjadi topik, bagaimana caranya supaya mereka berpartisipasi 

secara aktif dalam Pemilu. Semua pihak setuju dan tidak mau kalau 

pemilih pemula tidak memiliki pendirian politik, atau suaranya malah 

mengambang dalam Pemilu. 

Pemilih pemula dalam dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubernur Jawa Barat (Pilgub) juga dirasakan penting. Komisi Pemilihan 
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Umum Provinsi Jawa Barat (KPU Jabar) mengagendakan sosialisasi 

kepada pemilih pemula, antara lain dengan menggelar Lomba Cerdas 

Cermat Pemilu (LCCP) dan Pilgub 2013 tingkat SLTA se-Jawa Barat. 

Sangatlah menggembirakan jika melihat gairah, semangat dan luasnya 

pengetahuan para pelajar dalam hal menyerap informasi politik, 

perundang-undangan dan peraturan Pemilu. 

Proses penyerapan nilai-nilai politik dalam diri setiap individu 

terjadi melalui berbagai perantara. Perantara proses penyerapan nilai-nilai 

politik itu dinamakan agen sosialisasi politik. Agen sosialisasi politik 

meliputi keluarga, sekolah, teman sebaya atau teman sejawat (peer group), 

media masa, dan organisasi yang ada dalam masyarakat (Sunarto, 

2004:21). 

Dalam penelitian ini, peneliti mengkhususkan untuk meniliti 

keluarga sebagai agen sosialisasi politik sebagai perantara proses 

penyerapan nilai-nilai politik kepada pemilih pemula. Keluarga dipilih 

dalam penelitian ini karena observasi awal yang dilakukan di Desa Kliwed 

Kecamatan Kertasemaya Kabupaten Indramayu mendapatkan hasil bahwa 

sebagian besar pemilih pemula di desa tersebut lebih sering membicarakan 

mengenai pemilihan Gubernur Jawa Barat dengan keluarga dibandingkan 

dengan teman sebayanya, karena pembicaraan yang dilakukan pemilih 

pemula dengan teman sebayanya lebih kepada hal-hal yang menarik 

mengenai dunia remaja mereka. Selain hasil observasi tersebut, keluarga 
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sebagai agen pendidik pertama dan utama yang didapat oleh individu 

merupakan alasan dipilihnya keluarga dalam penelitian ini. 

Jiwa remaja yang terdapat dalam pemilih pemula dengan rasa ingin 

tahu serta ingin mencoba yang begitu besar sedangkan informasi dan 

pengalaman yang masih sedikit karena merupakan pengalaman pertama 

untuk menggunakan hak suaranya adalah alasan mengapa dipilih pemilih 

pemula dalam penelitian ini. 

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penelitian dalam skripsi 

ini berjudul: Peran keluarga sebagai agen sosialisasi politik terhadap 

orientasi politik pemilih pemula dalam pemilihan Gubernur Jawa Barat di 

Kabupaten Indramayu. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah 

yang dapat diambil adalah sebagai berikut. 

1. Bagaimanakah peran keluarga sebagai agen sosialisasi politik terhadap 

orientasi politik pemilih pemula dalam pemilihan Gubernur Jawa Barat 

di Kabupaten Indramayu? 

2. Bagaimana orientasi politik pemilih pemula dalam pemilihan Gubernur 

Jawa Barat di Kabupaten Indramayu? 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini 

adalah sebagai berikut. 

1. Mengetahui peran keluarga sebagai agen sosialisasi politik terhadap 

orientasi politik pemilih pemula dalam pemilihan Gubernur Jawa Barat 

di Kabupaten Indramayu. 

2. Mengetahui orientasi politik pemilih pemula dalam pemilihan Gubernur 

Jawa Barat di Kabupaten Indramayu. 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai 

berikut. 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

bagi perkembangan ilmu sosial pada umumnya, khususnya dalam 

bidang politik sehingga dapat dijadikan sebagai sumber informasi dan 

referensi terhadap penelitian lebih lanjut. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Masyarakat 

Menumbuhkan kesadaran terhadap masyarakat tentang 

pentingnya memberikan nilai-nilai politik kepada pemilih pemula. 
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b. Bagi Pemerintah Kabupaten 

Memberi gambaran yang  jelas tentang proses pemberian dan 

penyerapan nilai-nilai politik dari agen-agen sosialisasi politik 

terhadap pemilih pemula. 

E. Batasan Istilah 

Penegasan istilah dimaksudkan untuk menghindari timbulnya salah 

penafsiran pada penelitian ini, sehingga dapat diperoleh persepsi dan 

pemahaman yang jelas. Oleh sebab itu peneliti menegaskan istilah-istilah 

berikut. 

1. Peran 

Peran adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan 

oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi atau perilaku 

individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat. Dalam penelitian 

ini yang dimaksud dengan peran adalah tindakan atau perilaku yang 

dilakukan oleh suatu keluarga untuk mensosialisasikan nilai-nilai 

politik agar terbentuk kesadaran berpolitik pada diri remaja. 

2. Keluarga 

Keluarga adalah sekumpulan orang dengan ikatan perkawinan, 

kelahiran, dan adopsi yang bertujuan untuk menciptakan, 

mempertahankan budaya, dan meningkatkan perkembangan fisik, 

mental, emosional, serta sosial dari tiap anggota keluarga. Keluarga 

dalam penelitian ini adalah keluarga dari pemilih pemula yang 
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merupakan sumber dalam penelitian ini. Keluarga dapat berupa orang-

orang yang berkecimpung dalam dunia politik maupun keluarga yang 

tidak berkecimpung dalam dunia politik. 

3. Agen Sosialisasi Politik 

Proses penyerapan nilai-nilai politik dalam diri setiap individu 

terjadi melalui berbagai perantara. Perantara proses penyerapan nilai-

nilai politik dinamakan agen sosialisasi politik. Agen sosialisasi politik 

meliputi keluarga, sekolah, teman sebaya atau teman sejawat (peer 

group), media massa, dan organisasi yang ada dalam masyarakat. 

Adapun agen sosialisasi dalam penelitian ini adalah keluarga seperti 

yang telah dijelaskan di atas. 

4. Orientasi Politik 

Orientasi politik adalah pandangan, kepercayaan, keyakinan 

seseorang terhadap sistem politik. Dalam penelitian ini orientasi politik 

yang akan menjadi pembahasan adalah orientasi politik pemilih pemula 

di Kabupaten Indramayu yang notabene belum banyak mengerti 

mengenai sistem politik tentang bagaimana orientasi politik pemilih 

pemula tersebut dan peran keluarga dalam orientasi kognitif, orientasi 

afektif dan orientasi evaluatif.   

5. Pemilih Pemula 

Pemilih pemula dalam penelitian ini adalah mereka yang telah 

berusia 17-21 tahun atau yang belum berusia 17 tahun tetapi sudah atau 
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pernah menikah dan baru pertama kali mengikuti pemilihan umum, 

yang telah memiliki hak suara dalam pemilihan umum di Kabupaten 

Indramayu. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Konsep Keluarga 

1. Pengertian Keluarga 

Pertimbangan singkat mengenai hal-hal khusus dari keluarga 

sebagai suatu unsur struktur masyarakat dapat meyakinkan kita betapa 

teori yang lebih baik dan pendekatan umum yang lebih jitu sangat 

diperlukan dalam bidang ini. 

M.I. Soelaeman (dalam Yusuf, 2009:35-36) mengemukakan 

pendapat para ahli mengenai pengertian keluarga, yaitu. 

a. F.J. Brown berpendapat bahwa ditinjau dari sudut pandang 

sosiologi, keluarga dapat diartikan dua macam, yaitu a) 

dalam arti luas, keluarga meliputi semua pihak yang ada 

hubungan darah atau keterunan yang dapat dibandingkan 

dengan “clan” atau marga; b) dalam arti sempit keluarga 

meliputi orangtua dan anak. 

b. Maciver menyebutkan lima ciri khas keluarga yang umum 

terdapat di mana-mana, yaitu a) hubungan berpasangan kedua 

jenis, b) perkawinan atau bentuk ikatan lain yang 

mengokohkan hubungan tersebut, c) pengakuan akan 

keturunan, d) kehidupan ekonomis yang diselenggarakan dan 

dinikmati bersama, dan e) kehidupan rumah tangga.  

 

Keluarga adalah satu-satunya lembaga sosial, disamping agama 

yang secara resmi telah berkembang disemua masyarakat. Istilah 

„struktur sosial‟ dalam ilmu antropologi sering kali dipergunakan dalam 

pengertian struktur keluarga dan kekeluargaan. Sebaliknya, ada yang 

membantah bahwa dalam masyarakat tertentu sistem hukum tidak ada 

karena tidak ada suatu badan legislatif atau hukum resmi. Memang 

kemungkinan untuk mengabstraksikan aspek hukum, ekonomis dan 
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dinamika politik tingkah laku bisa dilakukan, meskipun tidak ada badan 

yang secara resmi menangani bidang-bidang ini dalam masyarakat 

tersebut. Tetapi kedudukan pribadi dalam keluarga dan 

tanggungjawabnya merupakan perhatian baik secara resmi maupun 

tidak resmi pada masyarakat dengan tingkat teknologi tinggi maupun 

rendah. 

Tugas-tugas kekeluargaan merupakan tanggungjawab langsung 

setiap pribadi masyarakat, dengan satu dua pengecualian. Hampir setiap 

orang dilahirkan dalam keluarga dan juga membentuk keluarganya 

sendiri. Setiap orang merupakan sanak keluarga dari banyak orang. 

Banyak orang yang mungkin saja dapat lolos dari kewajiban agama 

yang orang lain dianggap sebagai suatu keharusan, demikian juga 

dengan badan politik masyarakat. Hampir tidak ada peran 

tanggungjawab keluarga yang dapat diwakilkan kepada orang lain, 

seperti halnya tugas khusus dalam pekerjaan dapat diwakilkan kepada 

orang lain. 

Keikutsertaan dalam aktivitas keluarga mempunyai segi menarik 

lainnya, ialah bahwa meskipun tidak didukung oleh hukuman resmi 

yang biasanya mendukung banyak kewajiban lainnya tetapi semua 

orang tetap mengambil bagian. Umpamanya, kita wajib ikut serta dalam 

kegiatan yang ekonomis atau produktif, jika tidak ingin menghadapi 

pilihan kelaparan. Kita harus masuk dalam ketentaraan, membayar 
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pajak, dan menghadap ke pengadilan, atau menghadapi hukuman fisik 

atau kekuatan. Tetapi tidak ada hukum serupa bagi orang yang menolak 

untuk kawin, atau tidak mau bicara dengan bapak atau saudaranya. 

Meskipun begitu, tekanan sosial itu demikian memaksa dan terus 

menerus, dan demikian terbaurnya dengan imbalan baik secara 

langsung maupun tidak langsung, sehingga hampir semua orang 

menyesuaikan diri atau mengaku menyesuaikan diri, kepada tuntutan-

tuntutan keluarga. 

Keluarga  merupakan dasar pembantu utama struktur sosial yang 

lebih luas, dengan pengertian bahwa lembaga-lembaga lainnya 

tergantung pada eksistensinya. Peran tingkah laku yang dipelajari 

didalam keluarga merupakan contoh atau prototif peran tingkah laku 

yang diperlukan pada segi-segi lainnya dalam masyarakat. Isi proses 

pemasyarakatan ialah tradisi kebudayaan masyarakat itu sendiri, dengan 

meneruskannya pada generasi berikut di mana keluarga berfungsi 

sebagai saluran penerus yang tetap menghidupkan kebudayaan. 

Ciri utama lain dari sebuah keluarga ialah bahwa fungsi utama 

dapat dipisahkan satu sama lain, tetapi tidak demikian halnya pada 

sistem keluarga yang diketahui. Keluarga itu menyumbangkan hal-hal 

berikut ini kepada masyarakat: kelahiran, pemeliharaan pisik anggota 

keluarga, penempatan anak dalam keluarga, pemasyarakatan, dan 

kontrol sosial. 
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2. Peran Keluarga 

Peran (role) merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan 

(status). Artinya, seseorang telah menjalankan hak-hak dan kewajiban-

kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka orang terebut telah 

melaksanakan suatu peran. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena 

satu dengan yang lain saling tergantung, artinya tidak ada peran tanpa 

status dan tidak ada status tanpa peran. Sebagaimana kedudukan, maka 

setiap orang pun dapat mempunyai macam-macam peran yang berasal 

dari pola pergaulan hidupnya. Hal tersebut berarti pula bahwa peran 

tersebut menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta 

kesempatan-kesempatan apa yang diberikan masyarakat kepadanya. 

Peran sangat penting karena dapat mengatur perilaku seseorang, 

disamping itu peran menyebabkan seseorang dapat meramalkan 

perbuatan orang lain pada batas-batas tertentu, sehingga seseorang 

dapat menyesuaikan perilakunya sendiri dengan perilaku orang-orang 

sekelompoknya. 

Keluarga memiliki peranan yang sangat penting dalam upaya 

mengembangkan pribadi anak. Perawatan orang tua yang penuh kasih 

sayang dan pendidikan tentang nilai-nilai kehidupan, baik agama 

maupun sosial budaya yang diberikannya merupakan faktor yang 

kondusif untuk mempersiapkan anak menjadi pribadi dan anggota 

masyarakat yang sehat. 
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Covey (dalam Yusuf, 2009:47-48) mengajukan empat prinsip 

peranan keluarga, yaitu. 

a. Modelling (example of trustworthness). Orang tua adalah 

contoh atau model bagi anak. Tidak dapat disangkal bahwa 

contoh dari orang tua mempunyai pengaruh yang sangat kuat 

bagi anak. Ketika Abert Schweitzer ditanya tentang 

bagaimana mengembangkan anak, dia menjawab: “ada tiga 

prinsip, yaitu: Pertama contoh, kedua contoh dan ketiga 

contoh”. Orang tua merupakan model yang pertama dan 

terdepan bagi anak (baik positif atau negatif) dan merupakan 

pola bagi “way of life” anak. Cara berpikir dan berbuat anak 

dibentuk oleh cara berpikir dan berbuat orang tuanya. Melalui 

“Modelling” ini, orang tua telah mewariskan cara berpikirnya 

kepada anak, yang kadang-kadang sampai pada generasi 

ketiga atau keempat. Oleh karena itu, maka peranan 

“Modelling” orang tua bagi anak dipandang sebagai suatu hal 

yang sangat mendasar, suci dan perwujudan spiritual. Melalui 

“modelling” ini juga anak akan belajar tentang (1) sikap 

proaktif, (2) sikap respek dan kasih sayang. 

b. Mentoring, yaitu kemampuan untuk menjalin dan 

membangun hubungan, investasi emosional (kasih sayang 

kepada orang lain). Atau pemberian perlindungan kepada 

orang lain secara mendalam, jujur, pribadi dan tidak 

bersyarat. Kedalaman dan kejujuran atau keikhlasan 

memberikan perlindungan ini akan mendorong orang lain 

untuk bersikap terbuka dan mau menerima pengajaran, 

karena dalam diri mereka telah tertanam perasaan percaya. 

Orang tua merupakan mentor pertama bagi anak yang 

menjalin hubungan dan memberikan kasih sayang secara 

mendalam, baik secara positif atau negatif, orang tua mau 

tidak mau tetap menjadi mentor bagi anak. Orangtua menjadi 

sumber pertama bagi perkembangan perasaan anak: rasa 

aman atau tidak aman, dicintai atau dibenci. Ada lima cara 

untuk memberikan kasih sayang kepada orang lain, yaitu (1) 

Empathizing: mendengarkan hati orang lain dengan hati 

sendiri; (2) Sharing: berbagi wawasan, emosi dan keyakinan; 

(3) Affirming: memberikan ketegasan (penguatan) kepada 

orang lain kepercayaan, konfirmasi, apresiasi dan dorongan; 

(4) Praying: mendoakan orang lain secara ikhlas dari hati 

yang paling dalam; dan (5) Sacrificing: berkorban untuk diri 

orang lain. 
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c. Organizing, yaitu keluarga seperti perusahaan yang 

memerlukan tim kerja dan kerjasama antaranggota dalam 

menyelesaikan tugas-tugas atau memenuhi kebutuhan 

keluarga. Peran organizing adalah untuk meluruskan struktur 

dan sistem keluarga dalam rangka menyelesaikan hal-hal 

yang penting. 

d. Teaching, orang tua berperan sebagai guru (pengajar) bagi 

anak-anaknya (anggota keluarga) tentang hukum-hukum 

dasar kehidupan. Melalui pengajaran ini, orang tua berusaha 

memberdayakan (empowering) prinsip-prinsip kehidupan, 

sehingga anak memahami dan melaksanakannya. Mereka 

juga mempercayai prinsip tersebut dan juga dirinya sendiri, 

sebab mereka telah terintegrasi. Artinya, ada keseimbangan 

antara prinsip-prinsip yang universal dengan kebutuhan 

dirinya. Peran orang tua sebagai guru adalah menciptakan 

“conscious competence”: pada diri anak, yaitu mereka 

mengalami tentang apa yang mereka kerjakan dan alasan 

mengapa mereka mengerjakan itu. 

 

Hasil penelitian Suryatna (2011:121) mengenai terpaan media 

iklan politik terhadap perilaku pemilih pemula Universitas Djuanda 

Bogor menyatakan bahwa: 

“secara sosiopsikologis, sebagian besar pemilih pemula 

memiliki ketertarikan terhadap partai politik (78%), dengan 

alasan kesesuaian ideologi, agama atau aliran politik (57%), 

ketertarikan terhadap kekokohan pemimpin parpol (30%), 

karena parpol pilihan orantua/keluarga (7%) dan parpol yang 

dipilih kebanyakan tetangga (5%). Hal ini menandakan bahwa 

alasan rasional lebih dominan dalam dalam mengidentifikasikan 

dirinya terhadap parpol dibandingkan faktor keluarga dan 

lingkungan sosial politik”. 

 

Hasil penelitian Setiajid (2011:28) mengenai orientasi politik 

yang mempengaruhi pemilih pemula dalam menggunakan hak pilihnya 

pada pemilihan Walikota Semarang tahun 2010 (studi kasus pemilih 

pemula di Kota Semarang) menyatakan bahwa faktor dominan yang 

mempengaruhi pemilih pemula menggunakan hak pilihnya dalam 
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Pemilihan Walikota semarang tahun 2010 adalah faktor pilihan sendiri 

40% kemudian faktor orang tua 32%. 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa 

keluarga dalam hal ini yaitu orang tua memiliki peran dalam keputusan 

yang diambil oleh anaknya tetapi peran tersebut tidak terlalu besar. 

B.  Konsep Sosialisasi Politik 

Sosialisasi politik merupakan bagian dari kajian politik dalam 

pengertian proses. Oleh karena itu, pengertian sosialisasi politik senantiasa 

berkaitan dengan segenap proses politik dalam kehidupan. Sosialisasi 

politik merupakan suatu proses bagaimana memperkenalkan sistem politik 

pada seseorang, dan bagaimana orang tersebut menentukan tanggapan 

serta reaksi-reaksinya terhadap gejala-gejala politik (Maran, 2007: 136) . 

Sosialisasi politik ditentukan oleh lingkungan sosial, ekonomi dan 

kebudayaan dimana individu berada, selain itu juga ditentukan oleh 

interaksi pengalaman-pengalaman serta kepribadiannya. Oleh karena itu 

sosialisasi politik dalam beberapa hal merupakan konsep kunci sosiologi 

politik.  

Dalam kehidupan politik, seperti halnya dalam wilayah-wilayah 

kehidupan lain, sosialisasi politik merupakan suatu kunci bagi perilaku. Di 

atas telah disinggung bahwa sosialisasi politik merupakan suatu proses 

bagaimana memperkenalkan sistem politik pada seseorang, dan bagaimana 

seseorang tersebut menentukan tanggapan serta reaksi-reaksinya terhadap 
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gejala-gejala politik. Melalui sosialisasi politik, individu-individu 

diharapkan mau dan mampu berpartisipasi serta bertanggungjawab dalam 

kehidupan politik. Dalam hal ini sosialisasi merupakan proses pedagogis 

(proses pendidikan), atau suatu proses pembudayaan insan-insan politik. 

Proses ini melibatkan orang-orang baik dari generasi tua maupun dari 

generasi muda. Proses ini dimulai sejak dini, ketika seorang anak kecil, 

dimana keluarga berperan sebagai pelaku utama dalam sosialisasi. Selain 

keluarga, sekolah (pendidikan), kelompok kerja, kelompok sebaya, 

kelompok agama, dan media massa berperan sebagai agen atau pelaku 

sosialisasi politik. 

Sejak jaman kuno telah disadari pentingnya politik. Plato dan 

Aristoteles, misalnya, menekankan betapa pentingnya melatih para 

anggota masyarakat untuk berbagai tipe aktivitas politik. Di zaman 

modern, Rousseau adalah tokoh yang mengakui peranan pendidikan untuk 

memperhitungkan nilai-nilai. Para filsuf liberal abad ke-19 pun 

memberikan tekanan besar pada adanya kebutuhan untuk mendidik para 

penguasa. Para penguasa pun membutuhkan pendidikan politik. Dengan 

demikian mereka dapat menjalankan kekuasaan mereka secara 

bertanggungjawab, yakni demi kesejahteraan seluruh lapisan dan golongan 

masyarakat, tanpa kecuali. 

Melalui proses sosialisasi politik anggota masyarakat memperoleh 

sikap dan orientasi terhadap kehidupan politik yang berlangsung dalam 
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lingkungannya. Proses ini berlangsung seumur hidup yang diperoleh 

secara sengaja melalui pendidikan formal dan informal maupun tidak 

sengaja melalui kontak dan pengalaman sehari-hari, baik dalam kehidupan 

keluarga dan tetangga maupun dalam kehidupan masyarakat. Selain itu, 

seiring dengan perkembangan informasi dan teknologi, proses sosialisasi 

dapat juga diperoleh seseorang, baik secara sengaja atau tidak sengaja, 

melalui transformasi media massa (elektronik maupun cetak). 

C. Agen Sosialisasi Politik 

Penyerapan nilai-nilai politik kepada individu tidak bisa dilakukan 

sendiri, proses penyerapaan tersebut pasti akan membutuhkan perantara.  

Proses penyerapan nilai-nilai politik dalam diri setiap individu 

terjadi melalui berbagai perantara. Perantara proses penyerapan 

nilai-nilai politik itu dinamakan agen sosialisasi politik. Seperti telah 

disinggung di atas, agen sosialisasi politik meliputi keluarga, 

sekolah, teman sebaya atau teman sejawat (peer group), media 

massa, dan organisasi yang ada dalam masyarakat (Sunarto, 

2004:21). 

 

Dari kutipan di atas dapat diuraikan bahwa agen sosialisasi politik 

merupakan perantara penyerapan nilai-nilai politik kepada seseorang, 

berikut ini adalah agen-agen sosialisasi politik. 

1. Keluarga 

Keluarga merupakan agen sosialisasi politik yang sangat 

potensial untuk mempengaruhi setiap individu. Hal ini disebabkan 

karena keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama bagi setiap 

individu. Dikatakan sebagai lingkungan yang pertama karena individu 
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semenjak lahir dibesarkan dalam lingkungan keluarga, dan sebelum 

berkenalan dengan berbagai nilai dalam masyarakat, individu yang 

bersangkutan telah mengenal nilai-nilai dalam keluarga. Begitu juga 

keluarga merupakan lingkungan yang utama, karena individu umumnya 

menghabiskan sebagaian besar waktunya dalam lingkungan keluarga. 

Dengan demikian bagaimana situasi dan kondisi keluarga akan sangat 

mempengaruhi perkembangan individu. Begitu juga dalam kaitannya 

dengan kehidupan politik.  

Seberapa besar nilai-nilai politik itu ada dalam kehidupan 

keluarga akan sangat menentukan serapan nilai-nilai itu dalam diri 

individu. Pola hubungan dalam keluarga yang mencerminkan nilai-nilai 

demokrasi misalnya, akan sangat mempengaruhi perilaku demokratis 

dari setiap individu dalam keluarga yang bersangkutan, begitu juga 

sebaliknya. Persoalan sosialisasi politik di Indonesia dalam kaitan 

dengan keberadaan keluarga adalah bahwa sebagian besar keluarga di 

Indonesia kondisi sosial ekonominya masih minim, sehingga mereka 

harus mencurahkan perhatian utamanya pada masalah pemenuhan 

kebutuhan ekonomi keluarga. Dengan demikian maka perhatian 

terhadap kehidupan politik masih sangat kurang, bahkan cenderung 

apatis terhadap kehidupan politik.  

Dalam kondisi yang demikian maka penyerapan nilai-nilai 

politik dari lingkungan keluarga cenderung sangat  kurang. Dengan kata 
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lain masih sulit diharapkan peranan keluarga dalam penanaman 

kesadaran politik dalam keluarga tersebut. 

2. Sekolah 

Sekolah juga merupakan agen sosialisasi politik. Lewat 

pelajaran sekolah peserta didik sekaligus warga negara mendapatkan 

nilai-nilai tentang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 

Di sekolah pun diperkenalkan simbol-simbol kehidupan berbangsa 

seperti lambang Negara, gambar Presiden, gambar pahlawan, peta 

wilayah Negara, dan sebagainya, dengan maksud agar siswa sebagai 

warga negara sadar akan adanya komunitas kebangsaan, adanya 

organisasi bersama yang disebut Negara. Di samping itu lewat pelajaran 

di sekolah ditanamkan pemahaman tentang konstitusi, demokrasi, 

pemerintahan, dan sebagainya yang pada akhirnya diharapkan muncul 

kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Sosialisasi 

politik di  sekolah berlangsung melalui proses konseptual, sistematis 

dan terancana, karena diikat oleh ketentuan kurikulum, dilaksanakan 

dalam satuan waktu tertentu, dan melalui proses pembelajaran yang 

efektif. 

3. Teman Sebaya/Rekan Sejawat (Peer Group) 

Seorang anak cenderung berteman dengan anak lain yang 

sebaya. Orang dewasa yang telah bekerja juga memiliki teman sejawat, 

yaitu teman-teman yang bekerja pada instansi yang sama ataupun 



22 
 

 
 
 
 
 

 

menggeluti profesi yang sama. Sebagian waktu yang dimilikinya 

digunakan untuk berkumpul dengan teman sebaya atau rekan sejawat. 

Di antara orang-orang tersebut terjalin hubungan yang relative dekat 

dan sering berdiskusi, bertukar pikiran atau tukar pengalaman satu sama 

lain. Dalam hubungan seperti itulah terjadi penyerapan nilai-nilai 

kehidupan, termasuk di dalamnya adalah nilai-nilai politik. Pensikapan 

seseorang terhadap obyek politik tertentu sering dipengaruhi oleh 

teman-teman sebaya atau rekan sejawat. Pilihan terhadap partai politik 

atau calon presiden dalam suatu pemilihan umum misalnya, sering 

terpengaruh oleh teman-teman sebayanya. Semua itu adalah bagian dari 

proses sosialisasi politik. Sosialisasi politik yang terjadi antara teman 

sebaya atau rekan sejawat merupakan sosialisasi politik yang bersifat 

horizontal. 

4. Media Massa 

Media massa merupakan sarana komunikasi politik. Melalui 

media massa pesan-pesan politik dapat tersampaikan dari seseorang 

kepada orang lain, dari pemerintah kepada rakyat, atau dari rakyat 

kepada pemerintah. Media massa juga dapat dilihat sebagai sarana 

pendidikan politik. Sebagai sarana pendidikan politik, media massa itu 

memberikan pemahaman kepada masyarakat. Melalui media massa 

rakyat memperoleh pemahaman tentang proses politik yang terjadi 

dalam sistem politiknya. Dengan perannya yang demikian maka 



23 
 

 
 
 
 
 

 

keberadaan media massa sebagai sarana sosialisasi politik merupakan 

sesuatu mudah dipahami. 

5. Organisasi dalam Masyarakat 

Melalui organisasi yang ada dalam masyarakat, anggota berlatih 

untuk membangun kehidupan bersama dengan anggota-anggota lain, 

dibiasakan dengan kegiatan rapat, memilih pemimpin, mengambil 

keputusan, membangun kesepakatan-kesepakatan, menanggapi berbagai 

pendapat yang berbeda satu sama lain, yang semua itu mengandung 

nilai-nilai politik yang sangat bermanfaat. Orang yang banyak 

berkecimpung dalam organisasi cenderung tertarik pada masalah-

masalah dan kegiatan-kegiatan yang berbau politik. Organisasi dalam 

masyarakat juga dapat menjadi sarana rekruitmen dan selektif 

kepemimpinan politik. 

D. Perkembangan Sosialisasi Politik 

Di atas telah disinggung bahwa sosialisai politik berkembang 

sepanjang kehidupan. Hanya saja dari sepanjang kehidupan tersebut, 

terdapat fase-fase tertentu yang berpotensi paling besar menentukan 

terjadinya sosialisasi daripada fase-fase lainnya. Fase-fase tersebut 

menurut Michael Rush dan Phillip Althoof adalah fase anak-anak dan 

remaja. 

Dalam Maran (2007:137) mengatakan bahwa perkembangan 

sosialisasi politik terbagi dalam beberapa fase. Untuk melihat lebih jauh 
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perkembangan sosialisasi politik pada fase anak-anak dan fase remaja 

berikut ini uraiannya. 

1. Masa Anak-anak 

Sosialiosasi dimulai sejak masa kanak-kanak. Sebelum seorang 

anak masuk sekolah, keluarga, dalam hal ini orang tua, berperan 

sebagai agen utama sosialisasi politik. Dengan masuknya seorang anak 

ke sekolah, maka yang berperan sebagai agen sosialisasi baginya adalah 

keluarga dan sekolah. Sosialisasi politik di kalangan anak-anak pun 

merupakan upaya untuk membentuk beberapa sikap politik yang 

penting. Sekolah dan orang tua mulai mempengaruhi kepekaan anak-

anak akan pentingnya politik, kepercayaan mereka bahwa mereka dapat 

berpartisipasi dalam politik dan bahwa partisipasi mereka itu dapat 

membuat suatu perbedaan. Orang tua pun seringkali mengalihkan 

identifikasi partai mereka (dukungan mereka terhadap suatu politik) 

kepada anak-anak mereka. Jika kedua orang tua mereka mendukung 

partai yang sama, mereka mungkin mendukung partai itu. Namun 

sejalan dengan pertambahan usia, identifikasi mereka dengan partai 

dukungan orang tua mereka cenderung merosot. Di Amerika Serikat, 

pengaruh orang tua umumnya lebih kuat di kalangan republikan yang 

konservatif daripada di kalangan demokrat yang liberal. Seperti 

dikemukakan oleh Frederic Koenig, anak-anak konservatif lebih merasa 

terpanggil untuk membela tradisi-tradisi warisan generasi-generasi tua 
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dan memiliki respek yang lebih besar terhadap tokoh pemimpin seperti 

orang tua. 

Anak-anak juga mengembangkan sikap-sikap tertentu terhadap 

pemerintah pada umumnya, khususnya terhadap para politisi. Dengan 

bertambahnya usia, dukungan terhadap sistem politik pun cenderung 

meningkat. Tetapi kepercayaan terhadap pejabat-pejabat pemerintah 

tampaknya merosot. Gejala ini tidak hanya terjadi di Amerika Serikat, 

tetapi juga di negara-negara lain. 

Easton dan Dennis (dalam Rush dan Phillip Althoff, 2000:59-

60) mengemukakan empat tahap perkembangan dalam sosialisasi 

politik diri anak-anak, yaitu. 

a. Pengenalan otoritas melalui individu tertentu, seperti orang 

tua, Presiden, dan politisi. 

b. Perkembangan perbedaan antara otoritas internal dan 

eksternal, yaitu antara pejabat swasta dan pejabat pemerintah. 

c. Pengenalan mengenai institusi-institusi politik yang 

impersonal, seperti Kongres, mahkamah Agung, dan 

pemungutan suara (Pemilu). 

d. Perkembangan perbedaan antara institusi-institusi politik dan 

mereka terlibat dalam aktivitas yang disosialisasikan dengan 

institusi-institusi ini, sehingga gambaran yang diidealisasikan 

mengenai pribadi-pribadi khusus seperti presiden atau seorang 

anggota kongres telah dialihkan pada kepresidenan dan 

kongres. 

 

2. Masa Remaja 

Sosiolisasi politik berlanjut di masa ketika anak telah bertumbuh 

menjadi remaja dan pemuda. Di masa-masa seperti ini kepercayaan-

kepercayaan politik seseorang dipengaruhi oleh teman-teman, keluarga, 
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dan rekan-rekannya. Mereka bisa mempengaruhi kita terhadap partai 

politik tertentu. Suatu studi di Amerika Serikat menunjukan bahwa 

orang-orang republikan yang hidup dikawasan yang didominasi oleh 

orang-orang demokrat sebagian besar mendemokratkan diri mereka. 

Tetapi kemungkinan untuk menjadi republikan akan meningkat secara 

signifikan ketika mereka pindah ke kawasan yang didominasi oleh 

orang-orang republikan. Gejala ini  membuktikan bahwa orang 

cenderung menerima pilihan partai politik tetangga mereka.  

Pada masa remaja, kecenderungan untuk menjadi peer group 

sangat kuat. Mereka menginginkan teman dan menjadi bagian dari 

ikatan diantara sesamanya. Perkembangan fisik dan kepribadian yang 

mulai membatasi pengaruh orang dewasa, seperti orang tua dan guru 

mendorong remaja untuk menempatkan  peer group sebagai panutan, 

obyek, sasaran, eksperimen dan kritik diri sendiri secara fisik maupun 

mental. Biasanya peer group meliputi cara berbicara, berpakaian 

sampai bertingkah laku, di samping mengikuti apa yang diajarkan dan 

diarahkan oleh orang tuanya. 

Proses sosialisasi politik pun berlaku bagi orang dewasa, bahkan 

proses ini sangat penting bagi mereka. Bagi para politisi, sosialisasi 

politik tak mungkin dihindari. Bagaimanapun mereka harus belajar 

menjadi politisi yang baik dan bertanggung jawab. Setelah seseorang 

dipilih menjadi anggota legislatif, misalnya, dia harus belajar menjadi 
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wakil rakyat yang dapat diandalkan. Hal ini dipengaruhi oleh 

pengetahuan, nilai-nilai, dan sikap yang dimiliki oleh politisi yang 

bersangkutan. Selain itu faktor lingkungan sosial dan pengalaman pun 

memainkan peran penting dalam sosialisasi politik orang dewasa. 

Tanpa sosialisasi politik seorang politisi tidak lebih dari orang-orang 

yang banyak berbicara tentang politik, tetapi tidak tahu peranan mereka 

sebagai politisi yang matang. Untuk menjadi politisi yang matang, 

mereka harus belajar tahap demi tahap, seperti halnya seorang pemuda 

harus belajar banyak untuk menjadi orang yang dewasa. 

Sayang bahwa sampai sejauh ini belum ada studi yang memadai 

tentang sosialisasi politik dalam kehidupan orang dewasa. Sehingga 

sulit bagi kita untuk memberikan suatu gambaran yang lebih akurat 

tentang proses sosialisasi pada masa-masa sebelumnya. Tetapi bila 

proses sosialisasi politik pada orang dewasa yang bersangkutan 

cenderung memperkuat tigkah laku dan sikapnya seperti di masa kanak-

kanak dan remaja, maka yang bersangkutan cenderung menjadi 

konservatif. Dalam hal ini tingkat perubahan hanya bersifat terbatas. 

Perubahan yang radikal akan terjadi bila nilai-nilai, sikap dan perilaku 

masa lalu itu dianggap tidak cocok lagi untuk terus dipertahankan 

hingga masa sekarang. Kesadaran semacam ini akan mendorong 

seseorang untuk mengembangkan “cara hidup baru” yang lebih sesuai 

dengan tantangan zaman.  
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Perubahan semacam itu tampak pada cara orang mendukung 

partai politik. Dalam situasi yang normal, orang dengan senang hati 

mau mendukung partai politik yang dipimpin oleh tokoh-tokoh yang 

bersikap manusiawi. Hanya karena terpaksa (dan dipaksa), maka orang 

pun mau mendukung suatu partai politik yang menghalalkan segala 

macam cara untuk mencapai tujuan-tujuan politiknya. Tetapi dengan 

partai politik semacam ini orang sebenarnya merasa pesimis dengan 

masa depan bangsa dan negaranya . sikap yang tidak puas terhadap 

partai politik yang suka bermain curang ini pada gilirannya akan 

menjelma menjadi kekerasan-kekerasan yang sukar untuk dikendalikan. 

Untuk mencegah terjadinya hal-hal tersebut, sosialisasi sebagai proses 

pencerahan (enlightenment) politik bagi orang-orang dewasa sangat 

diperlukan. Melalui proses ini, orang diharapkan tetap bermain politik 

dijalur yang fair. Itu tidak berarti bahwa dunia politik pun lantas sepi 

dari konflik. Konflik politik akan tetap terjadi, terutama dikalangan elit 

politik yang berbeda-beda kepentingan. Tapi konflik-konflik semacam 

itu tidak perlu berubah menjadi kekerasan-kekerasan yang mengancam 

eksistensi masyarakat, karena mereka dapat menyelesaikannya secara 

politis. Yang dimaksud adalah menyelesaikan konflik melalui proses 

perembukan yang rasional demi kepentingan bersama.  
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E. Mekanisme Sosialisasi Politik 

Elemen-elemen sosialisasi politik sangat bervariasi. Ada tiga 

mekanisme pengalihan elemen-elemen sosialisasi politik, yakni imitasi, 

instruksi, dan motivasi (Maran, 2007:141).  

1. Imitasi adalah peniruan terhadap tingkah laku individu lain, dan 

merupakan hal yang amat penting dalam sosialisasi pada masa 

kanak-kanak. 

2. Instruksi mengacu proses pencerahan diri. Hal ini tidak hanya 

terbatas pada proses belajar formal saja. Termasuk di sini adalah 

proses belajar informal, baik dalam rupa pendidikan kejuruan 

maupun dalam rupa diskusi-diskusi kelompok dan lain-lainnya. 

3. Motivasi lebih banyak diidentifikasikan dengan pengalaman pada 

umumnya. Oleh Le Vine motivasi dijelaskan sebagai bentuk 

tingkah laku yang cocok sekali, yang dipelajari melalui proses trial 

and eror. Melalui proses ini seorang individu secara langsung 

belajar dari pengalaman mengenai tindakan-tindakan yang cocok 

dengan sikap-sikap dan pendapat-pendapatnya sendiri. 

 

Imitasi merupakan peniruan (copy) terhadap tingkah laku individu-

indivisu lain, dan merupakan hal yang amat penting dalam sosialisasi pada 

masa kanak-kanak, walaupun sebenarnya tidak dibatasi pada tingkah laku 

kanak-kanak saja. Melalui imitasi, seseorang individu meniru terhadap 

tingkah laku individu lainnya. 

Cara melakukan sosialisasi politik yang kedua adalah instruksi. Gaya 

ini banyak berkembang di lingkungan militer ataupun organisasi lain yang 

terstruktur secara rapi melalui rantai komando. Melalui instruksi, seorang 

individu diberitahu oleh orang lain mengenai posisinya di dalam sitem 

politik, apa yang harus mereka lakukan, bagaimana, dan untuk apa. Cara 
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instruksi ini juga terjadi di sekolah-sekolah, guru mengajarkan siswa 

tentang sistem politik dan budaya politik yang ada di negara mereka. 

Motivasi adalah cara melakukan sosialisai politik yang terakhir. 

Melalui cara ini, individu langsung belajar dari pengalaman, 

membandingkan pendapat dan tingkah laku sendiri dengan tingkah laku 

orang lain. Dapat saja seorang individu yang besar dari keluarga yang 

beragama, ketika besar individu bergabung dengan kelompok-kelompok 

politik yang lebih bercorak sekular.   

F. Kepribadian Politik 

Pengalaman merupakan salah satu variabel penting dari model 

sosialisasi. Di sini tingkah laku politik untuk sebagian ditentukan oleh 

pengalaman-pengalaman orang yang bersangkutan. Namun pengalaman 

bukanlah tujuan sosialisasi politik. Tujuan sosialisasi politik adalah 

terbentuknya sikap, kepribadian individu, insan politik. Pengalaman-

pengalaman politik tentu saja berperan penting dalam pembentukan 

kepribadian politik. Ada beberapa macam kepribadian politik. Erich 

Fromm (dalam Maran, 2007:140) menyebut salah satu tipe kepribadian 

sebagai automaton, yaitu seseorang yang kehilangan rasa individualitasnya 

karena proses penyesuaian dirinya dengan nilai-nilai umum.  

Menurut Harold Lasswell (dalam Maran, 2007:140) menyatakan 

bahwa: 

Ada beberapa tipe kepribadian politik sebagai berikut : agitator 

politik, yaitu seseorang yang mahir di bidang kontak pribadi dan 
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terampil dalam usaha membangkitkan emosi-emosi politik; 

administrator politik, yaitu orang yang terampil dalam memanipulasi 

organisasi-organisasi ide-ide; dan birokrat politik, yaitu orang yang 

sangat menekankan peraturan-peraturan formal dan organisasi dan 

merealisasikannya dalam situasi tertentu. 

 

David Riesman (dalam Maran, 2007:141) mengelompokkan 

kepribadian politik dalam tiga tepi kepribadian, sebagai berikut. 

Tipe kepribadian yang diarahkan oleh tradisi, orang yang 

berkepribadian demikian tidak memiliki satupun konsep politik dan 

selalu beraksi terhadap lingkungan tertentu; tipe pribadi yang terarah 

ke dalam, dengan orientasi-orientasi yang berasal dari masa kanak-

kanak, orang yang bertipe semacam ini tidak peka terhadap 

pengaruh-pengaruh kontemporer dan yang satu lagi adalah tipe 

pribadi orang yang selalu berorientasi pada pengaruh-pengaruh 

kontemporer. 

 

Patut dicatat bahwa sosialisasi politik adalah proses yang 

berlangsung lama dan rumit yang dihasilkan dari usaha saling 

mempengaruhi diantara kepribadian individu dengan berbagai pengalaman 

yang relevan. Dikatakan relevan, karena pengalaman tersebut memberi 

bentuk pada tingkah lakunya. Pengalaman yang mulanya bersifat sosial 

dan ekonomis bisa saja mengandung arti politis. Pola-pola hubungan sosial 

dan ekonomis tertentu bisa mempengaruhi identitas politik tertentu. Di 

masa orde baru kita sering mendengar tentang adanya pengusaha Golkar, 

artis Golkar, dan lain-lain. Atau mengganggur untuk jangka waktu yang 

begitu lama dapat mengasingkan seseorang dari kehidupan politik. 

Sosialisasi politik itu menyangkut suatu jaringan yang rumit dari 

pengetahuan, nilai-nilai, dan sikap-sikap yang dialihkan dari individu atau 

kelompok yang satu kepada individu atau kelompok yang lain dalam suatu 
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sistem politik. Tercakup disini adalah pengalaman-pengalaman yang 

mempengaruhi kepribadian serta tingkah laku para insan politik. Semua ini 

pada gilirannya membentuk apa yang disebut layar persepsi. Dengan layar 

persepsi orang menerima rangsangan-rangsangan politik. Layar persepsi 

itu dapat berubah sesuai dengan perubahan pengetahuan, nilai-nilai, dan 

sikap individu-individu yang bersangkutan. Disamping itu perlu 

diperhatikan pula bahwa tidak semua rangsangan politik yang dapat 

diterima, ada yang ditolak. Penerimaan atau penolakan atas rangsangan-

rangsangan politik itu merupakan perbedaan perilaku politik, khususnya 

menentukan perbedaan partisipasi diantara individu yang satu dengan 

individu yang lain. 

Memang ada garis besar perkembangan yang sama untuk berbagai 

individu. Tetapi tidak semua individu berkembang dengan jalan politik 

yang sama, apalagi dengan kecepatan yang sama. Tingkat pengetahuan, 

pemahaman akan nilai-nilai, dan sikap-sikap hidup mempengaruhi cara 

orang untuk memilih jalan politiknya. 

G. Konsep Orientasi Politik 

Pengertian orientasi politik menunjuk kepada seorang individu, 

istilah kebudayaan berkenaan dengan kesatuan-kesatuan yang lebih besar, 

seperti umpamanya suatu masyarakat yang lengkap. Langkah dari jenjang 

mikro ini diadakan dengan pertolongan istilah “pembagian yang memberi 

ciri” (Hoogerwerf, 1985:87). 
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Penelitian empiris dapat menjelaskan hubungan-hubungan antara 

orientasi-orientasi politik. Juga dapat ditunjuk paket-paket orientasi politik 

yang mempunyai hubungan-hubungan atas dasar teoretis. Kumpulan-

kumpulan orientasi yang berhubungan pada jenjang perorangan ini kita 

sebut pola-pola orientasi. Apabila kita hendak melukiskan kebudayaan 

politik suatu negara atau suatu kelompok, maka kita akan mencari 

pembagian pola dari orientasi-orientasi politik yang menjadi ciri dari 

kelompok suatu negara. 

Agar dapat diperoleh pola yang cukup tepat dan petunjuk yang 

relevan mengenai orientasi seseorang terhadap kehidupan politik, haruslah 

dikumpulkan berbagai informasi, yang meliputi antara lain : pengetahuan, 

keterlibatan, dan penilaian seseorang terhadap salah satu obyek pokok 

orientasi politik. 

Penelitian Almond dan Verba bertujuan untuk menunjukkan bahwa 

suatu kebudayaan politik tertentu, kebudayaan warga, sangat membantu 

terjadinya atau terpeliharanya suatu demokrasi politik. Untuk dapat 

meneliti hal tersebut, maka Almond dan Verba harus lebih banyak isi 

kepada definisi yang dilukiskan di atas dari berbagai kebudayaan politik 

yaitu dengan mengisi secara konkrit pengertian “obyek-obyek politik”.  

Dalam Kantaprawira (2002:31) menyebutkan bahwa obyek orientasi 

politik meliputi keterlibatan seseorang terhadap. 

1. Sistem politik secara keseluruhan, meliputi antara lain intensitas 

pengetahuan, ungkapan perasaan yang ditandai oleh apresiasi 
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terhadap sejarah, ukuran lingkup lokasi, persoalan kekuasaan, 

karakteristik konstitusional negara atau sistem politik. 

2. Proses input, meliputi antara lain intensitas pengetahuan dan 

perbuatan tentang proses penyaluran segala tuntutan yang diajukan 

atau diorganisasi oleh masyarakat, termasuk prakarsa untuk 

menerjemahkan atau mengkonversi tuntutan-tuntutan tersebut 

sehingga menjadi kebijaksanaan yang otoritatif sifatnya. Dengan 

demikian proses input antara lain meliputi pula pengamatan atas 

partai politik, kelompok kepentingan, dan alat komunikasi massa 

yang nyata-nyata berpengaruh dalam kehidupan politik sebagai alat 

(sarana) penampungan berbagai tuntutan. 

3. Proses output meliputi antara lain intensitas pengetahuan dan 

perbuatan tentang proses aktivitas berbagai cabang berbagai 

pemerintahan yang berkenan dengan fungsi pembuatan 

aturan/perundang-undangan oleh badan legislatif, fungsi 

pelaksanaan aturan oleh eksukutif (termasuk birokrasi) dan fungsi 

peradilan. 

4. Diri sendiri meliputi antara lain intensitan pengetahuan dan 

frekuensi perbuatan seseorang dalam mengambil peranan di arena 

sistem politik. Dipersoalkan apakah yang menjadi hak, kekuasaan 

dan kewajibannya. Apakah yang bersangkutan dapat memasuki 

lingkungan orang atau kelompok yang mempunyai pengaruh atau 

bahkan bagaimana caranya untuk meningkatkan pengaruhnya 

sendiri, kemudian lebih lanjut dipersoalkan kriteria apakah yang 

dipakainya dalam membentuk pendapat dalam masyarakatnya atau 

dalam sistem politik sebagai keseluruhan. 

 

Berbicara tentang orientasi politik pasti akan berarah kepada budaya 

politik, kebudayaan politik suatu bangsa adalah merupakan distribusi pola-

pola orientasi khusus menuju tujuan politik diantara masyarakat bangsa 

itu. Sebelum kita sampai pada distribusi semacam itu kita harus 

memahami berbagai cara yang sistematis orientasi individual terhadap 

obyek-obyek politik. Dengan kata lain, kita perlu mendefinisikan dan 

menegaskan mode-mode orientasi politik dan menggolong-golongkan 

berbagai obyek politik. 
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Dalam Rahman (2007:269) terdapat tiga pembagian orientasi politik, 

antara lain. 

1. Orientasi Kognitif : pengetahuan tentang dan kepercayaan pada 

politik, peranan dan segala kewajibannya serta input, dan 

outputnya. 

2. Orientasi Afektif : kecenderungan emosi dan perasaan terhadap 

sistem politik, peranannya, para aktor dan penampilannya. 

3. Orientasi Evaluatif : pertimbangan terhadap sistem politik 

menyangkut keputusan dan pendapat tentang obyek-obyek politik 

yang secara tipikal melibatkan kombinasi standar nilai dan sistem 

dengan informasi dan perasaan. 

 

Sementara itu Almond (dalam Setiajid, 2011:26) mengklasifikasikan 

mengenai orientasi seseorang terhadap obyek politik sebagai berikut. 

1. Orientasi Positif, yaitu orientasi yang ditunjukan dengan tingkat 

pengetahuan dan frekuensi kesadaran yang tinggi, perasaan dan 

evaluasi positif terhadap obyek politik. 

2. Orientasi Negatif, yaitu orientasi yang ditujukan dengan tingkat 

pengetahuan dan frekuensi kesadaran yang rendah, evaluasi dan 

perassan negatif yang tinggi terhadap obyek politik. 

3. Orientasi Netral, yaitu orientasi yang ditunjukkan oleh frekuensi 

ketidakpedulian yang tinggi atau memiliki tingkat orientasi yang 

sangat terbatas bahkan tidak memiliki orientasi sama sekali 

terhadap obyek-obyek politik. 

 

Orientasi politik warga negara Indonesia sendiri dapat menghasilkan 

tiga jenis orientasi yaitu. 

1. Orientasi yang setia atau mendukung, contohnya seseorang tahu 

bahwa Presiden Indonesia sekarang dipilih secara langsung oleh 

rakyat melalui pemilu, ia setuju dengan hal itu dan ia menilai 

bahwa ini merupakan pelaksanaan demokrasi di Indonesia. 

2. Orientasi yang apatis atau masa bodoh, contohnya seseoarng tahu 

bahwa Presiden Indonesia sekarang dipilih secara langsung oleh 

rakyat melalui pemilu, tetapi ia tidak setuju, ia bersikap masa 

bodoh dan ia tidak mau berpendapat apakah itu baik atau jelek. 

3. Orientasi yang menolak atau terasing, contohnya seseoarng tahu 

bahwa Presiden Indonesia sekarang dipilih secara langsung oleh 

rakyat melalui pemilu, tetapi ia menolak hal tersebut, 
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sertaberpendapat itu buruk bagi perkembangan sistem demokrasi 

Indonesia. 

 

H. Konsep Pemilihan Umum 

Pemilihan umum menurut Undang-undang Republik Indonesia No. 8 

tahun 2012 adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang 

dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan asil dalam 

Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-

Undang Dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945. Artinya bahwa 

pemilihan umum adalah tempat individu/masyarakat berinteraksi untuk 

melakukan kontrak sosial (perjanjian masyarakat) antara peserta pemilihan 

umum (partai politik) dengan pemilih (rakyat) yang memiliki hak pilih 

yang terlebih dahulu melakukan serangkaian aktivitas politik yang 

meliputi kampanye, propaganda, iklan politik melalui media massa cetak, 

audio (radio) maupun visual (televisi) serta media lainnya seperti spanduk, 

pamlet, selebaran bahkan komunikasi antar pribadi yang berbentuk face to 

face (tatap muka) atau lobby yang berisi penyampaian pesan atau program, 

platfrom, asas, ideologi serta janji-janji politik lainnya yang meyakinkan 

pemilih sehingga pada pencoblosan dapat menentukan pilihannya terhadap 

salah satu partai politik yang menjadi peserta pemilu untuk mewakilinya 

dalam badan legislatif maupun eksekutif.  

Adapun beberapa persyaratan mendapatkan hak pilih menurut 

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1999 pasal 28-31  

tentang pemilihan umum adalah sebagai berikut. 
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1. WNI berusia 17 tahun atau sudah/pernah kawin. 

2. Terdaftar sebagai pemilih. 

3. Nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya. 

4. Tidak sedang menjalani penjara atau pidana kurungan berdasarkan 

putusan pengadilan yang telah memperoleh keputusan hukum tetap, 

karena tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) 

tahun atau lebih.  

5. Bukan anggota TNI/POLRI. 

6. Mentri Kehakiman memberitahukan kepada KPU tiap-tiap putusan 

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang 

mengakibatkan orang dicabut hak pilihnya. 

I. Konsep Pemilih Pemula 

1. Pengertian Pemilih Pemula 

Dalam pasal 1 Undang-undang Neraga Republik Indonesia no. 8 

tahun 2012 tentang penyelenggaraan pemilihan umum Dewan 

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan 

rakyat Daerah menyatakan bahwa pemilih adalah Warga Negara 

Indonesia yang telah genap berumur 17 tahun atau lebih atau 

sudah/pernah menikah. 

Dari penjelasan di atas dapat dijabarkan bahwa pemilih pemula 

adalah Warga Negara Indonesia yang berumur 17-21 tahun atau 

sudah/pernah menikah.  
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2. Pendidikan Politik dan Kesadaran Politik Pemilih Pemula 

Pendidikan politik perlu ditingkatkan sebagai kesadaran dalam 

berpolitik akan hak dan kewajiban sebagai warga negara, sehingga 

siswa diharapkan dapat ikut serta dalam kehidupan kenegaraan dan 

pembangunan. Sedangkan menurut Kartaprawira mengartikan 

pendidikan politik sebagai upaya untuk meningkatkan pengetahuan 

politik rakyat agar mereka dapat berpartisipasi secara maksimal dalam 

sistem politiknya (Kartaprawira, 2002:55).  

Pendidikan politik mengupayakan penghayatan masyarakat 

terhadap nilai-nilai yang meningkat dan akan terwujud dalam hidup 

kemasyarakatan termasuk kenegaraan serta berpartisipasi dalam usaha-

usaha pembangunan sesuai dengan fungsi masing-masing. Dengan kata 

lain pendidikan politik menginginkan masyarakat berkembang menjadi 

warga negara yang baik. 

Seperti yang telah dipaparkan di atas bahwa pemilih adalah 

Wagra Negara Indonesia yang telah berumur 17 tahun atau yang 

sudah/pernah menikah. 

Pengertian tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa 

pemilih pemula adalah warga Negara Indonesia yang telah tercatat 

sebagai daftar pemilih oleh penyelenggara pemilihan umum. Layaknya 

sebagai pemilih pemula, mereka tidak memiliki pengalaman memilih 
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pada pemilihan umum sebelumnya, namun ketiadaan pengalaman 

bukan berarti mencerminkan keterbatasan aspirasi politik. 

Pemilih umum merupakan salah satu bentuk partisipasi politik 

sebagai perwujudan dari kedaulatan rakyat, karena pada saat pemili 

itulah, rakyat menjadi pihak yang paling menentukan bagi proses 

politik di suatu wilayah dengan memberikan suara secara langsung 

dalam bilik suara. Dengan demikian meskipun hanya pemilih pemula, 

tetapi partisipasi mereka ikut menentukan arah kebijakan wilayah 

tersebut. 

Pemilih pemula yang baru memasuki hak pilih tentulah belum 

memiliki jangkauan politik yang luas untuk menentukan ke mana 

mereka harus memilih. Sehingga, terkadang apa yang mereka pilih 

tidak sesuai dengan yang diharapkan. Alasan ini pula alasan pemilih 

pemula sangat rawan untuk didekati dengan pendekatan materi. 

Ketidaktahuan dalam soal politik praktis, terlebih dengan pilihan-

pilihan dalam pemilu atau pilkada, membuat pemilih pemula sering 

tidak berfikir rasional dan lebih memikirkan kepentingan jangka 

pendek. 

Di sisi lain, ada beberapa faktor yang juga turut berpengaruh 

terhadap pilihan para pemilih pemula, dari sebuah studi yang pernah 

dilakukan terungkap bahwa pandangan politik orang tua mempunyai 

pengaruh yang kuat terhadap orientasi pemilih pemula. Orang tua 
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pemilih pemula yang mengusung salah satu calon, terutama sebagai 

pengurus partai besar, maka besar kemungkinan anak untuk ikut. Begitu 

pula terhadap figur tokoh dan identifikasi politik yang diusung, variabel 

agama dan isu-isu politik/program dari calon ternyata begitu besar 

pengaruhnya dalam menentukan pilihan politiknya. 

Sebagai generasi yang dianggap baru dalam pemilihan, pemilih 

pemula memiliki energi potensial cukup kuat untuk melakukan 

perubahan. Kaum pemilih pemula yang terdiri dari pelajar, mahasiswa, 

atau pemilih dengan rentan usia 17-21 tahun sebenarnya di satu sisi 

menjadi segmen yang memang unik, seringkali memunculkan kejutan, 

dan tentu menjanjikan secara kuantitas. Unik, sebab perilaku pelimih 

pemula dengan antusiasme tinggi, reletif lebih rasional, haus akan 

perubahan, dan tipis akan kadar polusi pragmatisme. 

Kecenderungan memilih tersebut tidaklah mengherankan jika 

potensi munculnya golongan putih (golput) dari pemilih pemula sangat 

tinggi. Terlebih jika pada saat yang sama dihadapkan pada kandidat 

calon partai politik yang kurang mendapatkan tempat dihati pemilih 

pemula. Ketiadaan pilihan kandidat partai politik yang dirasa pemilih 

pemula mampu membawa perubahan dengan rekam jejak serta program 

dihati pemilih pemula merupakan faktor-faktor pendukung adanya 

golput. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Dasar dan Jenis Penelitian 

Penelitian kualitatif itu berakar pada latar belakang alamiah 

sebagai kebutuhan, mengandalkan manusia sebagai alat penelitian, 

memanfaatkan metode kualitatif, mengadakan analisis data secara induksi, 

mengarahkan sasaran penelitiannya pada usaha menemukan teori dari-

dasar, bersifat deskriptif, lebih mementingkan proses daripada hasil, 

membatasi studi dengan fokus, memiliki seperangkat kriteria untuk 

memeriksa keabsahan data, rancangan penelitiannya bersifat sementara, 

dan hasil penelitiannya disepakati oleh kedua belah pihak: peneliti dan 

subjek penelitian (Moleong, 2002:27). 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang akan 

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata. Artinya data yang 

dianalisis berbentuk deskriptif dan tidak berupa angka-angka seperti 

halnya pada penelitian kuantitatif. Instrumen yang dipakai berbentuk: 

observasi, wawancara dan dokumentasi.  

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Tempat Penelitian 

Tempat pelaksanaan penelitian ini adalah Kabupaten Indramayu 

yaitu sebuah kabupaten yang berada di provinsi Jawa Barat.  
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2. Waktu Penelitian 

Penelitian dilaksanakan pada awal bulan Januari 2013 selama 3 

bulan. 

C. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian ditetapkan dengan tujuan membantu peneliti 

dalam membuat keputusan yang tepat mengenai data yang akan 

dikumpulkan dan yang mana tidak perlu dijamah. 

Fokus penelitian mempunyai dua tujuan, pertama penetapan fokus 

membatasi studi yang berarti bahwa dengan penentuan tempat penelitian 

menjadi lebih layak. Kedua penentuan fokus secara efektif menetapkan 

kriteria inklusi-eksklusi untuk menyaring informasi yang mengalir masuk 

(Moleong, 2002:237). 

Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah 

sebagai berikut. 

1. Bagaimanakah peran keluarga sebagai agen sosialisasi politik terhadap 

orientasi politik pemilih pemula dalam pemilihan Gubernur (pilgub) 

Jawa Barat di Kabupaten Indramayu? 

2. Bagaimana orientasi politik pemilih pemula dalam pemilihan Gubernur 

(pilgub) Jawa Barat di Kabupaten Indramayu? 
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D. Sumber Data Penelitian 

Data merupakan keterangan-keterangan suatu hal yang dapat 

berupa sesuatu yang diketahui atau sesuatu yang dapat digambarkan 

melalui angka, simbol, kode dan lainnya yang berkaitan dengan  

penelitian. Apabila peneliti menggunakan kuesioner atau wawancara 

dalam pengumpulan datanya maka sumber data disebut responden, yaitu 

orang yang merespon atau yang menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti, 

baik pertanyaan tertulis maupun lisan. Apabila peneliti menggunakan 

teknik observasi, maka sumber datanya bisa berupa benda, gerak atau 

proses sesuatu. 

Sumber data untuk penelitian ini diperoleh dari: 

1. Kata-kata dan Tindakan 

Kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau 

diwawancarai merupakan sumber data utama. Sumber data utama 

dicatat melalui catatan tertulis atau melalui perekaman video/audia 

tapes. Pengambilan foto, atau film (Moleong, 2002:112). 

Dalam penelitian ini yang menjadi sumber dari kata-kata dan 

tindakan adalah para pemilih pemula dan beberapa responden yang 

akan menambahkan informasi tentang obyek yang sedang diteliti antara 

lain keluarga serta beberapa pekerja yang ada di KPUD Kabupaten 

Indramayu. 
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2. Foto 

Sekarang ini foto sudah lebih banyak dipakai sebagai alat 

untuk keperluan penelitian kualitatif karena dapat dipakai dalam 

berbagai keperluan. Foto menghasilkan data deskriptif yang cukup 

berharga dan sering digunakan untuk menelaah segi-segi subjektif dan 

hasilnya sering dianalisi secara induktif (Moleong, 2002 : 114). Adapun 

foto-foto yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah foto-foto 

pemilihan Gubernur (pilgub) Jawa Barat dalam beberapa tempat di 

Kabupaten Indramayu, serta foto-foto yang akan diambil saat peneliti 

sedang mengadakan observasi langsung pada obyek penelitian. 

3. Data Statistik 

Penelitian kualitatif sering juga menggunakan data statistik 

yang telah tersedia sebagai sumber data tambahan bagi keperluannya. 

Statistik misalnya dapat membantu memberi gambaran tentang 

kecenderungan subjek pada latar penelitian (Moleong, 2002:116). 

Sumber data statistik dalam penelitian ini adalah data yang didapat baik 

dari komisi pemilihan umum maupun komisi pemilihan umum daerah 

seperti data tentang daftar pemilih tetap serta data daftar pemilih tetap 

yang menggunakan hak pilihnya.  

E. Metode Pengumpulan Data 

Mengumpulkan data adalah aktivitas menjaring informasi yang 

dibutuhkan untuk menguji hipotesis yang diajukan. Pengumpulan data 
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dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber, dan berbagai 

cara (Sugiyono, 2010 : 137). Selanjutnya bila dilihat dari segi cara atau 

teknik pengumpulan data, maka teknik pengumpulan data dapat dilakukan 

dengan interview (wawancara), kuesioner (angket), observasi 

(pengamatan), dan gabungan ketiganya. Teknik Pengumpulan data yang 

dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Wawancara 

Wawancara yaitu mendapatkan informasi dengan cara bertanya 

langsung pada responden. Wawancara adalah percakapan dengan 

maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu 

pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang 

diwawancarai (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan 

itu (Moleong, 2002:135). Wawancara juga dapat digunakan untuk 

menilai hasil belajar dan proses belajar. Ada dua macam jenis 

wawancara, yaitu wawancara terstruktur dan wawancara tidak 

terstruktur. Dalam wawancara terstruktur, jawaban telah disiapkan 

sehingga tinggal mengkategorikan alternatif jawaban yang telah 

disediakan. Sedangkan dalam wawancara tidak terstruktur, jawaban 

tidak perlu disiapkan sehingga bebas mengemukakan pendapatnya.  

Dalam penelitian ini wawancara yang digunakan adalah 

wawancara yang tidak struktur, adapun wawancara akan dilakukan 

kepada beberapa responden seperti keluarga sehingga peneliti 
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mengetahui peran keluarga sebagai agen sosialisasi politik, wawancara 

kepada pemilih yang berusia 17-21 tahun atau yang sudah/pernah 

menikah untuk mengetahui dengan lebih jelas orientasi politik  pemilih 

pemula. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan data dari  responden 

yang dapat menjawab bagaimanakah peran keluarga sebagai agen 

sosialisasi politik terhadap orientasi politik pemilih pemula serta 

bagaimana orientasi politik pemilih pemula itu sendiri dalam pemilihan 

Gubernur Jawa Barat di Kabupaten Indramayu. 

2. Observasi 

Metode observasi ini digunakan untuk mengetahui secara 

langsung aktivitas obyek yang sedang diteliti, mengenai bagaimana 

interaksi yang dilakukan oleh keluarga dan pemilih pemula, serta hal 

apa saja yang dibicarakan oleh keluarga dan pemilih pemula mengenai 

pemilihan Gubernur Jawa Barat. Selain itu, observasi ini digunakan 

juga untuk mengambil data yang terkait dengan peran keluarga sebagai 

agen sosialisasi politik serta orientasi pemilih pemula sehingga peneliti 

dalam observasi ini akan mendapatkan data yang akan diolah dan 

dijadikan kesimpulan mengenai peran keluarga sebagai agen sosialisasi 

politik terhadap orientasi politik pemilih pemula dalam pemilihan 

Gubernur (pilgub) Jawa Barat di Kabupaten Indramayu. 
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3. Dokumentasi 

Penggunaan dokumentasi bertujuan untuk mencari data mengenai 

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

majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya 

(Arikunto, 2006:231). 

Metode dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh fakta 

mengenai kebenaran yang valid. Karena obyek yang menjadi sasaran 

penelitian dapat dipertanggung jawabkan dengan fakta yang ada.  

Dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui 

data-data seperti data pemilih tetap serta mengenai pemilih pemula 

yang menggunakan hak suaranya. Selain itu dokumentasi dalam 

penelitian ini digunakan untuk menggambarkan situasi nyata di tempat 

observasi dalam penelitian ini. 

F. Validitas Data Penelitian 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukan tingkat-tingkat 

kevalidan atau kesahihan sesuai dengan instrumen. Suatu instrumen yang 

valid atau sahih mempunyai validitas tinggi. Sebuah instrumen dikatakan 

valid apabila mampu mengukur apa yang diinginkan dan dapat 

mengungkap data dari variabel yang diteliti secara tepat (Arikunto, 

2002:145). 

Pengujian validitas data dalam penelitian ini dilakukan dengan 

teknik triangulasi. Teknik trianggulasi adalah teknik pemeriksaan validitas 
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data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan 

pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Dengan demikian, 

triangulasi merupakan sebuah pandangan yang bersifat multiperspektif. 

Denzin (dalam Moleong, 2002:178) menyatakan ada empat macam teknik 

triangulasi, yakni (1) triangulasi sumber, (2) triangulasi metode, (3) 

triangulasi penyidik, dan (4) triangulasi teoretis.  

Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

trianggulasi sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat 

kepercayaan suatu responden yang diperoleh melalui waktu dan alat yang 

berbeda dalam metode kualitatif. Hal ini dapat dicapai dengan jalan : (1) 

membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara, (2) 

membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa 

yang dikatakannya secara pribadi, (3) membandingkan apa yang dikatakan 

orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya 

sepanjang waktu, (4) membandingkan keadaan dan perspektif seseorang 

dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti keluarga yang 

berasal dari masyarakat biasa, keluarga yang berpendidikan menengah dan 

tinggi, keluarga berada, dan keluarga yang terlibat dalam pemerintahan, 

(5) menbandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang 

berkaitan seperti dokumen tentang daftar pemilih tetap dan lain-lain. 
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G. Motode Analisis Data 

Analisis data kualitatif adalah proses mengorganisasikan dan 

mengurutkan data kedalam pola, dan satuan uraian dasar sehingga dapat 

dirumuskan hipotesa kerja seperti yang disarankan oleh data (Moleong, 

2002:103). 

Dalam penelitian ini untuk menjawab permasalahan bagaimana 

peran keluarga sebagai agen sosialisasi politik terhadap orientasi politik 

pemilih pemula dalam pemilihan Gubernur Jawa Barat. 

Tahap-tahap yang dilakukan oleh peneliti adalah. 

1. Pengumpulan Data 

Pengumpulan data diartikan sebagai suatu proses kegiatan 

mengunmpulkan data melalui wawancara maupun dokumentasi untuk 

mendapatkan data yang lengkap. 

2. Reduksi Data 

Reduksi data dapat diartikan sebagai proses pemilihan, 

pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan 

transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di 

lapangan. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisi yang 

menajamkan, menggabungkan, mengarahkan dan membuang yang 

tidak perlu dan mengorganisasikan data sedemikian rupa sehingga 

kesana pula finalnya dapat ditarik dan diverifikasi (Milles, 1992:15-

16). 
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3. Penyajian Data 

Penyajian data dalam penelitian ini dilakukan untuk 

memeriksa, mengatur serta mengelompokkan data sehingga 

menghasilkan data yang deskriptif. 

4. Pemeriksaan Kesimpulan dan Verifikasi 

Kesimpulan adalah suatu tujuan pada catatan di lapangan atau 

kesimpulan dapat ditinjau sebagaimana yang timbul dari data yang 

harus diuji kebenarannya, kekokohannya dan kecocokannya yaitu 

merupakan validitasnya (Milles, 1992:19). 

 

 

Analisis data pada penelitian ini digambarkan sebagai berikut: 

  Kesimpulan dalam analisis data (interactive model) 

 

 

 

 

Gambar 3.1. Tahap Analisis Data 

  Sumber: Sugiyono (2010) 
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H. Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian ini dilakukan dengan menggunakan beberapa 

tahap, yaitu: 

1. Tahap Pra Penelitian 

Tahap ini berisi tentang rancangan skripsi, membuat surat 

perijinan dan membuat instrumen. 

2. Tahap Penelitian 

a. Pelaksanaan penelitian dengan mengadakan observasi di beberapa 

desa di kabupaten Indramayu. 

b. Pengamatan secara langsung mengenai orientasi politik pemilih 

pemula. 

c. Kajian pustaka dengan mengumpulkan data dari informasi, buku-

buku dan internet. 

3. Tahap Pembuatan Laporan 

Pada tahap penelitian ini peneliti akan menganalisa data-data 

yang telah terkumpul dari beberapa metode pengumpulan data yang 

telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, membaca kepustakaan yang 

ada kaitannya dengan masalah dan latar penelitian dari beberapa tahap 

di atas akan dilakukan dengan teliti sehingga peneliti dapat mengetahui 

apakah ada peran keluarga sebagai agen sosialisasi politik terhadap 

orientasi politik pemilih pemula.  
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

1. Kondisi Masyarakat Kabupaten Indramayu 

Secara geografis Kabupaten Indramayu terletak pada posisi 107˚ 

52‟ - 108˚ 36‟ BT dan 6˚ 15‟ - 6˚ 40‟ LS dengan batas wilayah sebelah 

barat berbatasan dengan Kabupaten Subang, sebelah utara berbatasan 

dengan Laut Jawa, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten 

Majalengka, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Cirebon, sebelah timur 

berbatasan dengan Laut Jawa dan Kabupaten Cirebon. 

Cakupan wilayah administrasi pemerintahan Kabupaten 

Indramayu saat ini terdiri dari 31 Kecamatan, 307 Desa dan 8 

Kelurahan, dengan luas wilayah 204,011 Ha atau 2.040.110 Km dengan 

panjang garis pantai 147 Km yang membentang sepanjang pantai utara 

antara Cirebon-Subang, dengan banyaknya desa pantai 36 dari 11 

kecamatan. 

Pola penggunaan lahan menurut data GIS (Geographic 

Information System) Bapeda Kabupaten Indramayu, wilayah seluas 

204.011 Ha tersebut terdiri dari tanah sawah irigasi 116.675 Ha, tahan 

kering 87.336 Ha, dan tahan sawah non irigasi 92.795 Ha. 
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Seperti kabupaten lainnya di Jawa Barat, Kabupaten Indramayu 

merupakan daerah yang cukup subur. Dari tanah seluas 204.011 hektar, 

41,90 persen merupakan tanah sawah. Sebagai lumbung beras di Jawa 

Barat, enam tahun terakhir (2001), Indramayu masih nomor satu dalam 

produksi padi se-Provinsi Jawa Barat. Produksi padi selama kurun 

waktu tersebut mencapai lebih dari satu juta ton per tahun. Produksi 

gabah mencapai 1,2 juta ton per tahun. Dari jumlah itu yang dikonsumsi 

sendiri di Indramayu sekitar 400.000 ton, sisanya 800.000 ton 

dipasarkan ke luar daerah atau sektor pertanian menyumbang 16,02 

persen dari total Produk Dometik Regional Bruto Kabupaten 

Indramayu, penyumbang kedua terbesar setelah sektor industri (Migas). 

Selain itu data penduduk Indramayu berdasarkan sektor usaha utama 

menunjukkan 52,71% penduduk yang berusia di atas 10 tahun bekerja 

di sektor pertanian. 

Selain tanaman padi, bumi Indramayu kaya akan sumber bahan 

tambang, yaitu minyak dan gas bumi (Migas). Sejak tahun 1970 migas 

mulai dieksploitasi oleh Pertamina melalui penggalian sejumlah sumur. 

Dari ratusan sumur yang dibor, daerah-daerah yang berhasil  

memproduksi adalah Jatibarang, Cemara, Kadanghaur Barat dan Timur, 

dan Lepas Pantai. Pada tahun 1980 Pertamina mendirikan terminal 

Balongan untuk menyalurkan bahan bakar minyak (BBM). Kilang yang 

dibangun tahun 1990 tersebut mulai beroperasi pada tahun 1994. 
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Dikelola oleh Pertamina Unit Pengolahan (UP) VI balongan. Produksi 

kilang BBM berkapasitas 125.000 BPSD (barrel per stream day) boleh 

dibilang seratus persen disalurkan untuk DKI Jakarta. Sedangkan 

produksi gas atau LPG yang dikelola kilang LPG Mundu VI dengan 

kapasitas 37,3 MMSCFD (juta kaki kubik per tahun) di Kecamatan 

Karangampel, disalurkan untuk Jawa Barat dan DKI Jakarta. 

Dari sisi statistik, migas jelas-jelas dominan dalam kegiatan 

ekonomi Indramayu, khususnya sektor pertambangan dan penggalian. 

Tahun 1996 subsektor minyak dan gas mencapai 53,82 persen, 

sementara empat tahun kemudian 55,16 persen. Di satu sisi migas 

memberi kontribusi bagi kegiatan ekonomi kabupaten, tapi disisi lain 

migas memicu „pertarungan‟ antara pertamina, Pemerintah Kabupaten 

Indramayu dan Pemerintah Pusat. 

Dari beberapa keunggulan di atas, Kabupaten Indramayu juga 

merupakan gudang tambak. Seperti di Kecamatan Balongan, terhampar 

ratusan hektar tambak udang, tambak bandeng, dan tambak garam. 

Potensi alam lainnya di Indramayu adalah mangga. Hal tersebut sesuai 

dengan julukannya sebagai kota mangga sehubungan disana banyak 

tanaman mangga. Mangga daerah ini dikenal manis. Selain itu sarang 

walet juga merupakan kekuatan Indramayu. 

Dari kondisi wilayah di atas dapat disimpulkan bahwa sebagian 

besar masyarakat Kabupaten Indramayu bermata pencaharian sebagai 
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nelayan dan petani dengan didukung adanya laut dan sawah yang 

hampir mengililingi sebagian besar wilayah Indramayu. Selain itu 

pertambangan dan pengolahan minyak di Indramayu menjadikan 

tempat tersebut sebagai lahan mata pencaharian bagi beberapa 

masyarakatnya. 

4.1.Data Penduduk Kabupaten Indramayu Tahun 2005-2010 

Tahun Laki-laki Perempuan Jumlah 

2005 865.682 832.304 1.697.986 

2006 870.895 838.233 1.709.128 

2007 875.126 842.667 1.717.793 

2008 883.472 849.202 1.732.674 

2009 888.579 856.318 1.744.897 

2010 886.346 884.078 1.769.423 

2011 862.864 812.994 1.675.790 

Sumber: www.indramayukab.go.id 

 Kabupaten Indramayu merupakan salah satu Kabupaten yang 

mayoritas penduduknya beragama Islam. Walaupun Islam sebagai 

agama mayoritas di Kabupaten Indramayu, tetapi dari ke enam agama 

yang di akui di Indonesia semuanya memiliki pemeluk di Kabupaten 

Indramayu ini meskipun dengan prosentase yang lebih sedikit 

dibandingkan dengan agama Islam. 

Salah satu indikator keberhasilan pembangunan manusia adalah 

dibidang pendidikan, dan berdasarkan data dari dinas pendidikan 

Kabupaten Indramayu pada tahun ajaran 2008/2009 untuk tingkat SD 

jumlah sebanyak 880, SLTP sebanyak 148, SLTA sebanyak 52, dengan 

rincian sebagai berikut. 
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4.2.Data Sekolah di Kabupaten Indramayu 

No. Jenjang 

pendidikan 

Jumlah 

sekolah 

Jumlah kelas Jumlah murid Jumlah guru 

1. TK/RA 341 753 14.269 1.532 

2. SD/MI 1.006 7.265 193.959 2.441 

3. SLTP/MTS 219 2.036 82.949 4.924 

4. SLTA/MA 80 585 22.902 2.135 

5. SMK 45 422 15.645 1.144 

Sumber: www.Indramayukab.go.id 

Kesadaran masyarakat Indramayu mengenai pentingnya 

pendidikan untuk kehidupan dari tahun ke tahun mengalami 

peningkatan walaupun dengan prosentase yang masih kecil, hampir di 

setiap desa di Kabupaten Indramayu terdapat sekolah dasar, setiap 

kecamatan pun mempunyai sekolah menengah pertama maupun sekolah 

menengah atas sehingga memudahkan masyarakatnya untuk 

mendapatkan pendidikan. 

Tingginya tingkat pembangunan sarana dan prasarana 

pendidikan di Kabupaten Indramayu tidak diikuti oleh tingkat 

kesadaran untuk mendapatkan pendidikan dari masyarakatnya. Memang 

terdapat peningkatan tetapi tidak seimbang dengan pesatnya 

pembangunan sarana pendidikan pendidikan dari tahun ke tahun, 

terbukti dari data tingkat pendidikan Kabupaten Indramayu pada tahun 

2005 sebagai berikut. 

 

 

 

http://www.indramayukab.go.id/
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4.3.Data Tingkat Kesadaran Pendidikan Indramayu 2005 

No. Jenjang Pendidikan Jumlah Persentase (%) 

1. SD 1.441.590 84,9% 

2. SMP 146.027 8,6% 

3. SMA 98.483 5,8% 

4. D3 5.094 0,3% 

5. S1 6.792 0,4% 

  1.697.986 100% 

 Sumber: informasi-indramayu.blogspot.com 

  Rendahnya tingkat kesadaran pendidikan di atas sangat 

berpengaruh besar terhadap tingkat kemiskinan dan pengangguran 

masyarakat Indramayu, karena lemahnya pendidikan yang dimiliki 

membuat masyarakat sulit untuk mencari pekerjaan karena ketrampilan 

masyarakat yang begitu rendah, tidak heran jika sebagian besar 

masyarakat Indramayu hanya bermatapencaharian buruh pabrik, buruh 

tani serta nelayan, berikut ini adalah data kemiskinan serta pengangguran 

masyarakat Kabupaten Indramayu. 

4.4.Data Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran Kabupaten Indramayu 
No. Tahun Tingkat Kemiskinan (%) Tingkat Pengangguran (%) 

1. 2005 50,15 10,25 

2. 2009 35,21 8,21 

Sumber: informasi-indramayu.blogspot.com 

 Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran yang tinggi serta 

rendahnya tingkat kesadaran pendidikan masyarakat Kabupaten 

Indramayu pasti akan berpengaruh terhadap orientasi politik mereka, 

karena masyarakat cenderung lebih menghabiskan waktunya untuk 

memenuhi kebutuhan hidup mereka dibandingkan untuk membicarakan 

masalah politik yang sedang ada. 
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2. Kondisi Sosial Budaya dan Politik Masyarakat  Kabupaten 

Indramayu 

 

a. Kondisi Sosial Budaya Masyarakat Kabupaten Indramayu 

Penduduk Kabupaten Indramayu merupakan percampuran 

antara Suku Sunda dan Suku Jawa sehingga kebudayaan yang 

tumbuh dan berkembang merupakan implementasi ekspresi 

masyarakat setempat dipengaruhi oleh kebudayaan Jawa dan Sunda 

sehingga bentuk kebudayaannya merupakan akulturasi dari kedua 

kebudayaan tersebut. 

Berbicara mengenai keadaan sosial budaya suatu masyarakat 

tentu tidak akan terlepas dari kondisi perekonomian masyarakat 

tersebut, karena ketiga hal tersebut di atas selalu memiliki hubungan 

yang saling mempengaruhi. Seperti yang telah disebutkan di atas 

bahwa Kabupaten Indramayu adalah daerah penghasil padi, minyak 

dan tambak yang bisa diperhitungkan di Provinsi Jawa Barat. 

Julukan populer bagi Kabupaten Indramayu adalah sebagai 

kota mangga dan lumbung beras utama di Provinsi Jawa Barat. 

Itulah cap yang masih populer bagi Indramayu. Tetapi kini ada cap 

lain yang khas untuk kabupaten tersebut. Seperti tawuran, miras, 

TKW, petasan, dan yang paling memprihatinkan adalah PSK. 

Perkelahian antar warga desa di beberapa kecamatan menjadi hal 

yang lumrah namun memusingkan pihak keamanan dan masyarakat 

setempat. Contohnya adalah, biasa kalau di tengah jalan penumpang 
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“Elp” angkutan umum antar kecamatan dan kabupaten, tiba-tiba 

dioper paksa ke kendaraan lain dengan alasan untuk menghindari 

“demo” atau tawuran. Baru-baru ini pula banyak korban miras yang 

sering kali memakan korban jiwa, terutama para pemuda Indramayu. 

Hal tersebut tentu berhubungan erat dengan tingkat ekonomi 

serta pendidikan yang rendah. Rendahnya pendidikan serta 

kurangnya lapangan pekerjaan untuk para remajanya menjadikan 

Kabupaten Indramayu sebagai kabupaten yang memiliki tingkat 

pengangguran serta kriminalitas yang sudah harus segera ditangani 

oleh pemerintahnya.  

b. Kondisi Politik Masyarakat Kabupaten Indramayu 

Berbicara mengenai keadaan sosial politik suatu masyarakat 

tentu tidak akan terlepas dari lembaga-lembaga baik pemerintahan 

maupun non-pemerintahan yang terdapat dalam suatu daerah 

tersebut. Salah satunya adalah partai politik, partai politik memiliki 

peran yang sangat penting didalam sebuah negara yang 

menggunakan sistem demokrasi. Pendidikan politik serta komunikasi 

politik merupakan salah satu tugas dari partai politik yang ada pada 

suatu wilayah. Orientasi politik bahkan budaya politik suatu 

masyarakat akan baik jika pendidikan politik serta komunikasi 

politik dapat dilaksanakan dengan baik. Selain partai politik terdapat 

juga kelompok-kelompok kepentingan serta organisasi masyarakat 
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yang sedikit banyak memberikan informasi mengenai dunia politik 

kepada masyarakat. 

Organisasi masyarakat serta lembaga sosial masyarakat di 

Indramayu dapat dikatakan banyak dan sangat beragam tetapi tidak 

semua ormas maupun LSM di Indramayu dapat memberikan 

informasi tentang politik yang dibutuhkan oleh masyarakat 

Indramayu. 

Tabel 4.5. Data Organisasi Masyarakat/LSM di Indramayu 

Ormas LSM Yayasan Jumlah 

24 45 14 83 

Sumber: www.bakesbangpolinmasda.jabarprov.go.id 

Peran partai politik diciptakan dan diperuntukkan sebagai alat 

untuk menyeimbangkan kekuatan negara agar bergerak sesuai 

dengan kepentingan rakyat. Dalam logita tersebut, partai pun 

diciptakan dari, oleh dan untuk rakyat, karena dia merupakan 

jelmaan tangan-tangan rakyat. Partai dan rakyat menjadi satu 

kesatuan yang utuh, tidak terpisahkan. 

Teori mengenai partai di atas mungkin memang hanya menjadi 

teori bagi masyarakat Indramayu, partai politik yang seharusnya 

menjadi jembatan antara pemerintahan dengan rakyat kini berubah 

posisi. Partai politik di Indramayu lebih terlihat sebagai kepanjangan 

tangan pemerintah untuk memaksakan kehendak atau keinginan 

pemerintahan yang terdapat di atas. Seperti halnya saat 

http://www.bakesbangpolinmasda.jabarprov.go.id/
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terselenggaranya pemilihan umum di Kabupaten Indramayu, partai 

politik memiliki peran penting untuk memaksa masyarakatnya baik 

secara halus maupun tidak untuk memilih partai politik atas 

seseorang yang dijagokan oleh partai politik yang sedang berjaya di 

Kabupaten Indramayu. 

Menurut hasil wawancara dengan beberapa warga hal tersebut 

sudah terjadi sangat lama, masyarakat yang tidak menyetujui dengan 

konsep tersebut pun tidak dapat melakukan sesuatu untuk 

mengakhiri hal tersebut karena memang terdapat ancaman-ancaman 

dari pihak yang bersangkutan. Tidak heran jika dari tahun ketahun 

partai politik yang selalu memenangkan pemilukada di Kabupaten 

Indramayu merupakan partai yang sama. Berikut ini adalah partai 

politik yang terdapat di Kabupaten Indramayu. 

Tabel 4.6. Partai Politik di Indramayu 

No Partai Politik 

1. Partai Demokrat 

2. PAN 

3. Partai Hanura 

4. PDI-P 

5. Partai Golkar 

6. Partai Gerindra 

7. Partai Nasdem 

8. PPP 

9. PKB 

10. PBB 

11. PKPI 

12. PKS 

 Sumber: Data hasil penelitian 

Keadaan sosial politik di Kabupaten Indramayu tidak hanya 

dipengaruhi oleh partai politik serta organisasi masyarakat saja, 
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perkembangan politiknya pun tidak jauh dipengaruhi oleh 

perkembangan perpolitikan di Indonesia yang sudah semakin 

transparan. Hampir seluruh elemen masyarakat dapat mengakses 

informasi politik sebagai implikasi dari perkembangan yang terjadi. 

Bahkan diprediksi rata-rata masyarakat setiap harinya mendapatkan 

pemberitaan mengenai politik tanpa filter yang jelas. Dengan kata 

lain seluruh kalangan masyarakat dari berbagai tingkat umur, 

mengetahui sedikitnya tentang dunia perpolitikan yang ada. 

Termasuk didalamnya anak usia sekolah. Akan tetapi, yang 

berpengaruh dari keseluruhan ini adalah sebagian besar dari siswa 

Sekolah Dasar Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas 

maupun yang sederajat. Siswa sekolah menengah inilah yang bisa 

dikatakan memiliki orientasi politik sedikit lebih banyak dari 

orientasi yang dimiliki ornag-orang dibawah usianya, atau bahkan di 

atas usianya. 

Transparansi informasi seperti ini memang baik adanya. 

Dengan keadaan demikian ini informasi dapat diketahui masyarakat 

luas. Akan tetapi jika semua jenis informasi dikonsumsi, maka akan 

buruk pula dampaknya. Sayangnya informasi yang terserap oleh 

masyarakat Indramayu merupakan informasi yang belum melalui 

tahap filterisasi. Masyarakat dibebaskan untuk berfikir dan mencerna 
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sendiri informasi yang mereka dapat tanpa adanya konfirmasi dari 

pihak pemerintah.  

Kemudahan mengakses serta mendapatkan inrormasi 

mengenai politik ini sepertinya tidak lagi dihiraukan oleh sebagian 

besar masyarakat Indramayu yang terlanjur pasrah dan menyerahkan 

semua kegiatan pemerintahan kepada pemerintah tanpa adanya 

monitoring dari masyarakat itu sendiri. Keadaan sosial ekonomi 

yang belum stabil membuat masyarakat khususnya di wilayah 

pedesaan Indramayu enggan untuk mengikuti informasi maupun 

kegiatan pemerintahan yang sedang terjadi. Sering terdengar juga 

selentingan yang mengatakan bahwa “ngurusin perut aja susah 

ngapain ngurusin pemerintahan, pemerintahan sudah ada yang 

ngurus, untuk apa kita memilih wakil rakyat jika tidak untuk 

mengurus pemerintahan, jadi ya serahkan saja” kata-kata tersebut 

sering keluar dari orang tua yang sibuk memenuhi kebutuhan 

ekonominya dengan bekerja di sawah maupun berjualan dipasar. 

Masyarakat Indramayu lebih sering untuk mengikuti saja kegiatan 

yang dilaksanakan oleh pemerintah tanpa berkomentar tentang baik 

atau tidaknya kegiatan tersebut maupun setuju atau tidaknya 

masyarakat terhadap kegiatan tersebut, dan jika tidak setuju mereka 

lebih memilih untuk diam dan tidak mengikuti kegiatan yang 

diadakan oleh pemerintah tersebut. Salah satu contohnya adalah 
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pemilihan umum, sebagian besar masyarakat Indramayu hanya 

mengetahui tugasnya yaitu pergi ke TPS dan memilih pasangan yang 

mereka pilih setelah memilih maka selesai pula lah tanggung jawab 

mereka. 

Tekanan-tekanan dari pihak penguasa yang dilakukan secara 

terus menerus menjadikan masyarakat Indramayu cenderung 

memiliki orientasi apatis atau masa bodoh terlihat dari ketidak ingin 

tahuan masyarakat mengenai kegiatan pemerintahan yang sedang 

terjadi. Jika dilihat dari pengklasifikasian Almond mengenai 

orientasi seseorang terhadap obyek orientasi politik maka dapat 

dikatakan sebagian besar masyarakat pedesaan di Indramayu 

memiliki orientasi netral, yaitu orientasi yang ditunjukkan oleh 

frekuensi ketidakpedulian yang tinggi atau memiliki tingkat orientasi 

yang sangat terbatas bahkan tidak memiliki orientasi sama sekali 

terhadap obyek-obyek politik. 

Ketidak tahuan maupun ketidak pedulian terhadap kehidupan 

pemerintahan tersebut tentu tidak terjadi kepada semua lapisan 

masyarakat Indramayu, terdapat beberapa kelompok masyarakat 

yang peduli terhadap dunia politik serta pemerintahan yang 

kemudian ikut menyoroti kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh 

pemerintah dan mementingkan kemaslahatan masyarakat yang 

lainnya. Kelompok yang mengerti dan peduli terhadap politik ini 
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banyak terdapat di daerah perkotaan Indramayu walaupun ada 

beberapa masyarakat yang berasal dari daerah pedesaan Indramayu. 

3. Gambaran Pelaksanaan Serta Calon Pemilihan Gubernur Jawa 

Barat Periode 2013-2018 dan Peran KPU 

 

Pemilihan umum mempunyai peran yang sangat penting dalam 

negara demokrasi, salah satunya di Indonesia. Karena melalui 

pemilihan umum lah proses penyeleksian untuk memilih anggota 

eksekutif maupun legislatif dapat dilaksanakan.  

Ada perbedaan pelaksanaan serta teknis cara pemilihan dalam 

pemilihan Gubernur Jawa Barat dengan pemilihan sebelumnya. Jika 

pada pemilu sebelumnya cara menggunakan hak pilih adalah dengan 

mencontreng, pada pilgub Jawa Barat kali ini kembali lagi 

menggunakan cara mencoblos seperti cara yang telah dilakukan 

beberapa tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan pemilih terutama 

pemilih yang sudah berumur mengaku lebih mudah untuk 

menggunakan hak pilihnya dengan cara mencoblos dibandingkan 

dengan cara mencontreng. 

Pelaksanaan pemilihan Gubernur Jawa Barat dilaksanakan pada 

24 Februari 2013 di 3400 TPS yang tersebar di 31 Kecamatan, 307 

Desa dan 8 Kelurahan yang dilaksanakan dari pukul 07.00 s/d 13.00. 

Adapun lembaga resmi yang menjalankan pemilihan Gubernur di 

Kabupaten Indramayu ini adalah Komisi Pemilihan Umum  Kabupaten 

Indramayu (KPU Kabupaten Indramayu). Seperti halnya KPU 
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dibeberapa daerah lainnya Dalam KPU Indramayu terdapat dua 

pembagian tugas kerja yakni dewan pemilihan umum Kabupaten 

Indramayu serta sekertariat komisi pemelihan umum Kabupaten 

Indramayu. 

Dalam dewan pemilihan umum dipimpin oleh seorang ketua dan 

dibantu oleh 4 orang anggota yang dipilih melalui partai politik dengan 

masa jabatan selama 5 tahun.  

Selain dewan terdapat pula sekretariat komisi pemilihan umum 

Kabupaten Indramayu yang dipimpin oleh sekertaris dan dibantu oleh 4 

sub bagian yang merupakan pegawai negeri sipil yang diperbantukan 

dengan masa jabatan yang sudah ditentukan sebagai pegawai negeri 

sipil. 

Dari hasil wawancara pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2013 

dengan anggota KPU divisi sosialisasi Bapak Markatab Sugiharto 

mengenai pentingnya sosialisasi pilgub Jawa Barat kepada pemilih 

pemula di Kabupeten Indramayu, menyatakan bahwa: 

“Sangat perlu untuk mengadakan sosialisasi tentang pilgub Jawa 

Barat kepada semua kalangan masyarakat terutama pada 

kalangan pemilih pemula yang semangatnya sangat berkobar-

kobar untuk mencoba hal-hal baru termasuk untuk 

menggunakan hak pilihnya dalam sebuah pemilihan. Semangat 

inilah yang wajib kita arahkan kejalan yang benar sehingga 

pemilih pemula tidak mengalami kebingungan dalam 

menggunakan hak pilihnya nanti.” 
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Pentingnya sosialisasi kepada pemilih pemula juga dibenarkan 

oleh Bapak Drs. H. Madri selaku divisi teknis penyelanggaraan pemilu 

dari hasil wawancara pada Rabu, 6 Maret 2013 yang menyatakan: 

“Sosialisasi memang sangat penting untuk dilaksanakan tidak 

hanya kepada pemilih pemula yang memang baru menggunakan 

hak pilihnya tetapi kepada para pemilih yang lainnya yang 

memang telah menggunakan hak pilih sebelumnya tetapi tidak 

menutup kemungkinan mereka juga sudah lupa cara memilih 

yang benar itu seperti apa. Sosialisai yang kami lakukan tidak 

hanya dengan mengadakan seminar saja, tetapi melalui media 

cetak seperti poster-poster cara mencoblos yang baik yang kami 

sebar di hampir seluruh daerah di Kabupaten Indramayu”   

  

Dengan pelaksanaan pemilu yang pernah terselenggara 

sebelumnya, tentu tidak menutup kemungkinan akan terjadi kesalahan-

kesalahan yang dilakukan oleh pemilih pemula. Misalnya terkait 

dengan cara menggunakan hak pilih yang sering kali berubah dari 

coblos menjadi contreng kemudian kembali lagi menjadi coblos. Jika 

tidak disosialisasikan hal-hal kecil semacam itu maka akan banyak 

suara-suara yang tidak sah dan menjadi terbuang sia-sia. Masalah 

lainnya seperti Golongan Putih (golput), banyak pemilih pemula yang 

akhirnya tidak menggunakan hak pilihnya dikarenakan tidak 

mengetahui tata cara bahkan pasangan-pasangan yang sedang 

mencalonkan dirinya. 

Sosialisasi tersebut penting karena tertuang dalam salah satu 

misi KPU yang berbunyi “meningkatkan pemahaman tentang hak dan 

kewajiban politik rakyat Indonesia untuk berpartisipasi aktif dalam 
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pemilihan umum yang dilaksanakan secara langsung, bebas, rahasia, 

jujur, adil, akuntabel, edukatif dan beradab.” Dari kutipan misi KPU di 

atas jelas dapat dikatakan bahwa sosialisasi sangat penting untuk 

dilaksanakan terutama untuk para pemilih pemula yang belum 

mempunyai banyak pengalaman dan pengetahuan mengenai pemilihan 

umum. 

Dari wawancara dengan Bapak Markatab ini pula didapatkan 

informasi bahwa KPU telah melakukan sosialisasi kepada siswa SLTA 

Se-Kabupaten Indramayu yang diadakan 3 kali yaitu di Kecamatan 

Jatibarang untuk Indramayu bagian Timur, di gedung Dinas Pendidikan 

untuk wilayah Indramayu Kota dan di Losarang untuk wilayah 

Indramayu Barat. 

Kegiatan ini mengikut sertakan siswa-siswa kelas XII 

SLTA/Sederajat yang masing-masing kegiatan diikuti oleh 200 siswa 

yang merupakan perwakilan dari masing-masing sekolah wilayah 

Indramayu tersebut, yang kemudian diharapkan wakil-wakil tersebut 

dapat meneruskan informasi yang didapatkannya kepada teman-teman 

di sekolahnya masing-masing. 

Selain ketiga kegiatan di atas, terdapat pula acara yang 

diselenggarakan di kantor KPU yang diikuti oleh  perwakilan 

siswa/siswi se-Kabupaten Indramayu guna membahas, memberikan 

pengetahuan serta arahan mengenai lomba cerdas cermat pemilu 
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(LCCP) yang diadakan oleh KPU Provinsi Jawa Barat yang mengikut 

sertakan siswa-siswi SLTA/Sederajat se-Jawa Barat sebagai pesertanya.  

Lomba Cerdas Cermat Pemilu ini tentu merupakan kesungguhan 

pemerintah dalam mengadakan sosialisasi pemilu terutama untuk 

kalangan pemilih pemula. LCCP tersebut diadakan beberapa kali dalam 

beberapa babak penyisihan, dan Kabupaten Indramayu yang diwakili 

oleh peserta lomba dari SMA Negeri 1 Indramayu akhirnya dapat 

memenangkan lomba cerdas cermat pemilu tersebut dengan 

mengalahkan peserta-peserta lain yang datang dari berbagai kabupaten 

di Provinsi Jawa Barat.  

Kemenangan siswa SMA Negeri 1 Indramayu ini jelas dapat 

dijadikan bukti bahwa KPU Indramayu telah berhasil untuk 

mensosialisasikan hal-hal yang berhubungan dengan pilgub Jawa Barat 

terutama kepada para pemilih pemula. 

Di atas telah disinggung mengenai beberapa program sosialisasi 

KPU kepada pemilih pemula, dari hasil wawancara dengan Bapak 

Markatab Sugiharto pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2013 ketika 

ditanyakan mengenai respon yang diberikan pemilih pemula setelah 

diadakan sosialisasi adalah sebagai berikut: 

“Mereka sangat antusias dalam mengikuti sosialisasi yang 

diadakan oleh KPU, banyak anak-anak peserta sosialisasi yang 

menanyakan banyak hal, dari misalnya apa saja tugas dan 

wewenang dari KPU, bagaimanakan transparansi KPU, 

mengenai calon peserta pilgub Jawa Barat serta masih banyak 

pertanyaan lain yang tidak terduga. Dari beberapa pertanyaan 
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tersebut dapat disimpulkan bahwa memang para pemilih pemula 

memiliki antusiasme yang cukup besar dalam mengikuti 

sosialisasi tersebut. Dan setelah diberikan beberapa informasi 

atau materi pertanyaan bahkan pernyataan peserta sosialisasi 

pun lebih terlihat berbeda dibandingkan dengan pertanyaan-

pertanyaan sebelum informasi selesai diberikan.“ 

  

Sayangnya saat diberikan pertanyaan mengenai jumlah pemilih 

pemula yang terdaftar dalam pemilihan Gubernur, mengenai berapa 

jumlah pemilih pemula yang menggunakan hak atau bahkan tidak 

menggunakan hak pilihnya para divisi komisi pemilihan umum ini tidak 

dapat memberikan jawaban dengan pasti karena memang mereka tidak 

mempunyai data yang khusus mengenai jumlah pemilih pemula. 

Dari hasil wawancara juga dapat diketahui tingkat partisipasi 

serta tingkat pemahaman pemilih dalam pemilihan Gubernur Jawa 

Barat tahun 2013 di Kabupaten Indramayu. Berikut ini adalah tabel 

tingkat partisipasi serta tingkat pemahan pemilih di Kabupaten 

Indramayu. 

Tabel 4.7. Rekapitulasi Tingkat Partisipasi Pemilih 

Dpt Asal Berkurang 

Tdk 

Memenuhi 

Syarat 

Tambah Krn 

Dp4/ Dps/ 

Ktp 

Jumlah 

Total 

Pemilih 

Terdaftar 

(3-4+5) 

Jumlah 

Kehadiran 

(7 : 6 X 

100) 

Presentasi  

1.446.365 24.194 4.531 1.426.702 901.737 63,20% 

Sumber: KPU Indramayu 

Tabel di atas merupakan rekapitulasi tingkat partisipasi pemilih 

di Kabupaten Indramayu yang dapat memberikan data mengenai 

kehadiran pemilih Indramayu dalam pemilihan Gubernur Jawa Barat, 
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tetapi dari partisipasi tersebut terdapat suara sah dan suara tidak sah 

yang dapat menjelaskan tentang tingkat pemahaman pemilih dalam 

menggunakan hak suaranya seperti dalam tabel berikut.  

Tabel 4.8. Rekapitulasi Tingkat Pemahaman Pemilih 

DPP Kehadiran Suara Sah Suara Tdk Sah Prosentase 

(5 : 4 X 100) 

1.426.702 901.737 887.590 14.147 98,43% 

Sumber: KPU Indramayu 

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa sebagian besar 

masyarakat Indramayu telah memiliki kesadaran yang tinggi dalam 

menggunakan hak pilihnya terbukti dari kehadiran masyarakat ke 

tempat pemungutan suara, tetapi dari kehadiran tersebut terdapat suara 

tidak sah sebanyak 14.147 suara, sedikitnya suara yang tidak sah 

tersebut jelas tidak terlepas dari peran KPU Indramayu sebagai lembaga 

resmi pemerintahan yang telah mensosialisasikan mengenai pemilihan 

Gubernur Jawa Barat tahun 2013 serta pentingnya menggunakan hak 

pilih dalam sebuah pemilihan. 

Kesungguhan KPU Indramayu maupun KPU Provinsi Jawa 

Barat dalam mensosialisasikan pemilihan Gubernur Jawa Barat tahun 

2013 ini dapat terlihat dari terselenggaranya lomba cerdas cermat 

pemilu (LCCP) yang diperuntuk bagi siswa-siswi SLTA/Sederajat 

sebagai pemilih pemula. Lomba cerdas cermat tersebut terbukti telah 

memberikan pengaruh besar terhadap pengetahuan pemilih pemula 
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serta kesadaran pemilih pemula untuk menggunakan hak pilih mereka 

dengan positif. 

Kesungguhan dalam pemilihan Gubenrur Jawa Barat ini tentu 

juga terjadi pada setiap pasangan calon Gubernur serta Wakil Gubernur. 

Pemilihan yang diikuti oleh lima pasangan calon ini terdiri dari Didik 

Mulyana dan Cecep Nana Suryana yang lebih disandarkan kepada 

Didik yang merupakan irjen polisi. Keduanya pada awal pendaftaran 

mampu mengajukan dua juta pendukung (KTP dan daftar pendukung) 

setelah diverifikasi, dukungan yang dinyatakan sah oleh KPUD 

berjumlah 1,1 juta. Pasangan ini pun tetap optimis meski disejumlah 

survai berada diposisi terbawah dibandingkan dengan partai politik 

lainnya.  

Calon dari partai Golongan Karya merupakan pasangan nomer 

urut dua yaitu Irianto MS Syafiuddin dan Tatang Farhanul. Irianto atau 

yang biasa disebut Yance merupakan tokoh Golkar yang dua kali 

pernah menjabat sebagai Bupati Indramayu. Alasan DPP partai 

Golongan Karya memilih Yance memilih sebagai calon Gubernur 

karena DPP memandang bahwa kinerja dan totalitas Yance dalam 

memimpin DPD partai Golongan Karya Jawa Barat sangat baik. 

Walaupun Yance telah ditetapkan sebagai tersangka korupsi kasus 

pembebasan lahan untuk pembangunan proyek PLTU 1 Indramayu, 
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partai Golkar tidak mempermasalahkan kasus tersebut dan tetap 

memilih Yance sebagai wakil mereka. 

Pasangan ketiga yaitu Dede Yusuf dan Lex Laksamana. Dede 

Yusuf yang merupakan incumbent Wakil Gubernur Jawa Barat yang 

dulu diusung oleh PAN, kini maju dari partai Demokrat, didukung 

PAN, Gerindra dan PKB. Dede sebagai artis sangat dikenal masyarakat. 

Pada saat berpasangan dengan Akhmad Heryawan pada 2008, Dede 

Yusuf demikian menonjol sebagai calon pemimpin muda harapan 

publik. 

Pasangan Akhmad Heryawan dan Deddy Mizwar didukung oleh 

PKS, Hanura, PPP dan PBB. Akhmad Heryawan adalan incumbent 

Gubernur Jawa Barat yang jelas popularitasnya sangat tinggi. 

Sementara Deddy Mizwar nampaknya dipilih karena populer baik 

sebagai artis sinetron bintang dengan peran yang selalu baik dan juga 

sebagai bintang iklan. 

Pasangan terakhir adalah Rieke Diah Pitaloka dan Teten 

Masduki, Rieke yang terkenal sebagai Oneng sangat dikenal oleh 

sebagian besar masyarakat Jawa Barat. Sebagai salah satu kader PDIP, 

Rieke dipercaya oleh Megawati sebagai satu-satunya calon Gubenur 

wanita untuk ikut bersaing. Pasangannya Teten Masduki adalah Sekjen 

Transparancy Internasional Indonesia (TII) dan pendiri Indonesia 
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Corruption Watch (ICW). Berikut ini adalah tabel dukungan partai 

politik kepada calon Gubernur dan Wakil Gubernur. 

Tabel 4.9. Partai politik pendukung  

No. Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Partai Politik Pendukung 

1. Didik Mulyana Arif – Cecep Nana 

Suryana Toyib 

(Independen) 

2. Irianto MS Syariudin – Tatang Farhanul Partai Golkar 

3. Dede Yusuf – Lex Laksamana Partai Demokrat, PKB, PAN, 

Partai Gerindra 

4. Ahmad Heryawan – Deddy Mizwar PKS, PPP, PBB, Hanura 

5. Rieke Diah Pitaloka – Teten Masduki PDI-P 

   Sumber: Data hasil penelitian 

Perolehan masing-masing partai politik dalam pemilihan daerah 

di Kabupaten Indramayu sebelumnya pun dapat mempengaruhi 

orientasi politik dalam pemilihan Gubnernur Jawa Barat periode 2013-

2018 baik pemilih pemula maupun pemilih yang sudah sering 

menggunakan hak pilih sebelumnya. Beberapa partai yang mengikuti 

pemilahan daerah di Kabupaten Indramayu adalah  Partai Golongan 

Karya (Golkar), Partai Demokrasi Indonesia Pembangunan (PDIP), 

Partai Demokrat, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Keadilan 

Sejahtera (PKS), Partai Gerakan Nurani Pembangunan Rakyat (GNPR) 

yang merupakan gabungan dari Partai Hanura, Partai Persatuan 

Pembangunan dan Partai Gerindra.  

Partai Golkar merupakan partai yang memiliki kursi terbanyak 

di DPRD Kabupaten Indramayu, dari tahun ke tahun partai Golkar 

memang selalu memenangkan beberapa pemilihan di Kabupaten 

Indramayu, hampir sebagian besar bupati yang memenangkan 
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pemilihan daerahpun merupakan perwakilan dari partai Golkar. Adapun 

perolehan kursi di DPRD Kabupaten Indramayu pada pemilihan umum 

2009 adalah sebagai berikut. 

Tabel 4.10. Kursi di DPRD Kabupaten Indramayu pada Pemilu 2009 

No. Nama Partai Kursi Prosentase (%) 

1. Golkar 24 48 

2. PDIP 7 14 

3. PKB 5 10 

4. PKB 5 10 

5. PKS 4 8 

6. PPP 1 2 

7. Hanura 2 4 

8. Gerindra 2 4 

Total  50 100 

    Sumber: dprd.indramayukab.go.id 

Jumlah kursi terbanyak di DPRD Kabupaten Indramayu terbukti 

berpengaruh dalam perolehan suara pada pemilihan Gubernur Jawa 

Barat di Kabupaten Indramayu. Pasangan no urut 2 yaitu Yance-Tatang 

yang merupakan perwakilan dari Partai Golkar memperoleh suara 

terbanyak hanya di Kabupaten Indramayu. Seperti telah disinggung di 

atas bahwa Yance pernah menjadi bupati Indramayu selama 2 Masa 

jabatan berturut-turut. Berikut ini adalah perolehan suara dalam 

pemilihan Gubernur Jawa Barat di Kabupaten Indramayu.  

Tabel 4.11. Hasil Perhitungan Suara Pilgub Jawa Barat di Indramayu 

No. Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jumlah suara 

1. Didik Mulyana Arif Mansyur – Cecep Nana 

Suryana Toyib 

8.035 

2. Irianto MS Syafiuddin – Tatang Farhanul 483.334 

3. Dede Yusuf – Lex laksamana 79.509 

4. Ahmad Heryawan – Deddy Mizwar 101.441 

5. Rieke Diah Pitaloka – Teten Masduki 215.271 

Sumber: KPU Indramayu 
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4. Peran Keluarga Sebagai Agen Sosialisasi Politik Terhadap 

Orientasi Politik Pemilih Pemula. 

 

Orientasi politik sebenarnya merupakan cara pandang seseorang 

atau golongan masyarakat terhadap sistem politik.  Dalam pendekatan 

perilaku, terdapat interaksi antara manusia satu dengan lainnya dan 

akan selalu terkait dengan pengetahuan, sikap dan nilai seseorang yang 

kemudian memunculkan orientasi sehingga timbul perilaku itu. 

Orientasi politik itulah yang kemudian membentuk tatanan di mana 

interaksi-interaksi yang muncul tersebut akhirnya mempengaruhi 

perilaku politik yang dilakukan seseorang. Orientasi politik tersebut 

dapat dipengaruhi oleh orientasi individu dalam memandang obyek-

obyek politik.  

Berdasarkan wawancara di lapangan, maka dalam penelitian ini 

ditemukan bahwa peran keluarga sebagai agen sosialisasi politik 

terhadap orientasi politik pemilih pemula adalah sebagai berikut. 

a. Memberikan Informasi Mengenai Pemilihan Gubernur Jawa 

Barat 

 

Pemilih pemula merupakan WNI yang berumur 17-21 tahun 

atau yang belum berumur 17 tahun tetapi sudah atau pernah menikah 

dan baru pertama kali mengikuti pemilihan umum. Seperti yang 

telah dijelaskan bahwa pemilih pemula adalah yang WNI baru 

pertama kali menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum 

sehingga pengetahuan serta pengalaman mengenai politik tidak 
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begitu banyak. Pengetahuan yang sedikit ini membuat pemilih 

pemula membutuhkan informasi lebih banyak mengenai pemilihan 

umum baik mengenai partai politik maupun calon-calon yang 

diusung dari partai politik tersebut. Agen sosialisasi politik yang 

memberikan informasi mengenai politik kepada pemilih pemula 

salah satunya adalah keluarga, keluarga sebagai agen utama dan 

pertama menjadikan keluarga memiliki peran yang besar dalam 

memberikan informasi kepada pemilih pemula. Peran keluarga 

dalam memberikan informasi kepada pemilih pemula dalam 

penelitian ini dapat dilihat dari orientasi kignitif sebagai berikut. 

Pengetahuan tentang dan kepercayaan pada politik, peranan 

dan segala kewajibannya serta input, dan outputnya. Dalam hal ini 

yakni pengetahuan tentang calon Gubernur dan Wakil Gubernur. 

 4.12. Pengetahuan Tentang Calon Gubernur dan Wakil Gubernur  

No. Faktor yang mempengaruhi Jumlah Persentase (%) 

1. Keluarga 9 18 

2. Media Massa 15 30 

3. KPU Indramayu 26 52 

  Sumber: Data hasil penelitian 

Pemilih pemula menyatakan bahwa mereka mengenal calon 

Gubernur dan Wakil Gubernur dari informasi yang diberikan oleh 

keluarganya walaupun tidak begitu mengetahui visi dan misi dari 

masing-masing pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur. 
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Hal di atas diperkuat dengan hasil wawancara yang dilakukan 

pada  Selasa, 1 Maret 2013 kepada Faiz Zam (19 Tahun) yang 

menyatakan: 

“Dari televisi, dari keluarga, tetangga, kadang dari temen juga 

teh. Tapi lebih banyak dari keluarga soalnya saudara saya ada 

yang aktif di politik teh.” 

 

Hasil wawancara dengan keluarga pemilih pemula yang 

dilakukan pada Selasa, 1 Maret 2013 kepada Bapak Taufik (40 

tahun) menyatakan bahwa: 

“Lumayan  sering mbak, ya saya sebagai orang tua kan 

setidaknya harus memberikan gambaran kepada anak saya 

mengenai pemilihan yang sedang berlangsung ya mbak baik 

mengenai calonnya maupun yang lain sebagainya. Apalagi 

anak saya itu baru pertama kali milih”. 

 

Pemilih pemula menyatakan bahwa mereka mengetahui calon 

Gubernur dan Wakil Gubernur dari informasi yang diberikan oleh 

media massa baik cetak maupun elektronik seperti halnya poster-

poster yang dipasang oleh tim sukses masing-masing calon Gubernur 

dan Wakil Gubernur maupun iklan-iklan yang sering mereka lihat di 

televisi, walaupun masih belum mengerti mengenai visi dan misi 

dari masing-masing calon Gubernur dan Wakil Gubernur. 

Data di atas didukung dengan hasil wawancara pada Senin, 4 

Maret 2013 kepada Riayatul Afifah (18 Tahun) yang menyatakan 

bahwa: 

“Dari Sekolah, dari pihak KPUD Indramayu, temen, televisi, 

sama dari keluarga mbak. saya kan sering liat televisi tuh 
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mbak, kemaren-kemaren kan banyak berita tentang calon-

calonnya ya mbak. banyak artisnya jadi beritanya tidak hanya 

di acara berita saja tapi di infotaimen juga ada mbak”. 

 

Selain pemilih pemula yang berumur 17-21 tahun terdapat pula 

pemilih pemula yang belum berusia 17 tahun tetapi sudah menikah 

dan mendapatkan hak suara yaitu Rasia Hawati (16 tahun) yang telah 

berkeluarga dan tinggal bersama suaminya, saat diwawancarai pada 

Selasa, 9 Juli 2013 yang menyatakan bahwa: 

“Informasi yang saya dapatkan dari televisi mbak, tapi 

memang lebih banyak dari suami saya, kan sering ngobrol-

ngobrol sedikit masalah pemilu kemaren”. 

 

Pemilih pemula yang menyatakan bahwa mereka mengetahui 

calon Gubernur dan Wakil Gubernur dari sosialisasi yang diadakan 

oleh KPU Indramayu, hampir semua pemilih pemula yang 

mendapatkan informasi mengenai calon Gubernur dan Wakil 

Gubernur dari KPU Indramayu mengetahui pula visi dan misi dari 

masing-masing calon pemilih pemula walaupun belum bisa 

menghapal dengan pasti visi dan misi tersebut. 

Seperti hasil wawancara yang dilakukan kepada Leni Fitria 

Sahara (17 tahun) pada Kamis, 7 Maret 2013 yang menyatakan: 

“Banyak mbak, ada yang dari televisi, ada juga yang dari 

sekolah waktu ada sosialisasi kemaren. Tapi ya banyaknya 

memang dari sekolah mbak” 
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Hasil wawancara pada Kamis, 7 Maret 2013 kepada Bapak M 

Sanusi (42 Tahun) menyatakan bahwa: 

“Dari televisi, terus dari sekolah juga mbak. Biasanya kan ada 

sosialisasi dari KPUD ke sekolah-sekolah”. 

 

Berdasarkan gambaran di atas, orientasi ini sudah mengarah 

kepada orientasi positif terbukti dari tingkat pengetahuan pemilih 

pemula terhadap calon Gubernur dan Wakil Gubernur sudah cukup 

tinggi. Pemilih pemula sering mengikuti perkembangan informasi 

mengenai calon-calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat 

dari berbagai sumber seperti keluarga, televisi, sekolah maupun 

sosialisasi yang diadakan oleh KPU Indramayu. Tetapi dari 

gambaran di atas pula dapat disimpulkan bahwa peran keluarga 

dalam orientasi kognitif tersebut tidak terlalu besar dari 50 pemilih 

pemula hanya 9 pemilih pemula yang menyatakan mendapatkan 

mendapatkan informasi dari keuarga mereka karena sebagian dari 

pemilih pemula mengetahui informasi mengenai Gubernur dan 

Wakil Gubernur dari sosialisasi yang dilakukan oleh KPU 

Indramayu. 

b. Memberi Pertimbangan Kepada Pemilih Pemula dalam 

Menentukan Pilihan 

 

Seseorang sering kali bingung dalam menentukan pilihan 

sehingga membutuhkan orang lain untuk membantu mereka dalam 

menentukan pilihannya tersebut. Pemilih pemula yang baru 
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menggunakan hak pilihnya terkadang kesulitan dalam memilih calon 

yang diajukan dalam suatu pemilihan karena mereka tidak 

mempunyai pengetahuan serta pengalaman baik mengenai pemilihan 

tersebut maupun mengenai calon serta paratai politik peserta 

pemilihan sehingga tidak jarang pemilih pemula lebih memilih untuk 

tidak menggunakan hak pilihnya. 

Keluarga sebagai orang terdekat dari pemilih pemula 

seharusnya memiliki peran yang penting dalam membantu pemilih 

pemula untuk menentukan hak pilihnya. Dalam penelitian ini 

keluarga memang memiliki peran yang cukup besar, hal terseut 

dapat dibuktikan dari orientasi afektif sebagai  berikut:  

Kecenderungan emosi dan perasaan terhadap sistem politik, 

peranannya, para aktor dan tampilannya. Dalam hal ini adalah 

pendapat pemilih pemula terhadap calon pasangan Gubernur dan 

Wakil Gubernur Jawa Barat periode 2013-2018. 

4.13. Pendapat Pemilih Pemula Terhadap Calon Gubernur 

No. Faktor yang mempengaruhi Jumlah Persentasi (%) 

1. Keluarga 43 86 

2. Diri Sendiri 7 14 

 Sumber: Data Hasil Penelitian 

Berdasarkan hasil wawancara mengenai orientasi afektif ini 

ditemukan fakta bahwa  sebagian besar pemilih pemula menyatakan 

bahwa dalam menentukan calon Gubernur dan Wakil Gubernur para 

pemilih pemula di pengaruhi oleh faktor keluarga. Walaupun 
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pengetahuan mengenai calon Gubernur dan Wakil Gubernur tidak 

mereka dapatkan dari keluarga tetapi perasaan untuk memilih salah 

satu calon Gubernur dan Wakil Gubernur mereka dapatkan dari 

keluarga. 

Seperti hasil wawancara yang dilakukan yang dilakukan 

kepada Leni Fitria Sahara (17 tahun) pada Kamis, 7 Maret 2013 

yang menyatakan bahwa: 

“Berpengaruh besar mbak, saya kan belum banyak tahu 

tentang calon-calonnya jadi ya saya ikut-ikutan aja”. 

 

Senada dengan anaknya Bapak M Sanusi (42 tahun) pada 

Kamis, 7 Maret 2013 yang membenarkan perkataan sang anak dari 

hasil wawancara sebagi berikut: 

“Sama mbak, lah kemaren aja nyontrengnya sebelah-sebelahan 

mbak, anak saya banyak bertanya mengenai calon saya, ya 

sepertinya memang sama mbak”. 

 

Rasiyah Hawati (16 tahun) 9 Juli 2013 yang menyatakan 

bahwa: 

“saya tinggal cuma sama suami saya mbak, jadi ya segala 

sesuatu suka ikut sama suami saya. Pemilihan kemaren juga 

pilihan saya sama seperti suami saya, biar kompak aja mbak 

lagian saya nurut aja sama suami”. 

 

Pemilih pemula menyatakan bahwa pendapat mengenai calon 

pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur dalam pemilihan Gubernur 

dan Wakil Gubernur dipengaruhi oleh faktor diri sendiri. Lima dari 

tujuh orang tersebut menyatakan bahwa keluarga tidak berpengaruh 
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terhadap pilihannya karena mereka tinggal terpisah dari keluarganya 

sehingga mereka tidak begitu mengetahui pilihan keluarga mereka, 

sedangkan dua dari tujuh pemilih pemula tersebut menyatakan 

bahwa keluarga tidak berpengaruh besar karena mereka memang 

jarang berdiskusi mengenai pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubernur begitu pula dengan calon yang dipilih oleh keluarganya. 

Dari hasil wawancara pada Selasa, 19 Maret 2013 kepada Izka 

Rizky Alfiyanti (17 Tahun) menyatakan bahwa: 

“Pilihan saya dalam pencoblosan kemaren itu ya memang dari 

diri saya sendiri mbak, saya jarang-jarang diskusi sama 

keluarga mbak. nyoblos juga sepengetahuan saya aja yang 

kira-kira baik yang mana mbak”. 

 

Kharisma Prihandini (17 Tahun) yang diwawancarai pada 

Kamis, 21 Maret 2013 menyatakan bahwa: 

“Untuk masalah calon yang saya pilih kemaren saya pilih 

berdasarkan hati nurani sendiri mbak. Soalnya kan saya hidup 

dikosan lama jadi ya saya jarang berdiskusi sama keluarga 

saya mbak”. 

 

Dari hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa dalam 

orientasi afektif peran keluarga sebagai agen sosialisasi politik 

sangat besar. Peran keluarga tersebut dapat dilihat dari hasil 

wawancara kepada pemilih pemula maupun keluarga yang 

mengatakan bahwa pilihan pemilih pemula dalam memilih Gubernur 

dan Wakil Gubernur Jawa Barat lebih banyak dipengaruhi oleh 

keluarga. Hal tersebut terbukti dari diskusi-diskusi singkat yang 
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diadakan oleh pemilih pemula dengan keluarga serta bersama-sama 

pergi menuju tempat pemungutan suara saat pemilu diselenggarakan. 

Sebagai pemilih pemula yang belum mempunyai pengetahuan dan 

pengalaman mengenai pemilihan umum mereka memang cenderung 

lebih banyak bertanya mengenai pilihan calon Gubernur dan Wakil 

Gubernur kepada keluarga mereka. 

c. Memberikan Motivasi 

Keluarga dapat dikatakan sebagai motivator utama bagi 

anaknya. Kualitas serta kuantitas kebersamaan dalam keluarga yang 

begitu besar membuat anggota keluarga cenderung lebih mudah 

membicarakan masalah seharai-hari serta mencari solusi bersama 

dalam permasalahan tersebut. Seorang anak sering kali bercerita 

mengenai masalah mereka dan meminta solusi atas masalah tersebut, 

disinilah peran orang tua atau keluarga sebagai motivator atau 

memberikan saran terhadap masalah yang dihadapi oleh anaknya. 

Peran keluarga sebagai motivator dalam penelitian ini dapat dilihat 

dari orientasi evaluatif sebagai berikut: 

Pertimbangan terhadap sistem politik menyangkut keputusan 

dan pendapat tentang obyek-obyek politik. Dalam penelitian ini yaitu 

mengenai keputusan pemilih pemula dalam menggunakan hak 

suaranya untuk memilih salah satu calon Gubernur dan Wakil 

Gubernur. 
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Keputusan untuk menggunakan hak suara bukanlah yang 

mudah bagi pemilih pemula, banyak hal yang seharusnya mudah 

menjadi begitu sulit bagi pemilih pemula karena mereka banyak 

memikirkan hal-hal yang tidak seharusnya seperti tidak percaya diri 

untuk datang ketempat pemungutan suara karena merupakan 

pengalaman pertama, merasa takut akan melakukan hal yang salah 

sampai pada rasa malas untuk datang ketempat pemilihan suara 

tersebut. Kekhawatiran yang dirasakan pemilih pemula sebelum 

menggunakan hak suaranya ini merupakan tanggangjawab keluarga 

sebagai agen terdekat dari pemilih pemula, membatu pemilih pemula 

untuk menggunakan hak pilih dengan cara memotivasi adalah salah 

satu cara yang dapat ditempuh oleh keluarga. 

Keluarga dalam penelitian ini juga menggunakan metode yang 

sama untuk memberikan kepercayaan diri pemilih pemula agar 

mereka menggunakan hak pilihnya, keluarga memotivasi pemilih 

pemula di Kabupaten Indramayu untuk memilih. Ketakutan-

ketakutan serta ketidak percayaan diri pemilih pemula sedikit banyak 

dijawab oleh keluarga mereka, mengajak pemilih pemula untuk 

datang ke tempat pemungutan suara bersama juga merupakan salah 

satu bentuk motivasi yang diberikan keluarga kepada pemilih 

pemula. Peran keluarga dalam hal ini sesuai dengan orientasi 

evaluatif yaitu pertimbangan terhadap sistem politik menyangkut 
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keputusan terhadap obyek-obyek politik. Motivasi yang diberikan 

keluarga dapat terlihat dari hasil wawancara kepada pemilih pemula 

yang menyatakan menggunakan hak pilihnya bersama keluarga 

dibawah ini.   

 4.14. Keputusan Pemilih Pemula Untuk Menggunakan Hak Suara 

No. Faktor yang mempengaruhi Jumlah Persentase (%) 

1. Keluarga 39 78 

2. Teman Sebaya (Peer Group) 11 22 

 Sumber: Data Hasil Penelitian 

Berdasarkan hasil wawancara di atas sebagian besar  pemilih 

pemula menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan Gubernur dan 

Wakil Gubernur Jawa Barat periode 2013-2018 ditemani oleh 

keluarganya, karena motivasi yang diberikan keluarga kepada 

pemilih pemula untuk menggunakan hak pilihnya sangat besar 

sehingga pemilih pemula lebih memilih pergi bersama keluarga 

mereka. Sedangkan beberapa pemilih pemula mengatakan 

menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubernur Jawa Barat bersama teman sebayanya. 

Hal tersebut di atas dapat dibuktikan dari hasil wawancara 

kepada pemilih pemula, Leni Fitria Sahara (18 tahun) pada Kamis, 7 

Maret 2013 mengatakan bahwa: 

“Iya mbak saya menggunakan hak pilih saya dalam pemilihan 

kemaren bersama keluarga saya”. 
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Selain itu Faiz Zam (19 Tahun) Selasa, 1 Maret 2013 

menyatakan bahwa: 

“Berpengaruh besar, soalnya sebelum nyoblos juga saya tanya 

sama bapak saya mau milih yang mana, terus saya milih calon 

yang bapak saya pilih juga teh. Soalnya belum ngerti sih jadi 

ya disamain aja, bapak saya juga ngasih banyak masukan”. 

 

Bentuk motivasi terbesar yang diberikan keluarga kepada 

pemilih pemula yaitu dengan mengajak pemilih pemula untuk pergi 

ketempat pemungutan suara bersama sehingga ketakutan serta 

ketidak percayaan diri pemilih pemula dapat dihilangkan dengan 

adanya keluarga disamping mereka. 

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa 

keluarga masih memiliki peran yang penting terhadap orientasi 

politik pemilih pemula dalam hal ini yaitu orientasi evaluatif dan 

orientasi afektif. Orientasi afektif dalam penelitian ini adalah 

mengenai pendapat pemilih pemula terhadap calon pasangan 

Gubernur dan calon Gubernur peran keluraga sangat besar, dapat 

terlihat dari kontribusi keluarga yang besar dalam membantu pemilih 

pemula unutuk menentukan pilihannya dalam pemilihan Gubernur 

Jawa Barat, seperti halnya berdiskusi mengenai calon yang akan 

dipilih sebelum mereka pergi ketempat pemungutan suara hingga 

menggunakan hak suaranya dalam waktu yang bersamaan atau pergi 

ketempat pemungutan suara bersama keluarga mereka. Hal tersebut 

dikarenakan pemilih pemula yang memang baru pertama kali 
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menggunakan hak pilihnya belum banyak mengetahui tentang calon-

calon ataupun partai politik yang menjadi peserta pemilihan umum 

tersebut. Alasan di atas juga menjadikan pemilih pemula lebih 

merasa nyaman menggunakan hak pilih bersama keluarga mereka 

dibandingkan dengan orang lain sehingga dalam orientasi evaluatif 

keluarga masih memiliki peran yang cukup besar. 

Berbeda dengan orientasi afektif dan evaluatif, dalam orientasi 

kognitif peran keluarga sangat rendah karena pemilih pemula lebih 

banyak mendapatkan informasi mengenai pemilihan Gubernur dari 

sosilaisasi yang diadakan oleh KPU Indramayu, karena memang 

jarang sekali kita temui keluarga yang sering mendiskusikan hal-hal 

mengenai politik, seseorang baik pemilih pemula maupun orang 

dewasa cenderung lebih sering mendiskusikan hal-hal mengenai 

politik dengan teman sebaya ataupun rekan dimana mereka bekerja, 

untuk pemilih pemula sendiri lebih banyak didapatkan dari sosialisai 

yang diadakan oleh karena remaja cenderung lebih sering 

mendiskusikan pengalaman-pengalamannya sendiri dibandingkan 

dengan hal-hal mengenai politik dengan teman sebayanya. 

5. Orientasi Politik Pemilih Pemula dalam Pemilihan Gubernur dan 

Wakil Gubernur Jawa Barat Periode 2013-2018 di Kabupaten 

Indramayu. 

 

Jika dilihat dari pengklasifikasian orientasi politik menurut 

Almond maka dapat dikatakan bahwa orientasi politik pemilih pemula 
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di Kabupaten Indramayu merupakan orientasi politik positif. Hal ini 

didukung dengan hasil wawancara kepada Bapak Markatab Sugiharto 

selaku divisi sosialisasi KPU Indramayu pada Rabu, 6 Maret 2013 

ketika ditanyakan mengenai respon pemilih pemula saat diadakan 

sosialisasi dibeberapa sekolah adalah sebagai berikut. 

“Respon yang diberikan pemilih pemula saat kami mengadakan 

sosialisasi kemaren sangatlah bagus, mereka sangat antusias 

dengan materi-materi yang kami berikan selama sosialisasi, 

terlihat kalau mereka memang ingin mengetahui lebih banyak 

lagi mengenai pemilihan Gubernur kemaren. Banyak peserta 

sosialisasi yang bertanya, pertanyaannya pun sangat beragam 

dari mulai cara pemberian suara, calon-calon pada pemilihan 

Gubernur hingga tugas serta wewenang dari KPU Indramayu 

sendiri. Ada beberapa pertanyaan yang memang kami saja tidak 

berfikir kalau pertanyaan tersebut akan ditanyakan oleh peserta 

sosialisasi. Memang sangat antusias mbak”. 

 

Perasaan ingin tahu dari pemilih pemula dalam pemilihan 

Gubernur Jawa Barat pun sangat tinggi, terlebih lagi dengan banyaknya 

calon-calon yang berasal dari dunia hiburan sebelumnya menjadikan 

antusias pemilih pemula untuk mencari informasi mengenai calon-calon 

Gubernur menjadi lebih tinggi. 

Hal tersebut secara tidak langsung dibenarkan dari hasil 

wawancara yang dilakukan kepada keluarga pemilih pemula yaitu 

Bapak Drs. Darkim M.Pd (47 Tahun) pada Sabtu, 16 Maret 2013 yang 

mengatakan bahwa: 

“Untuk sekedar berdiskusi di rumah pernah, tapi ya seadanya 

saja dalam artian tidak mendiskusikan hal yang terlalu berat dan 

mendetail. Calon-calon kemaren kan banyaknya artis mbak itu 



89 
 

 
 
 
 
 

 

membuat anak saya lebih penasaran dan ingin tahu sehingga 

sering bertanya-tanya sama orang tuanya”. 

 

Ada beberapa pertanyaan yang ditanyakan kepada pemilih 

pemula yang dapat menggambarkan orientasi pemilih pemula terhadap 

pemilihan Gubernur Jawa Barat periode 2013-2018 di Kabupaten 

Indramayu, antara lain: 

Pertanyaan mengenai pengetahuan pemilih pemula terhadap 

pengetahuan mengenai syarat untuk mendapatkan hak pilih, dalam 

pertanyaan ini peneliti lebih banyak mencari informasi mengenai 

pengetahuan pemilih pemula mengenai hal-hal dasar untuk 

mendapatkan hak pilih, seperti syarat-syarat warga negara yang 

mendapatkan hak pilih.    

Riayatul Afifah (18 Tahun) pada Senin, 4 Maret 2013 

mengatakan bahwa: 

“Iya saya tahu mbak, salah satunya harus udah punya KTP kan 

ya mbak 

Leni Fitria Sahara (17 Tahun) pada Kamis, 7 Maret 2013 

mengatakan bahwa: 

“Iya tahu mbak, soalnya kan kemaren ada sosialisasi mengenai 

pemilihan umum, salah satunya harus warga negara indonesia, 

sudah punya KTP atau sudah 17 tahun “. 

 

Pertanyaan mengenai apakah pemilih pemula mengikuti 

perkembangan informasi mengenai pemilihan Gubernur Jawa Barat 

periode 2013-2018. Pertanyaan yang diberikan peneliti kepada pemilih 

pemula dalam hal ini adalah mengenai seberapa sering pemilih pemula 
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mengikuti perkembangan informasi mengenai pemilihan Gubernur 

Jawa Barat, seberapa besar keinginan mereka untuk mengetahui 

informasi tersebut dan darimana saja mereka mendapatkan informasi 

mengenai pemilihan Gubernur Jawa Barat. 

Faiz Zam (19 Tahun) pada Selasa, 1 Maret 2013 menyatakan 

bahwa: 

“Lumayan sering teh, soalnya banyak artisnya juga jadi sering 

nongol di televisi”. 

 

Leni Fitria Sahara (17 Tahun) pada Kamis, 7 Maret 2013 

menyatakan bahwa: 

“Tidak terlalu sering mengikuti mbak, tapi sedikit banyak tahu 

informasi tentang pemilihan kemaren walaupun gak terlalu 

paham tapi paling tidak tahu sedikit mbak”. 

 

Riayatul Afifah (18 Tahun) pada Senin, 4 Maret 2013 

menyatakan bahwa: 

“Lumayan sering mbak, soalnya kan kemaren disekolah ada 

sosialisasinya terus ada lomba juga jadi ya temen-temen banyak 

ngomongin tentang itu”. 

 

Informasi serta pengetahuan pemilih pemula mengenai 

pemilihan Gubernur Jawa Barat baik mengenai cara menggunakan hak 

pilih, calon maupun partai politik pendukung banyak dipengaruhi oleh 

media massa yang seringkali menyiarkan program mengenai informasi 

pemilihan Gubernur Jawa Barat. Selain media massa, KPU Indramayu 

sebagai lembaga resmi negara dalam sosialisasi terhadap pemilih juga 

mempunyai peran yang cukup besar dalam memberikan informasi 
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kepada pemilih pemula melalui sosialisasi yang diadakan kepada 

pemilh pemula di Kabupaten Indramayu. Keluarga sendiri memiliki 

peran dalam memberikan informasi kepada pemilih pemula walaupun 

tidak terlalu banyak memberikan informasi tersebut.  

Pertanyaan mengenai apakah pemilih pemula menggunakan hak 

pilihnya dalam pemilihan Gubernur Jawa Barat periode 23013-2018. 

Dalam tahap ini peneliti mulai memfokuskan mengenai orientasi 

pemilih pemula dalam pemilihan Gubernur Jawa Barat, apakah mereka 

memiliki orientasi aktif atau pasif, peneliti lebih banyak menanyakan 

mengenai apakah pemilih pemula menggunakan hak pilihnya sehingga 

dapat lebih mudah disimpulkan apakah pemilih pemula mempunyai 

orientasi aktif maupun pasif. 

Riayatul Afifah (18 Tahun) pada Senin, 4 Maret 2013 

menyatakan bahwa: 

“Pastinya mbak, kan sebagai warga negara yang baik harus 

menggunakan hak pilih dengan baik juga.hehe”. 

 

Rizky Novatul (18 Tahun) pada Kamis, 7 Maret 2013 

menyatakan bahwa: 

“iya mbak saya kemaren ikut nyoblos, memilih wakil rakyat 

sekalian pengalaman nyoblos juga buat saya mbak”. 

 

Keputusan pemilih pemula untuk menggunakan hak pilih 

tersebut banyak dipengaruhi oleh keluarga sebagai agen sosialisasi 

politik yang merupakan agen terdekat dari pemilih pemula, 
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pengetahuan serta pengalaman pemilih pemula yang rendah merupakan 

alasan utama mengapa keluarga memiliki peran yang besar dalam 

keputusan pemilih pemula untuk menggunakan hak pilihnya. Tetapi 

walaupun dipengaruhi oleh keluarga, pemilih pemula tetap mencari 

informasi sendiri mengenai calon-calon yang terdapat dalam pemilihan 

Gubernur Jawa Barat seperti informasi yang mereka dapatkan dari 

media massa serta KPU Indramayu. 

Selain beberapa pertanyaan kepada pemilih pemula, 

kemenangan  SMA Negeri 1 Indramayu pada lomba cerdas cermat 

pemilu yang diadakan oleh KPU Jawa Barat merupakan bukti nyata 

pengetahuan pemilih pemula Indramayu cukup tinggi. 

B. Pembahasan 

1. Peran Keluarga Sebagai Agen Sosialisasi Politik Terhadap 

Orientasi Politik Pemilih Pemula 

 

Pengertian orientasi politik menunjuk kepada seorang individu, 

dimana individu mempunyai pendapatnya masing-masing mengenai 

sistem politik. Orientasi politik seseorang itu sendiri dapat dipengaruhi 

oleh beberapa hal, seperti keluarga, sekolah, media massa, teman 

sebaya serta organisasi dalam masyarakat. Dalam penelitian ini 

membahas mengenai peran keluarga sebagai agen sosialisasi politik 

terhadap orientasi politik pemilih pemula dalam pemilihan Gubernur 

Jawa Barat periode 2013-2018 di Kabupaten Indramayu. 
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Dari hasil penelitian di lapangan baik dan dari hasil wawancara 

dengan responden dapat disimpulkan bahwa keluarga memiliki peran 

yang penting terhadap orientasi politik pemilih pemula. 

a. Memberikan informasi mengenai pemilhan Gubernur Jawa Barat,  

dalam penelitian ini dapat dilihat dari orientasi kognitif yaitu 

pengetahuan tentang politik, peranan dan segala kewajibannya serta 

input, dan outputnya. Dalam hal ini yakni pengetahuan tentang dan 

kepercayaan terhadap calon Gubernur dan Wakil Gubernur. 

Sebagian besar pemilih pemula mengetahui informasi calon 

Gubernur dan Wakil Gubernur dari sosialisasi yang diadakan oleh 

KPU Indramayu, tetapi terdapat beberapa pemilih pemula yang 

mengetahui informasi mengenai calon Gubernur dan Wakil 

Gubernur tersebut dari keluarga. Pemilih pemula yang mengetahui 

informasi tersebut dari keluarga sebagian besar keluarganya 

merupakan orang yang aktif dalam dunia politik sehingga sedikit 

banyak kegiatan politik tersebut pun ikut terbawa dalam kehidupan 

keluarga mereka. Hal tersebut dapat menjadi bukti bahwa keluarga 

tidak mempunyai peran yang cukup penting dalam orientasi kognitif.  

b. Memberi pertimbangan kepada pemilih pemula dalam menentukan 

pilihan. Pendapat seseorang terhadap calon dalam sebuah pemilihan 

umum pasti sangat lah beragam serta dipengaruhi oleh beberapa 

aspek. Orientasi tersebut merupakan orientasi afektif, yaitu 
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kecenderungan emosi dan perasaan terhadap sistem politik, 

peranannya, para aktor dan tampilannya. Dalam hal ini adalah 

perasaan terhadap para aktor atau pasangan calon pemilihan 

Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat periode 2013-2018. Peran 

keluarga dalam orientasi sangat besar yaitu mengenai pendapat 

pemilih pemula terhadap pasangan calon Gubernur dan Wakil 

Gubernur Jawa Barat. Dari hasil wawancara diketahui bahwa 

pemilih pemula menyatakan calon yang dijagokan oleh keluarganya 

dan memilih calon yang sama seperti yang keluarga mereka jagokan 

tersebut. Pengetahuan mengenai pasangan calon Gubernur dan 

Wakil Gubernur yang rendah serta kepercayaan yang tinggi terhadap 

keluarga membuat pemilih pemula cenderung untuk memilih calon 

yang sama seperti keluarga mereka. Sedangkan beberapa pemilih 

pemula yang memilih pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur 

atas kepercayaan dari diri sendiri merupakan pemilih pemula yang 

tinggal terpisah dari keluarganya sehingga tidak banyak waktu yang 

dihabis kan pemilih pemula bersama keluarga mereka. 

c. Memberi motivasi, dalam penelitian ini dapat dilihat dari orientasi 

evaluatif, yaitu mengenai keputusan pemilih pemula dalam 

menggunakan hak pilihnya dalam pelaksanaan pemilihan Gubernur 

dan Wakil Gubernur Jawa Barat periode 2013-2018. Dalam orientasi 

ini peran keluarga sangat besar. Pemilih pemula yang diwawancarai 
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mengaku menggunakan hak pilih dalam pemilihan Gubernur dan 

Wakil Gubernur Jawa Barat bersama keluarga mereka. Pengetahuan 

dan pengalaman pemilih pemula yang masih sedikit membuat 

mereka tidak begitu yakin dan percaya diri untuk menggunakan hak 

suaranya seorang diri. Mereka cenderung takut untuk datang ke 

tempat pemungutan suara sendiri. Banyak hal-hal yang mereka 

takutkan, seperti bagaimana cara mengambil surat suara serta 

menggunakan surat suara tersebut. Walaupun telah disosialisasikan 

sebelumnya serta ada instruksi yang akan diberikan oleh petugas 

pemungutan suara tetapi tetap saja pemilih pemula ini lebih nyaman 

datang ke tempat pemungutan suara bersama keluarganya. 

Pengalaman serta pengetahuan yang dimiliki keluarganya serta 

kedekatan antara pemilih pemula serta keluarganya merupakan 

alasan mengapa pemilih pemula lebih memilih pergi ke tempat 

pemungutan suara bersama keluarga mereka. 

Hasil di atas sesuai dengan empat prinsip peranan keluarga 

seperti menurut Covey (dalam Yusuf, 2009:47-48) yaitu (1) Modelling 

yaitu peran orang tua sebagai pencontohan atau model bagi anaknya, 

tidak disangkal bahwa contoh dari orang tua mempunyai pengaruh yang 

sangat kuat bagi anaknya. Jika dilihat dari penelitian ini, secara tidak 

langsung dalam menentukan pilihannya pemilih pemula lebih sering 

mengukuti pilihan dari orang tua mereka. Hal di atas dapat dikatakan 
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bahwa orang tua secara tidak langsung menjadi contoh bagi anaknya, 

(2) Mentoring yaitu kemampuan untuk menjalin dan membangun 

hubungan, terjalinnya hubungan yang erat dalam sebuah keluarga 

membuat orang tua menjadi mentor bagi anaknya. Banyak hal yang 

dapat didiskusikan dalam mentoring tersebut, dalam penelitian ini yaitu 

seperti memberi informasi mengenai pemilihan Gubernur serta 

memberi motivasi kepada pemilih pemula untuk menggunakan hak 

pilihnya, (3) Teaching yaitu memberikan pengajaran kepada individu, 

dalam penelitian ini yaitu dengan cara memberikan informasi serta 

pengetahuan kepada pemilih pemula mengenai calon Gubernur dan 

Wakil Gubernur, selain termasuk dalam mentoring, memberi informasi 

ini juga termasuk dalam peran keluarga yaitu teaching. 

Orientasi politik dari hasil penelitian di atas juga sesuai dengan 

tiga pembagian orientasi politik menurut Rahman (2007:269) yaitu: (1) 

Orientasi Kognitif yaitu pengetahuan tentang dan kepercayaan pada 

politik, peranan dan segala kewajibannya serta input, dan outputnya, (2) 

Orientasi afektif yaitu kecenderungan emosi dan perasaan terhadap 

sistem politik, (3) Orientasi Evaluatif yaitu pertimbangan terhadap 

sistem politik menyangkut keputusan dan pendapat mengenai obyek-

obyek politik. 
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2. Orientasi Politik Pemilih Pemula dalam Pemilihan Gubernur dan 

Wakil Gubernur Jawa Barat Periode 2013-2018 di Kabupaten 

Indramayu. 

 

Dari hasil wawancara serta observasi langsung kepada pemilih 

pemula maupun kepada KPU Indramayu, dapat diketahui bahwa 

orientasi politik pemilih pemula di Kabupaten Indramayu merupakan 

orientasi positif. Orientasi positif menurut Almond (dalam Setiajid, 

2011:26) yaitu orientasi yang ditunjukkan dengan tingkat pengetahuan 

dan frekuensi kesadaran yang tinggi, perasaan dan evaluasi terhadap 

obyek politik. selain orientasi politik positif terdapat pula orientasi  

negatif yang ditunjukan dengan tingkat pengetahuan dan frekuensi 

kesadaran yang rendah serta orientasi netral yaitu orientasi yang 

ditunjukan oleh frekuensi sangat terbatas bahkan tidak memiliki 

orientasi sama sekali.  

Pernyataan di atas dapat dibuktikan dari data yang didapatkan 

sebagai hasil wawancara kepada divisi sosialisasi KPU Indramayu 

Bapak Markatab mengenai tingkat pemahanam pemilih dalam 

pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat periode 2013-

2018 yang mencapai 98,43% dengan jumlah total pemilih terdaftar 

sebanyak 1.426.702 pemilih, kehadiran 901.737 pemilih, dengan 

887.590 suara sah dan 14.147 suara tidak sah.  

Kemenangan yang dicapai oleh SMA Negeri 1 Indramayu 

dalam lomba cerdas cermat pemilu yang diadakan oleh KPU Provinsi 
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Jawa Barat juga merupakan bukti nyata pengetahuan pemilih pemula 

yang tinggi dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur jawa Barat 

periode 2013-2018 tersebut. Dengan dibawanya kemenangan oleh SMA 

Negeri 1 Indramayu maka dapat dikatakan bahwa sebagian besar 

pemilih pemula di Kabupaten Indramayu mempunyai atau mengetahui 

banyak informasi mengenai pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 

Jawa Barat. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dilapangan, maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

1. Peran keluarga sebagai agen sosialisasi politik terhadap orientasi politik 

pemilih pemula adalah: (a) orientasi kognitif yaitu memberi informasi 

mengenai pemilihan Gubernur Jawa Barat, (b) orientasi afektif yaitu 

memberi pertimbangan kepada pemilih pemula dalam menentukan pilihan, 

(c) orientasi evaluatif yaitu memberi motivasi kepada pemilih pemula 

dalam menggunakan hak pilihnya. 

2. Orientasi politik pemilih pemula di Kabupaten Indramayu adalah orientasi 

positif. Hal tersebut terbukti dari beberapa wawancara yang peneliti 

lakukan kepada pemilih pemula yang mengatakan bahwa mereka lebih 

sering mengikuti perkembangan informasi mengenai pemilihan Gubernur 

dan Wakil Gubernur dari berbagai media massa, keluarga maupun KPU 

Indramayu, mereka mengaku ingin mengetahui informasi tersebut karena 

calon-calon pemilihan Gubernur Jawa Barat sebelumnya berasal dari 

kalangan selebriti Indonesia.  
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B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti 

memberikan saran sebagai berikut. 

1. Kepada KPU Indramayu, dalam memberikan sosialisasi pengurus KPU 

Indramayu diharapkan dapat melibatkan semua kalangan pemilih pemula 

tidak hanya pemilih pemula yang berada dalam lingkungan sekolah, tetapi 

sosialisasi juga diberikan kepada pemilih pemula yang tidak terdapat 

dalam lingkungan sekolah. Seperti mengadakan sosialisasi kepada 

perwakilan pemilih pemula yang tidak terdapat dalam lingkungan sekolah. 

Sehingga perwakilan tersebut dapat menyalurkan informasi yang didapat 

kepada temannya. 
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LAMPIRAN 1 

Penetapan Dosen Pembimbing 
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LAMPIRAN 2 

Surat Ijin Observasi dari Universitas Negeri Semarang 
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LAMPIRAN 3 

Surat Ijin Melakukan Observasi dari Badan Kesatuan bangsa, Politik dan 

Perlindungan Masyarakat 
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Lampiran 4 

INSTRUMEN PENELITIAN 

PERAN KELUARGA SEBAGAI AGEN SOSIALISASI POLITIK 

TERHADAP ORIENTASI POLITIK PEMILIH PEMULA DALAM 

PEMILIHAN GUBERNUR (PILGUB) JAWA BARAT PERIODE 

2013–2018 DI KABUPATEN INDRAMAYU. 

 

No. Fokus Penelitian Indikator Item Pertanyaan 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Upaya keluarga 

dalam menyampaikan 

informasi pemilihan 

Gubernur (pilgub) 

Jawa Barat periode 

2013-2018 di 

kabupaten Indramayu 

kepada pemilih 

pemula 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bentuk upaya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Apakah saudara 

menjagokan salah 

satu calon dalam 

pilgub tersebut? 

Alasan? 

2. Apakah saudara 

pernah mengikuti 

kampanye yang 

diadakan oleh 

salah satu calon 

dalam pilgub 

dengan keluarga 

(pemilih pemula)? 

3. Apakah saudara 

pernah berdiskusi  

mengenai pilgub 

Jawa Barat dengan 

keluarga (pemilih 

pemula)? 

4. Hal apa saja yang 

biasanya saudara 
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diskusikan? 

5. Sebagai keluarga 

dari pemilih 

pemula, menurut 

saudara perlukah 

mengadakan 

diskusi mengenai 

calon pemilihan 

Gubernur 

tersebut? 

6. Apakah saudara 

mengetahui 

darimana 

informasi yang 

didapat keluarga 

(pemilih pemula) 

mengenai 

pemilihan 

Gubernur Jawa 

Barat? 

7. Apakah saudara 

pernah melakukan 

diskusi mengenai 

salah satu calon 

dalam pemilihan 

Gubernur Jawa 

Barat dengan 

keluarga (pemilih 

pemula)? 



107 
 

 
 
 
 
 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peran keluarga 

terhadap orientasi 

politik pemilih 

pemula 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peran keluarga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Menurut saudara, 

bagaimana respon 

yang diberikan 

pemilih pemula 

setelah berdiskusi? 

2. Apakah saudara 

mengetahui calon 

yang dijagokan 

oleh keluarga 

(pemilih pemula) 

tersebut? 

3. Apakah calon 

yang saudara 

jagokan sama 

dengan calon yang 

keluarga (pemilih 

pemula) jagokan? 

4. Apakah saudara 

pernah melakukan 

diskusi mengenai 

pemilihan 

Gubernur Jawa 

barat dengan 

keluarga? 

5. Selain dengan 

keluarga, dengan 

siapa saudara 

melakukan diskusi 
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3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber informasi 

yang didapat pemilih 

pemula mengenai 

pemilihan Gubernur 

Jawa Barat periode 

2013-2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber 

informasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mengenai 

pemilihan 

gubernur Jawa 

Barat? 

6. Apakah saudara 

mengetahui calon 

yang dijagokan 

oleh keluarga 

saudara? 

7. Apakakah calon 

yang dijagokan 

saudara tersebut 

berpengaruh 

terhadap pilihan 

yang saudara 

ambil? 

 

1. Sebagai pemilih 

pemula, apakah 

saudara 

mengetahui syarat 

sebagai pemilih? 

2. Apakah saudara 

mengikuti 

perkembangan 

informasi 

mengenai 

pemilihan 

Gubernur Jawa 
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4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Upaya untuk 

melakukan sosialisasi 

politik kepada 

pemilih pemula 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bentuk upaya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barat periode 

2013-2018? 

3. Darimana saudara 

mendapatkan 

informasi tersebut? 

 

1. Menurut saudara 

apakah penting 

untuk mengadakan 

sosialisasi 

pemilihan 

Gubernur Jawa 

Barat kepada 

pemilioh pemula? 

2. Apakah KPUD 

Kabupaten 

Indramayu pernah 

mengadakan 

sosialisasi 

pemilihan 

Gubernur Jawa 

Barat kepada 

pemilih pemula? 

3. Dimanakah 

sosialisasi tersebut 

diadakan? 

4. Bagaimana respon 

dari para pemilih 

pemula terhadap 
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5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informasi mengenai 

Daftar Pemilih Tetap 

di kabupaten 

Indramayu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daftar pemilih 

tetap 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sosialisasi 

tersebut? 

 

1. Berapa jumlah 

pemilih tetap di 

kabupaten 

Indramayu? 

2. Berapa jumlah 

daftar pemilih 

pemula 

dikabupaten 

Indramayu? 

3. Berapa jumlah 

pemilih pemula 

yang 

menggunakan hak 

pilihnya dalam 

pemilihan 

Gubernur Jawa 

Barat periode 

2013-2018 di 

kabupaten 

Indramayu? 
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Lampiran 5 

INSTRUMEN PENELITIAN 

PERAN KELUARGA SEBAGAI AGEN SOSIALISASI POLITIK 

TERHADAP ORIENTASI POLITIK PEMILIH PEMULA DALAM 

PEMILIHAN GUBERNUR (PILGUB) JAWA BARAT PERIODE 

2013–2018 DI KABUPATEN INDRAMAYU. 

 

Pedoman Wawancara untuk Keluarga 

A. Identitas Informan 

1. Nama  : 

2. Alamat  : 

3. Umur  : 

B. Daftar Pertanyaan 

1. Apakah saudara menjagokan salah satu calon dalam pilgub tersebut? 

Alasan? 

2. Apakah saudara pernah mengikuti kampanye yang diadakan oleh salah 

satu calon dalam pilgub dengan keluarga (pemilih pemula)? 

3. Apakah saudara pernah berdiskusi mengenai pilgub jawa Barat dengan 

keluarga (pemilih pemula)? 

4. Hal apa saja yang biasanya saudara diskusikan? 

5. Sebagai keluarga dari pemilih pemula, menurut saudara perlukah 

mengadakan diskusi mengenai calon pemilihan gubernur tersebut? 

6. Apakah saudara mengetahui darimana informasi yang didapat keluarga 

(pemilih pemula) mengenai pemilihan gubernur Jawa Barat? 

7. Apakah saudara pernah melakukan diskusi mengenai salah satu calon 

dalam pemilihan Gubernur Jawa Barat dengan keluarga (pemilih 

pemula)? 

8. Menurut saudara, bagaimana respon yang diberikan pemilih pemula 

setelah berdiskusi? 
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9. Apakah saudara mengetahui calon yang dijagokan oleh keluarga 

(pemilih pemula) tersebut? 

10. Apakah calon yang saudara jagokan sama dengan calon yang keluarga 

(pemilih pemula) jagokan? 
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INSTRUMEN PENELITIAN 

PERAN KELUARGA SEBAGAI AGEN SOSIALISASI POLITIK 

TERHADAP ORIENTASI POLITIK PEMILIH PEMULA DALAM 

PEMILIHAN GUBERNUR (PILGUB) JAWA BARAT PERIODE 

2013–2018 DI KABUPATEN INDRAMAYU. 

 

Pedoman Wawancara untuk Pemilih Pemula 

A. Identitas Informan 

1. Nama  : 

2. Alamat  : 

3. Umur  : 

B. Daftar Pertanyaan 

1. Sebagai pemilih pemula, apakah saudara mengetahui syarat sebagai 

pemilih? 

2. Apakah saudara mengikuti perkembangan informasi mengenai 

pemilihan Gubernur Jawa Barat periode 2013-2018? 

3. Darimana saudara mendapatkan informasi tersebut? 

4. Apakah saudara pernah melakukan diskusi mengenai pemilihan 

Gubernur Jawa Barat dengan keluarga? 

5. Selain dengan keluarga, dengan siapa saudara melakukan diskusi 

mengenai pemilihan Gubernur Jawa Barat?  

6. Apakah saudara pernah mengikuti kampanye yang diadakan oleh salah 

satu calon pilgub? 

7. Dengan siapa anda mengikuti kampanye tersebut? 

8. Apakah saudara menggunakan hak pilih saudara dalam pemilihan 

Gubernur Jawa Barat periode 2013-2018? 

9. Apakah saudara menjagokan salah satu calon dalam pilgub tersebut? 

Alasan? 
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10. Apakah saudara mengetahui calon yang dijagokan oleh keluarga 

saudara? 

11. Apakah calon yang dijagokan keluarga saudara tersebut berpengaruh 

terhadap pilihan yang saudara ambil? 

12. Jika pilihan yang saudara ambil tidak dipengaruhi oleh keluarga, 

alasan apa yang mendasari saudara memilih calon tersebut? 
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INSTRUMEN PENELITIAN 

PERAN KELUARGA SEBAGAI AGEN SOSIALISASI POLITIK 

TERHADAP ORIENTASI POLITIK PEMILIH PEMULA DALAM 

PEMILIHAN GUBERNUR (PILGUB) JAWA BARAT PERIODE 

2013–2018 DI KABUPATEN INDRAMAYU. 

 

Pedoman Wawancara untuk Kepala KPUD Indramayu 

A. Identitas Informan 

1. Nama  : 

2. Alamat  : 

3. Umur  : 

B. Daftar Pertanyaan 

1. Menurut saudara apakah penting untuk mengadakan sosialisasi 

pemilihan Gubernur Jawa Barat kepada pemilioh pemula? 

2. Apakah KPUD Kabupaten Indramayu pernah mengadakan sosialisasi 

pemilihan Gubernur Jawa Barat kepada pemilih pemula? 

3. Dimanakah sosialisasi tersebut diadakan? 

4. Bagaimana respon dari para pemilih pemula terhadap sosialisasi 

tersebut? 

5. Berapa jumlah pemilih tetap di kabupaten Indramayu? 

6. Berapa jumlah daftar pemilih pemula dikabupaten Indramayu? 

7. Berapa jumlah pemilih pemula yang menggunakan hak pilihnya dalam 

pemilihan Gubernur Jawa Barat periode 2013-2018 di kabupaten 

Indramayu? 
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Lampiran 6 

Nama-nama Informan 

 

Pemilih Pemula 

 

No. Nama Umur Alamat 

1. Khomisah 18 Tahun Balongan 

2. Yayan Luiyana D 17 Tahun Gadingan 

3. Ryan Shofiandi 19 Tahun Pabean Udik 

4. Yusran Haniliriyan 18 Tahun Balongan 

5. Septiani Nurul 18 Tahun Kertasemaya 

6.  Irham fahrezi 17 Tahun Kertasemaya 

7. Faiz Zam 19 Tahun Tinumpuk 

8. Leni Fitria Sahara 17 Tahun Balongan 

9. Riayatul Afifah 18 Tahun Tukdana 

10. Amaliah Alfiani 18 Tahun Tukdana 

11. Qurrotul Ainin 17 Tahun Bangudua 

12. Kharisma Prihandini 17 Tahun Balongan 

13. Izka Rizky Alfiyani 17 Tahun Kertasemaya 

14. Rizqhi Ali Sa‟id 17 Tahun Terisi 

15. Nur Kholik 17 Tahun Kertasemaya 

16. Akhmad Ahyudi 17 Tahun Kertasemaya 

17. Ika Susiniyanti 18 Tahun Balongan 

18. Ade Susanti 19 Tahun Balongan 

19. Idah Yuliyanti 17 Tahun Lelea 

20. Abdul Wahid Maesrana 18 Tahun Haurgeulis 

21. Juber 19 Tahun Arahan 

22. Fitriyah Fauziyah 17 Tahun Bangodua 

23. Muh Izatul H 18 Tahun Bangodua 

24. Yasinta Sulun 19 Tahun Kertasemaya 

25. Nur Amaliyah Afifah 17 Tahun Kertasemaya 

26. Diana 18 Tahun Kertasemaya 

27. Amalia Ulvi Mayiza 17 Tahun Balongan 

28. Novia 18 Tahun Bangodua 

29. Linda E K 18 Tahun Pabean Udik 

30. Nabila Nur Istiana 17 Tahun Karang Ampel 

31. Rina Anian 17 Tahun Tukdana 

32. A. Rojak 18 Tahun Balongan 

33. Farah Jihan 19 Tahun Tukdana 

34. Ilmi Azizah 18 Tahun Kertasemaya 

35. Yusup A Achmad 18 Tahun Indramayu 

36. Liza Dwi januaryana 18 Tahun Jatibarang 
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37. Raudlatul Jannah 18 Tahun Cikedung 

38. Ikrimah N M 19 Tahun Bangodua 

39. Betni Nuraisah 17 Tahun Anjatan 

40. M. Irsyad Ali 18 Tahun Juntinyuat 

41. Fajri Sulutfiana 17 Tahun Jatibarang 

42. Ihksan S A 18 Tahun Bandung 

43. Nasrullah 19 Tahun Indramayu 

44. Adi Mulya 17 Tahun Indramayu 

45. Septian Eka Hutama 17 Tahun Kertasemaya 

46. Abdul Ajis 17 Tahun Kertasemaya 

47. Afik Aji Rohman 17 Tahun Sliyeg 

48. Fikri Pangestu 18 Tahun Terisi 

49. Tarsidi 17 Tahun Kertasemaya 

50. Arif Sofyan 17 Tahun Kertasemaya 

51. Rasia Hawati 16 Tahun Kertasemaya 

 

Keluarga Pemilih Pemula 

No. Nama Pekerjaan Alamat 

1. Dul Mui Wiraswasta Kertasemaya 

2. Sutoyo Tani Kertasemaya 

3. Nasikin PNS Terisi 

4. H. Sudri Pedagang Sliyeg 

5. Sarjono Nelayan Balongan 

6. Rokmani Guru Kertasemaya 

7. Dasuki Wiraswasta Indramayu 

8. Abdul wahid Wiraswasta Indramayu 

9. Nurhayati Kertasemaya Pedagang 

10. Kadi Jatibarang Supir 

11. Sadim Tani Juntinyuat 

12. Kadim Tani Anjatan 

13. Qurrotu Ainin Pengawas Swasta Bangudua 

14. Eti Guru Cikedung 

15. Ati Suparti Wiraswasta Jatibarang 

16. Jakorni Wiraswasta Indramayu 

17.  H. Mukhlas Wiraswasta  Kertasemaya 

18. Izzatun Nasyi‟ah Wirausaha Tukdana 

19. Dasuki Wiraswasta Balongan 

20. Casipan PNS Tukdana 

21. Ida Farida Guru TK Kertasemaya 

22. Samsuri PNS Pabean Udik 

23. Warnidi Petani Kertasemaya 
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24. Bahrudin Wiraswasta Balongan 

25. Toerudin Petani Kertasemaya 

26. Muniroh PNS Haurgeulis 

27. Saefulloh PNS Balongan 

28. Samiin PNS Bangodua 

29. Mauludin Wiraswasta Bangodua 

30. Maskani Nelayan Arahan 

31. Amsari Pedagang Haurgeulis 

32. Karyani Pedagang Lelea 

33. Junedi Tani Balongan 

34. Runda Petani Balongan 

35. Carwono Tani Kertasemaya 

36. Kastubi Petani Lohbener 

37. Suharto Guru Terisi 

38. Muslikh Guru Kertasemaya 

39. Darkim Dosen Tukdana 

40. Casilah Guru Juntinyuat 

41. M. sanusi Pegawai Pertamina Balongan 

42. Kasbulloh Petani Balongan 

43. Suata Wiraswasta Kertasemaya 

44. Surakidi PNS Pabean Udik 

45. M. Suryanto Karyawan 

Pertamina 

Balongan 

46. Suma Petani Kertasemaya 

47. Gufron Guru Kertasemaya 

48. Taufik Guru Tinumpuk 

49. Udin takudin Wiraswasta Balongan 

50. Morkada PNS Pabean Udik 

 

 

Divisi KPU Indramayu 

No. Nama Jabatan 

1. Markatab Sugiharto, SHi Divisi Sosialisasi 

2. Drs. H. Madri Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu 

3. Nara, S.Sos Kasubag Bidang 
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Lampiran 7 

 

INSTRUMEN PENELITIAN 

PERAN KELUARGA SEBAGAI AGEN SOSIALISASI POLITIK 

TERHADAP ORIENTASI POLITIK PEMILIH PEMULA DALAM 

PEMILIHAN GUBERNUR (PILGUB) JAWA BARAT PERIODE 

2013–2018 DI KABUPATEN INDRAMAYU. 

 

Pedoman Wawancara untuk Keluarga 

C. Identitas Informan 

4. Nama  : Taufik 

5. Alamat  : Tinumpuk 

6. Umur  : 40 Tahun 

7. Pekerjaan  : Guru 

D. Daftar Pertanyaan 

Peneliti : Apakah saudara menjagokan salah satu calon dalam 

pilgub tersebut? Alasan? 

Informan : Benar saya menjagokan salah satu calon, karena ingin 

kemajuan negara 

Peneliti : Apakah saudara pernah mengikuti kampanye yang 

diadakan oleh salah satu calon dalam pilgub dengan 

keluarga (pemilih pemula)? 

Informan : Pernah ikut kampanye mbak, tapi engga dengan anak 

saya soalnya dia masih sekolah. 

Peneliti : Apakah saudara pernah berdiskusi mengenai pilgub jawa 

Barat dengan keluarga (pemilih pemula)? 
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Informan : Lumayan  sering mbak, ya saya sebagai orang tua kan 

setidaknya harus memberikan gambaran kepada anak saya 

mengenai pemilihan yang sedang berlangsung ya mbak 

baik mengenai calonnya maupun yang lain sebagainya. 

Apalagi anak saya itu baru pertama kali milih. 

Peneliti : Hal apa saja yang biasanya saudara diskusikan? 

Informan : Biasanya sih yang sedang dibicarakan di televisi aja terus 

kita ikut-ikutan ngomongin, terus kadang ngomongin kira-

kira mana yang bagus gitu mbak. 

Peneliti : Sebagai keluarga dari pemilih pemula, menurut saudara 

perlukah mengadakan diskusi mengenai calon pemilihan 

gubernur tersebut? 

Informan : Ya perlu mbak, biar sama-sama tahu calon yang nanti 

bakal mimpin kita kaya gimana 

Peneliti : Apakah saudara mengetahui darimana informasi yang 

didapat keluarga (pemilih pemula) mengenai pemilihan 

gubernur Jawa Barat? 

Informasi : Dari televisi mbak, terus kadang dari tetangga yang jadi 

aktivis partai. 

Peneliti : Apakah saudara pernah melakukan diskusi mengenai 

salah satu calon dalam pemilihan Gubernur Jawa Barat 

dengan keluarga (pemilih pemula)? 

Informan : Pernah mbak, pas mau milih kemaren anak saya tanya 

mau milih yang mana, saya jawab terus ya ngomongin 

tentang calonnya. Tapi itu juga Cuma sedikit-sedikit 

mbak. 
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Peneliti : Menurut saudara, bagaimana respon yang diberikan 

pemilih pemula setelah berdiskusi? 

Informan : anak saya sih katanya mau milih yang sama aja kaya ibu 

bapaknya soalnya belum ngerti katanya mbak. 

Peneliti : Apakah saudara mengetahui calon yang dijagokan oleh 

keluarga (pemilih pemula) tersebut? 

Informan : Iya mbak tahu, kan sayanya tanya. 

Peneliti : Apakah calon yang saudara jagokan sama dengan calon 

yang keluarga (pemilih pemula) jagokan? 

Informan : Sama mbak, anak saya sendiri yang bilang kalo mau 

milih calon yang sama sama saya. 
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INSTRUMEN PENELITIAN 

PERAN KELUARGA SEBAGAI AGEN SOSIALISASI POLITIK 

TERHADAP ORIENTASI POLITIK PEMILIH PEMULA DALAM 

PEMILIHAN GUBERNUR (PILGUB) JAWA BARAT PERIODE 

2013–2018 DI KABUPATEN INDRAMAYU. 

 

Pedoman Wawancara untuk Pemilih Pemula 

C. Identitas Informan 

4. Nama  : Faiz Zam 

5. Alamat  : Tinumpuk 

6. Umur  :19 Tahun 

 

D. Daftar Pertanyaan 

Peneliti : Sebagai pemilih pemula, apakah saudara mengetahui 

syarat sebagai pemilih? 

Informan : Iya teh tahu, kan harus umur 17 tahun dulu baru boleh 

milih. 

Peneliti : Apakah saudara mengikuti perkembangan informasi 

mengenai pemilihan Gubernur Jawa Barat periode 2013-

2018? 

Informan : Lumayan sering teh, solanya banyak artisnya jadi sering 

nongol di televisi. 

Peneliti : Darimana saudara mendapatkan informasi tersebut? 

Informan : Dari televisi, dari keluarga, tetangga, kadang dari temen 

juga teh. Ya banyaknya sih dari keluarga soalnya saudara 

saya ada yang aktif di politik teh. 

Peneliti : Apakah saudara pernah melakukan diskusi mengenai 

pemilihan Gubernur Jawa Barat dengan keluarga? 
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Informan : kadang-kadang teh kalo ada acara di televisi mengenai 

pemilihan Gubernur. Kaya berita kampanyenya terus yang 

lain-lain juga. 

Peneliti : Selain dengan keluarga, dengan siapa saudara melakukan 

diskusi mengenai pemilihan Gubernur Jawa Barat? 

Informan : Engga sih teh, paling sama temen-temen juga 

ngomonginnya Cuma itu-itu aja.  

Peneliti : Apakah saudara pernah mengikuti kampanye yang 

diadakan oleh salah satu calon pilgub? 

Informan : Engga pernah teh, soalnya kan saya masih sekolah jadi 

keluarga saya juga gak ngijinin. 

Peneliti : Dengan siapa anda mengikuti kampanye tersebut? 

Informan : _ 

Peneliti : Apakah saudara menggunakan hak pilih saudara dalam 

pemilihan Gubernur Jawa Barat periode 2013-2018? 

Informan : Iya teh kemaren ikut nyoblos. 

Peneliti : Apakah saudara menjagokan salah satu calon dalam 

pilgub tersebut? Alasan? 

Informan : Engga sih teh biasa aja, gak terlalu ngerti soalnya. Paling 

ya milih juga cuma asal milih aja. 

Peneliti : Apakah saudara mengetahui calon yang dijagokan oleh 

keluarga saudara? 

Informan : Tahu teh, soalnya kadang saya tanya-tanya sama 

keluarga saya. 

Peneliti : Apakah calon yang dijagokan keluarga saudara tersebut 

berpengaruh terhadap pilihan yang saudara ambil? 

Informan : Berpengaruh besar, soalnya sebelum nyoblos juga saya 

tanya sama bapak saya mau milih yang mana, terus saya 



124 
 

 
 
 
 
 

 

milih calon yang bapak saya pilih juga teh. Soalnya belum 

ngerti sih jadi ya disamain aja. 

Peneliti : Jika pilihan yang saudara ambil tidak dipengaruhi oleh 

keluarga, alasan apa yang mendasari saudara memilih 

calon tersebut? 

Informan : _ 
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INSTRUMEN PENELITIAN 

PERAN KELUARGA SEBAGAI AGEN SOSIALISASI POLITIK 

TERHADAP ORIENTASI POLITIK PEMILIH PEMULA DALAM 

PEMILIHAN GUBERNUR (PILGUB) JAWA BARAT PERIODE 

2013–2018 DI KABUPATEN INDRAMAYU. 

 

Pedoman Wawancara untuk Keluarga 

A. Identitas Informan 

1. Nama  : M Sanusi 

2. Alamat  : Balongan 

3. Umur  : 42 Tahun 

4. Pekerjaan  : Pegawai pertamina 

 

B. Daftar Pertanyaan 

Peneliti : Apakah saudara menjagokan salah satu calon dalam 

pilgub tersebut? Alasan? 

Informan : Iya, karena menginginkan Jawa Barat lebih maju dan 

menginginkan pemimpin yang bertanggung jawab dan adil 

terhadap rakyatnya. 

Peneliti : Apakah saudara pernah mengikuti kampanye yang 

diadakan oleh salah satu calon dalam pilgub dengan 

keluarga (pemilih pemula)? 

Informan : Saya pernah ikut tapi tidak dengan anak saya mbak, 

soalnya dia masih sekolah jadi tidak saya ijinkan untuk 

ikut. 

Peneliti : Apakah saudara pernah berdiskusi mengenai pilgub jawa 

Barat dengan keluarga (pemilih pemula)? 

Informan : Tidak pernah mbak, soalnya saya tidak terlalu suka 

berdiskusi. 
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Peneliti : Hal apa saja yang biasanya saudara diskusikan? 

Informan : tidak ada mbak. 

Peneliti : Sebagai keluarga dari pemilih pemula, menurut saudara 

perlukah mengadakan diskusi mengenai calon pemilihan 

gubernur tersebut? 

Informan : Sebenarnya sih sangat perlu mbak, soalnya kan mereka 

masih muda dan belum banyak pengalaman jadi 

seharusnya yang lebih tahu mau berbagi pengalaman dan 

pengetahuan kepada pemilih pemula. 

Peneliti : Apakah saudara mengetahui darimana informasi yang 

didapat keluarga (pemilih pemula) mengenai pemilihan 

gubernur Jawa Barat? 

Informan : Dari televisi, terus dari sekolah juga mbak. Biasanya kan 

ada sosialisasi dari KPUD ke sekolah-sekolah. 

Peneliti : Apakah saudara pernah melakukan diskusi mengenai 

salah satu calon dalam pemilihan Gubernur Jawa Barat 

dengan keluarga (pemilih pemula)? 

Informan :  Pernah sekali-sekali mbak, pernah waktu itu ditelevisi 

ada acara debat calon Gubernur dan Wakil Gubernur. 

Kebetulan saya dan anak saya menontonnya jadi sedikit 

berdiskusi tentang calon-calon tersebut, tentang jawaban 

yang mereka berikan dan lain-lain. 

Peneliti : Menurut saudara, bagaimana respon yang diberikan 

pemilih pemula setelah berdiskusi? 
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Informan :  Sepertinya sih lumayan mengerti mbak, soalnya anak 

saya kemaren banyak bicaranya, memberikan pendapatnya 

tentang salah satu calon terus banyak tanya-tanya juga. 

Peneliti : Apakah saudara mengetahui calon yang dijagokan oleh 

keluarga (pemilih pemula) tersebut? 

Informan : Saya tahu mbak, soalnya kita mencoblos bareng 

kemaren. 

Peneliti : Apakah calon yang saudara jagokan sama dengan calon 

yang keluarga (pemilih pemula) jagokan? 

Informan : Sama mbak, lah kemaren aja nyontrengnya sebelah-

sebelahan mbak, anak saya banyak bertanya mengenai 

calon saya, ya sepertinya memang sama mbak.hehe 
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INSTRUMEN PENELITIAN 

PERAN KELUARGA SEBAGAI AGEN SOSIALISASI POLITIK 

TERHADAP ORIENTASI POLITIK PEMILIH PEMULA DALAM 

PEMILIHAN GUBERNUR (PILGUB) JAWA BARAT PERIODE 

2013–2018 DI KABUPATEN INDRAMAYU. 

 

Pedoman Wawancara untuk Pemilih Pemula 

A. Identitas Informan 

1. Nama  : Leni Fitria Sahara 

2. Alamat  : Balongan 

3. Umur  : 17 Tahun 

 

B. Daftar Pertanyaan 

Peneliti : Sebagai pemilih pemula, apakah saudara mengetahui 

syarat sebagai pemilih? 

Informan : Iya tahu mbak, soalnya kan kemaren ada sosialisasi 

mengenai pemilihan umum, salah satunya harus warga 

negara indonesia, sudah punya KTP atau sudah 17 tahun . 

Peneliti : Apakah saudara mengikuti perkembangan informasi 

mengenai pemilihan Gubernur Jawa Barat periode 2013-

2018? 

Informan : Tidak terlalu sering mengikuti mbak, tapi sedikit banyak 

tahu informasi tentang pemilihan kemaren walaupun gak 

terlalu paham tapi paling tidak tahu sedikit mbak. 

Peneliti : Darimana saudara mendapatkan informasi tersebut? 

Informan : Banyak mbak, ada yang dari televisi, ada juga yang dari 

sekolah waktu ada sosialisasi kemaren. 

Peneliti : Apakah saudara pernah melakukan diskusi mengenai 

pemilihan Gubernur Jawa Barat dengan keluarga? 
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Informan : Pernah mbak, sekali-kali waktu lagi nonton berita 

tentang pemilihan Gubernur kemaren. 

Peneliti : Selain dengan keluarga, dengan siapa saudara melakukan 

diskusi mengenai pemilihan Gubernur Jawa Barat? 

Informan : sama temen kadang-kadang mbak, tapi ya diskusi yang 

ringan-ringan aja sih mbak. 

Peneliti : Apakah saudara pernah mengikuti kampanye yang 

diadakan oleh salah satu calon pilgub? 

Informan : Tidak pernah mbak, Cuma pernah liat aja. 

Peneliti : Dengan siapa anda mengikuti kampanye tersebut? 

Informan : - 

Peneliti : Apakah saudara menggunakan hak pilih saudara dalam 

pemilihan Gubernur Jawa Barat periode 2013-2018? 

Informan : Iya mbak saya menggunakan hak pilih saya dalam 

pemilihan kemaren. 

Peneliti : Apakah saudara menjagokan salah satu calon dalam 

pilgub tersebut? Alasan? 

Informan : Menjagokan sih tidak mbak, Cuma ada lah yang saya 

pilih. Soalnya menurut saya pasangan ini bagus jadi ya 

saya pilih. 

Peneliti : Apakah saudara mengetahui calon yang dijagokan oleh 

keluarga saudara? 

Informan : Tahu mbak, soalnya kemaren sebelum mencoblos juga 

kami bertanya jawab dulu soal calon yang akan dipilih 

nanti. 

Peneliti : Apakah calon yang dijagokan keluarga saudara tersebut 

berpengaruh terhadap pilihan yang saudara ambil? 

Informan : Berpengaruh besar mbak, saya kan belum banyak tahu 

tentang calon-calonnya jadi ya saya ikut-ikutan aja. 
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Peneliti : Jika pilihan yang saudara ambil tidak dipengaruhi oleh 

keluarga, alasan apa yang mendasari saudara memilih 

calon tersebut? 

Informan : - 
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INSTRUMEN PENELITIAN 

PERAN KELUARGA SEBAGAI AGEN SOSIALISASI POLITIK 

TERHADAP ORIENTASI POLITIK PEMILIH PEMULA DALAM 

PEMILIHAN GUBERNUR (PILGUB) JAWA BARAT PERIODE 

2013–2018 DI KABUPATEN INDRAMAYU. 

 

Pedoman Wawancara untuk Keluarga 

A. Identitas Informan 

1. Nama  : Casilah 

2. Alamat  : Tukdana 

3. Umur  : 30 Tahun 

4. Pekerjaan  : Guru 

 

B. Daftar Pertanyaan 

Peneliti : Apakah saudara menjagokan salah satu calon dalam 

pilgub tersebut? Alasan? 

Informan : iya, karena saya mempunyai hak pilih dan berkewajiban 

untuk memilih dan saya berharap Calon Gubernur yang 

saya pilih bisa mensejahterakan Jawa Barat dan menjadi 

lebih maju. 

Peneliti : Apakah saudara pernah mengikuti kampanye yang 

diadakan oleh salah satu calon dalam pilgub dengan 

keluarga (pemilih pemula)? 

Informan : Pernah waktu itu dengan anak saya, supaya dia juga tahu 

bagaimana keadaan politik sekarang mbak, biar ada 

pengalaman kampanye juga. Kemaren kampanyenya siang 

jadi anak saya bisa ikut. Ya lumayan lah mbak buat 

mengisi waktu luang daripada hanya diam dirumah kan 

mending ada aktivitas yang bermanfaat. 



132 
 

 
 
 
 
 

 

Peneliti : Apakah saudara pernah berdiskusi mengenai pilgub jawa 

Barat dengan keluarga (pemilih pemula)? 

Informan : Pernah mbak, saya selalu mengajak anak saya berdiskusi 

mengenai pilgub kemaren. Supaya anak saya juga 

mengerti tentang pilgub kemaren. Dia juga banyak 

bertanya kepada saya mbak jadi ya kami sering berdiskusi 

walaupun diskusi yang biasa-biasa saja. 

Peneliti : Hal apa saja yang biasanya saudara diskusikan? 

Informan : Banyak mbak, dari tanggal pemilihan dilaksanakan, 

tentang tempat pemungutan suara nantinya seperti apa, 

tentang calon-calonnya juga, banyak lah mbak. 

Peneliti : Sebagai keluarga dari pemilih pemula, menurut saudara 

perlukah mengadakan diskusi mengenai calon pemilihan 

gubernur tersebut? 

Informan : Sangat perlu mbak, soalnya kan mereka belum banyak 

mengetahui tentang pemilihan gubernur. Ini kan pemilihan 

gubernur yang pertama untuk mereka. Ya walaupun sudah 

dapat pelajaran disekolah tetapi tidak ada salahnya untuk 

menambahkan sedikit pengetahun tentang pemilihan 

kepada anak yang baru memilih kan mbak.  

Peneliti : Apakah saudara mengetahui darimana informasi yang 

didapat keluarga (pemilih pemula) mengenai pemilihan 

gubernur Jawa Barat? 

Informan : dari sekolah, dari televisi kan banyak tuh mbak acara-

acara tentang pemilihan Gubernur Jawa Barat, terus dari 

keluarga juga, dari tetangga. 
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Peneliti : Apakah saudara pernah melakukan diskusi mengenai 

salah satu calon dalam pemilihan Gubernur Jawa Barat 

dengan keluarga (pemilih pemula)? 

Informan :  Sering mbak, waktu ikut kampanye juga kan banyak 

membicarakan tentang calon-calon Gubernur kemaren. Ya 

saya sebagai orang tua kan wajib memberi informasi 

kepada anak saya mana calon yang baik dan pantas untuk 

menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat, jangan sampai 

anak saya salah memilih nantinya. 

Peneliti : Menurut saudara, bagaimana respon yang diberikan 

pemilih pemula setelah berdiskusi? 

Informan : Bagus, anak saya lebih mengerti tentang calon-calon 

dalam pilgub kemaren dan kelihatannya juga anak saya 

dapat menentukan pilihannya sendiri. 

Peneliti : Apakah saudara mengetahui calon yang dijagokan oleh 

keluarga (pemilih pemula) tersebut? 

Informan : Kurang tahu pasti mbak soalnya kan itu hak setiap 

individu, tapi ya kemungkinan sih yang saya tebak benar. 

Peneliti : Apakah calon yang saudara jagokan sama dengan calon 

yang keluarga (pemilih pemula) jagokan? 

Informan : Saya sih tidak menuntut anak saya untuk memilih apa 

yang saya pilih, setiap orang kan punya hak pilih masing-

masing dan tidak ada satu orang pun yang berhak 

mempengaruhinya mbak. 
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INSTRUMEN PENELITIAN 

PERAN KELUARGA SEBAGAI AGEN SOSIALISASI POLITIK 

TERHADAP ORIENTASI POLITIK PEMILIH PEMULA DALAM 

PEMILIHAN GUBERNUR (PILGUB) JAWA BARAT PERIODE 

2013–2018 DI KABUPATEN INDRAMAYU. 

 

Pedoman Wawancara untuk Pemilih Pemula 

A. Identitas Informan 

1. Nama  : Riayatul Afifah 

2. Alamat  : Tukdana 

3. Umur  : 18 Tahun 

 

B. Daftar Pertanyaan 

Peneliti : Sebagai pemilih pemula, apakah saudara mengetahui 

syarat sebagai pemilih? 

Informan : Iya saya tahu mbak, salah satunya harus udah punya KTP 

kan ya mbak. 

Peneliti : Apakah saudara mengikuti perkembangan informasi 

mengenai pemilihan Gubernur Jawa Barat periode 2013-

2018? 

Informan : Lumayan sering mbak, soalnya kan kemaren disekolah 

ada sosialisasinya terus ada lomba juga jadi ya temen-

temen banyak ngomongin tentang itu. 

Peneliti : Darimana saudara mendapatkan informasi tersebut? 

Informan : Dari Sekolah, dari pihak KPUD Indramayu, temen, 

televisi, sama dari keluarga mbak. 

Peneliti : Apakah saudara pernah melakukan diskusi mengenai 

pemilihan Gubernur Jawa Barat dengan keluarga? 
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Informan : Pernah mbak beberapa kali, kaya pas lagi kumpul-

kumpul sama keluarga, terus pas lagi nonton bareng yang 

kebetulan acaranya tentang Gubernur Jawa Barat. 

Peneliti : Selain dengan keluarga, dengan siapa saudara melakukan 

diskusi mengenai pemilihan Gubernur Jawa Barat? 

Informan : Sama temen mbak kemaren-kemaren. 

Peneliti : Apakah saudara pernah mengikuti kampanye yang 

diadakan oleh salah satu calon pilgub? 

Informan : Enggak pernah mbak, paling cuma liat liat aja. 

Peneliti : Dengan siapa anda mengikuti kampanye tersebut? 

Informan : - 

Peneliti : Apakah saudara menggunakan hak pilih saudara dalam 

pemilihan Gubernur Jawa Barat periode 2013-2018? 

Informan : Pastinya mbak, kan sebagai warga negara yang baik 

harus menggunakan hak pilih dengan baik juga.hehe 

Peneliti : Apakah saudara menjagokan salah satu calon dalam 

pilgub tersebut? Alasan? 

Informan : Hehe menjagokan sih engga mbak, Cuma milih aja ya 

ada lah yang saya suka. 

Peneliti : Apakah saudara mengetahui calon yang dijagokan oleh 

keluarga saudara? 

Informan :  Iya tahu mbak, kan sering diskusi kadang-kadang. 

Peneliti : Apakah calon yang dijagokan keluarga saudara tersebut 

berpengaruh terhadap pilihan yang saudara ambil? 

Informan : Sedikit banyak berpengaruh mbak, ya namanya juga satu 

keluarga kan mbak pasti berpengaruh. 

Peneliti : Jika pilihan yang saudara ambil tidak dipengaruhi oleh 

keluarga, alasan apa yang mendasari saudara memilih 

calon tersebut? 
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Informan : Engga ada mbak, saya mah saudara aja yang berpengaruh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



137 
 

 
 
 
 
 

 

INSTRUMEN PENELITIAN 

PERAN KELUARGA SEBAGAI AGEN SOSIALISASI POLITIK 

TERHADAP ORIENTASI POLITIK PEMILIH PEMULA DALAM 

PEMILIHAN GUBERNUR (PILGUB) JAWA BARAT PERIODE 

2013–2018 DI KABUPATEN INDRAMAYU. 

 

Pedoman Wawancara untuk Keluarga 

A. Identitas Informan 

1. Nama  : Drs. Darkim M.Pd 

2. Alamat  : Tukdana 

3. Umur  : 47 Tahun 

4. Pekerjaan  : Dosen 

 

B. Daftar Pertanyaan 

Peneliti : Apakah saudara menjagokan salah satu calon dalam 

pilgub tersebut? Alasan? 

Informan : Sebenernya kan setiap orang sebagai warga negara dalam 

suatu pemilihan pasti mempunyai satu calon pasangan 

yang dijagokan ya mbak, tinggal bagaimana cara kita 

mensikapinya, cara untuk mengungkapkan kesukaannya 

itu kan berbeda-beda. Seperti halnya saya, Saya juga 

mempunyai calon yang dijagokan karena sebagai warga 

negara kita mempunyai kewajiban untuk menggunakan 

hak pilih kita dalam suatu pemilihan untuk memilih sosok 

yang akan mewakili kita nantinya. Jadi sudah seharusnya 

lah kita mengetahui masing-masing dari calon tersebut dan 

memilihnya. 
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Peneliti : Apakah saudara pernah mengikuti kampanye yang 

diadakan oleh salah satu calon dalam pilgub dengan 

keluarga (pemilih pemula)? 

Informan : wah tidak pernah mbak, saya memang mempunyai calon 

yang dijagokan tapi ya sudah sekedar menjagokan saja. 

Lagian juga anak saya masih sekolah mbak. 

Peneliti : Apakah saudara pernah berdiskusi mengenai pilgub jawa 

Barat dengan keluarga (pemilih pemula)? 

Informan : Untuk sekedar berdiskusi di rumah pernah, tapi ya 

seadanya saja dalam artian tidak mendiskusikan hal yang 

terlalu berat dan mendetail. Calon-calon kemaren kan 

banyaknya artis mbak itu membuat anak saya lebih 

penasaran dan ingin tahu sehingga sering bertanya-tanya 

sama orang tuanya. 

Peneliti : Hal apa saja yang biasanya saudara diskusikan? 

Informan : Saya sebagai orang tua biasanya sekedar menjawab apa 

yang anak saya tanya kan, banyaknya ya pertanyaannya 

tentang calon-calonnya. Seperti bagaimana perjalanan 

karir calon tersebut selama ini. 

Peneliti : Sebagai keluarga dari pemilih pemula, menurut saudara 

perlukah mengadakan diskusi mengenai calon pemilihan 

gubernur tersebut? 

Informan : Sangat perlu sekali, karena sebagai pemilih pemula anak-

anak belum terlalu banyak mengetahui tentang politik ya 

mbak, termasuk tentang pemilihan Gubernur kemaren 

serta calon-calon pesertanya, jangan sampai pemilih 

pemula ini malah bisa dibilang salah jalan gitu ya mbak. 

contohnya salah jalan seperti tidak menggunakan hak 
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pilihnya atau malah menjagokan secara berlebihan dan 

menggunakan cara-cara yang tidak baik. 

Peneliti : Apakah saudara mengetahui darimana informasi yang 

didapat keluarga (pemilih pemula) mengenai pemilihan 

gubernur Jawa Barat? 

Informan : Banyak sumber informasi yang terdapat di jaman 

sekarang ini mbak, jadi untuk mencari ini informasi 

apapun dan dalam bentuk apapun akan sangat mudah. 

Menurur saya mereka mendapatkan informasi itu dari 

televisi, dari sekolah dan dari lingkungan sekitar juga. 

Lingkungan sekitar itu bisa keluarga, teman, juga tetangga 

mbak. 

Peneliti : Apakah saudara pernah melakukan diskusi mengenai 

salah satu calon dalam pemilihan Gubernur Jawa Barat 

dengan keluarga (pemilih pemula)? 

Informan :  Sesekali mbak, seperlunya saja dan seadanya saja,hehe 

Peneliti : Menurut saudara, bagaimana respon yang diberikan 

pemilih pemula setelah berdiskusi? 

Informan : bagus bagus, karena pada dasarnya pemilih pemula itu 

masih banyak rasa ingin tahunya ya mbak. 

Peneliti : Apakah saudara mengetahui calon yang dijagokan oleh 

keluarga (pemilih pemula) tersebut? 

Informan : Sebenernya pilihan seseorang itu rahasia ya mbak, tapi 

tidak ada salahnya sebagai orang tua kita mengetahui 

calon yang dijagokan olah anak kita, namanya saja orang 

tua dengan anak kan mbak.haha 
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Peneliti : Apakah calon yang saudara jagokan sama dengan calon 

yang keluarga (pemilih pemula) jagokan? 

Informan : Kita satu keluarga yang hampir 24 jam bersama, cara 

hidup yang sama terus menerus terkadang membuat cara 

pandang seseorang terhadap sesuatupun menjadi sama, ya 

bisa anda arti kan sendiri seperti apa mbak. 
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Lampiran 9 

Rekapitulasi Tingkat Partisipasi Pemilih 

NO. KECAMATAN DPT 

ASAL 

BERKUR

ANG TDK 

MEMENU

HI 

SYARAT 

TAMBAH 

KRN DP4/ 

DPS/ KTP 

JUMLAH 

TOTAL 

PEMILIH 

TERDAFT

AR (3-

4+5) 

JUMLAH 

KEHADIRAN 

(7 : 6 X 100) 

PRESENTASI RAN

GKI

NG 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. CIKEDUNG 34.078 2.194 489 32.373 25.401 78,46% 1 

2. BONGAS 40.312 3.992 70 36.390 26.577 73,03% 2 

3. SINDANG 39.429 1.158 50 38.321 27.622 72,08% 3 

4. INDRAMAYU 83.317 3.497 769 80.589 56.857 70,55% 4 

5. PASEKAN 18.345 18 45 18.372 12.839 69,88% 5 

6. GABUSWETAN 46.465 1.810 254 44.909 30.864 68,72% 6 

7. WIDASARI 29.154 58 70 29.171 20.047 68,72% 7 

8. TERISI 44.884 0 75 44.959 30.689 68,24% 8 

9. SLIYEG 50.984 32 5 50.957 33.933 66,59% 9 

10. JATIBARANG 60.208 0 170 60.378 40.102 66,41% 10 

11. LOSARANG 43.847 695 171 43.323 28.405 65,56% 11 

12. HAURGEULIS 67.835 1.120 635 67.350 43.924 65,21% 12 

13. BANGODUA 23.105 42 42 23.105 14.775 63,94% 13 

14. LELEA 42.711 0 87 42.798 27.257 63,68% 14 

15. KROYA 52.112 0 65 52.177 32.963 63,17% 15 

16. LOHBENER 47.912 0 0 47.912 20.258 63,15% 16 

17. TUKDANA 45.944 9 9 45.944 28.993 63,10% 17 

18. ANJATAN 72.606 1.251 392 71.684 44.194 61,65% 18 

19. KARANGAMPEL 53.673 1.216 272 52.729 32.033 60,75% 19 

20. SUKAGUMIWANG 29.248 0 23 29.271 17.723 60,59% 20 

21. KANDANGHAUR 41.564 152 40 41.452 43.493 59,95% 21 

22. PATROL 48.292 3.070 36 45.258 26.939 59,52% 22 

23. JUNTINYUAT 71.476 0 204 71.680 42.463 59,23% 23 

24. GANTAR 50.045 0 163 50.208 29.333 58,42% 24 

25. ARAHAN 28.007 700 81 27.388 15.894 58,03% 25 

26. BALONGAN 35.301 83 83 35.301 20.241 57,33% 26 

27. KEDOKANBUNDER 41.564 152 40 41.452 23.375 56,39% 27 

28. SUKRA 41.718 30 93 41.781 23.166 55,445 28 

29. KRANGKENG 57.313 0 30 57.343 31.422 54,79% 29 

30. CANTIGI 23.660 1.797 11 21.874 11.766 53,78% 30 

31. KERTASEMAYA 52.457 5 44 52.496 28.191 53,70% 31 

JUMLAH 1.446.36

5 

24.194 4.531 1.426.702 901.737 63,20%  
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Lampiran 8 

Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap 

No. Kecamatan Jumlah Terdaftar Jumlah 

Total 

TPS Ket 

Laki-

laki 

Perempuan 

1. HAURGEULIS 33.950 33.885 67.835 180  

2. KROYA 25.667 26.445 52.112 131  

3. GABUSWETAN 22.638 23.827 46.465 133  

4. CIKEDUNG 16.396 17.682 34.078 88  

5. LELEA 20.629 22.082 42.711 93  

6. BANGODUA 11.535 11.570 23.105 75  

7. WIDASARI 14.344 14.815 29.159 73  

8. KERTASEMAYA 25.945 26.512 52.457 115  

9. KRANGKENG 28.206 29.107 57.313 136  

10. KARANGAMPEL 26.283 27.390 53.673 161  

11. JUNTINYUAT 34.819 36.657 71.476 187  

12. SLIYEG 24.925 26.059 50.984 112  

13. JATIBARANG 29.583 30.625 60.208 137  

14. BALONGAN 17.210 18.091 35.301 71  

15. INDRAMAYU 41.570 41.747 83.317 193  

16. SINDANG 19.471 19.958 39.429 95  

17. CANTIGI 11.715 11.945 23.660 47  

18. LOHBENER 23.392 24.520 47.912 105  

19. AGAHAN 13.733 14.274 28.007 66  

20. LOSARANG 21.633 22.214 43.847 99  

21. KANDANGHAUR 35.117 35.241 70.358 147  

22. BONGAS 19.487 20.825 40.312 80  

23. ANJATAN 35.421 37.185 72.606 172  

24. SUKRA 20.184 21.534 41.718 83  

25. GANTAR 25.205 24.840 50.045 110  

26. TERISI 21.987 22.897 44.884 105  

27. SUKAGUMIWANG 14.079 15.169 29.248 77  

28. KEDOKANBUNDER 20.424 21.140 41.564 97  

29. PASEKAN 9.254 9.091 18.345 40  

30. TUKDANA 22.142 23.802 45.944 94  

31. PATROL 23.631 24.661 48.292 98  

JUMLAH TOTAL 710.575 735.790 1.446.365 3.400  
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Lampiran 10 

Rekapitulasi Tingkat Pemahaman Pemilih 

 

NO. KECAMATAN DPP KEHADIRA

N 

SUARA 

SAH 

SUARA 

TDK SAH 

PROSENTA

SE (5 : 4 X 

100) 

RANGK

ING 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. TERISI 44.959 30.684 30.410 274 99,10% 1 

2. CIKEDUNG 32.373 25.401 25.168 233 99,08% 2 

3. ARAHAN 27.388 15.894 15.742 157 99,04% 3 

4. KROYA 52.177 32.963 32.627 336 98,98% 4 

5. GANTAR 50.208 29.333 29.032 301 98,97% 5 

6. TUKDANA 45.944 28.993 26.686 307 98,94% 6 

7. LELEA 42.798 27.257 26.965 292 98,92% 7 

8. BONGAS 36.390 26.577 26.287 290 98,90% 8 

9. CANTIGI 21.874 11.766 11.632 132 98,86% 9 

10. GABUSWEYAN 44.909 30.864 30.503 361 98,83% 10 

11. LOHBENER 47.912 20.258 29.889 369 98,78% 11 

12. BANGODUA 23.105 14.775 14.582 193 98,69% 12 

13. LOSARANG 43.323 28.405 28.016 389 98,63% 13 

14. HAURGEULIS 67.350 43.924 43.304 620 98,58% 14 

15. SUKRA 41.781 23.166 22.830 336 98,54% 15 

16. ANJATAN 71.685 44.197 43.532 665 98,44% 16 

17. SLIYEG 50.957 33.933 33.404 529 98,44% 17 

18. WIDASARI 29.171 20.047 19.704 343 98,28% 18 

19. PASEKAN 18.372 12.839 12.616 223 98,26% 19 

20. JUNTINYUAT 71.680 42.463 41.713 750 98,23% 20 

21. KERTASEMAYA 52.496 28.191 27.696 495 98,22% 21 

22. PATROL 45.258 26.939 26.457 482 98,21% 22 

23. KEDOKANBUNDER 41.452 23.375 22.927 448 98,08% 23 

24. KANDANGHAUR 41.452 43.493 42.644 849 98,04% 24 

25. INDRAMAYU 80.589 56.857 55.742 1.115 98,03% 25 

26. SINDANG 38.321 27.622 27.059 563 97,96% 26 

27. SUKAGUMIWANG 29.271 17.723 17.349 374 97,88% 27 

28. KARANGAMPEL 52.726 32.033 31.356 677 97,88% 28 

29. JATIBARANG 60.378 40.102 39.241 861 97,85% 29 

30. KRANGKENG 57.343 31.422 30.717 705 97,75% 30 

31. BALONGAN 35.301 20.241 19.760 481 97,62% 31 

JUMLAH 1.426.702 901.737 887.590 14.147 98,43%  
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Lampiran 11 

Hasil Observasi 

 

Observasi penelitian tentang peran keluarga sebagai agen sosialisasi 

politik terhadap orientasi politik pemilih pemula dalam pemilihan Gubernur Jawa 

Barat di kabupaten Indramayu dimulai pada tanggal 24 Februari 2013 yaitu pada 

saat pemilihan Gubernur Jawa Barat diadakan dengan mengadakan survei 

langsung ke beberapa tempat pemungutan suara (TPS) di Desa Kliwed Kecamatan 

Kertasemaya Kabupaten Indramayu untuk memperoleh data mengenai 

keikutsertaan pemilih pemula dalam pemilihan tersebut. 

 

     (Sumber: dokumen pribadi, 24 Februari 2013) 

   Gambar 1. Partisipasi Pemilih Pemula 

Tanggal 25 Februari peneliti mulai mencari informan yaitu pemilih 

pemula untuk diwawwncarai mengenai penelitian yang tengah dilakukan, pada 

wawancara awal ini peneliti memilih untuk mewawancarai pemilih pemula di 
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Desa Kliwed Kecamatan Kertasemaya kabupaten Indramayu karena desa ini 

merupakan tempat tinggal peneliti sehingga peneliti lebih banyak mengenal 

pemilih pemula yang ada di desa tersebut dan diharapkan dapat memudahkan 

peneliti untuk mendapatkan data yang dibutuhkan. Pada wawancara tanggal 25 

Februari tersebut peneliti berhasil mewawancarai 5 pemilih pemula dengan 

jawaban yang beragam sehingga peneliti merasa masih harus mewawancarai 

beberapa pemilih pemula. 

 

 

 

 

 

(Sumber: dokumen pribadi, 25 Februari 2013) 

   Gambar 2. Wawancara dengan Pemilih Pemula 

Setelah berkonsultasi akhirnya peneliti memutuskan untuk mewawancarai 

50 pemilih pemula serta 50 keluarga pemilih pemula untuk mendapatkan data 

yang dibutuhkan mengingat dalam penelitian ini daerah yang diteliti adalah 

Kabupaten Indramayu sehingga diharapkan 50 informan baik poemilih pemula 

maupun keluarga dapat memberikan data yang dibutuhkan oleh peneliti. 
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Hari berikutnya peneliti mulai mewawancarai keluarga pemilih pemula 

untuk mendapatkan data mengenai peran keluarga sebagai agen sosialisasi politi 

terhadap orientasi politik pemilih pemula. 

 

       (Sumber: dokumen Pribadi)

 Gambar 3: Wawancara Kepada Keluarga Pemilih Pemula 

Setelah mewawancarai beberapa pemilih pemula serta keluarga pemilih 

pemula, pada tanggal 2 Maret 2013 Peneliti datang ke KPU Indramayu untuk 

mengurus perijinan penelitian di kantor tersebut, di KPU Indramayu peneliti 

diterima oleh Bapak A. Khotibul Umam, S.Ag selaku sekertaris KPU Indramayu 

yang kemudian mengarahkan peneliti untuk terlebih dahulu meminta surat ijin 

kepada Kesatuan Badan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat 

(bakesbangpollinmas) sebelum mengadakan penelitian di KPU Indramayu. 

Tanggal 4 Maret 2013 Peneliti meminta surat ijin kepada Badan Kesatuan 

Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat untuk mengadakan penelitian di 
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KPU Indramayu, tidak membutuhkan waktu lama penelitipun telah mendapatkan 

surat ijin penelitian di KPU Indramayu. 

Tanggal 5-6 Maret 2013 peneliti mengadakan penelitian di KPU 

Indramayu dengan mewawancarai beberapa devisi yang dirasa dapat memberikan 

data yang peneliti butuhkan. Beberapa orang yang diwawancarai antara lain 

Bapak Markatab Sugiharto,SHi selaku Devisi Sosialisasi yang memberikan 

informasi mengenai sosialisasi kepada pemilih pemula, mengenai materi serta 

tanggapan yang diberikan pemilih pemula selama diadakan sosialisasi. 

Wawancara kepada bapak Drs. H. Madri selaku devisi Teknis penyelenggaraan 

pemilu yang memberikan informasi secara umum mengenai penyelenggaraan 

pemilu Jawa Barat periode 2013-2018 serta wawancara kepada Bapak Nara, S.Sos 

selaku kasubag bidang yang memberikan data mengenai waktu pelaksanaan 

sosialisasi baik kepada pemilih pemula maupun kepada pemilih tetap serta 

informasi mengenai pelaksanaan lomba cerdas cermat pemilu (LCCP) Jawa Barat.  

 

 

 

 

 

 

(Sumber: dokumen pribadi) 

Gambar 4: Kantor KPU Indramayu 
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Hari berikutnya peneliti kembali mewawancarai pemilih pemula serta 

keluarga pemilih pemula di beberapa kecamatan di Kabupaten Indramayu seperti 

di Kecamatan Balongan, Kecamatan Lelea, Kecamatan Jatibaran, Kecamatan 

Karangampel, Kecamatan Haurgeulis dan beberapa kecamatan lainnya. 

Wawancara guna mencari data mengenai peran keluarga serta orientasi politik 

pemilih pemula dalam pemilihan Gubernur Jawa Barat periode 2013-2018 

berlangsung selam kurang lebih 1 bulan. Kemudian data tersebut penelitin susun 

menjadi hasil penelitian dan pembahasan sebelum akhirnya dikonsultasikan 

kembali kepada dosen pembimbing. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


