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ABSTRAK 

 

Pemilu Legislatif 2014 menjadi salah satu kunci penentu akumulasi perolehan 
suara partai politik untuk dapat melaju ke Pemilu Presiden. Hasil suara pemilih Pemilu 
tahap I (legislatif) memperlihatkan bahwa ada kecenderungan suara tertuju kepada 
sosok calon legislatif ketimbang ke partai politik yang mengusungnya. Selain itu ada 
gejala heterogenitas pilihan para pemilih yakni pemilihan berbeda untuk anggota DPR 
pusat, propinsi dan kabupaten.  Sebagai pemilih pemula, pemuda turut andil dalam 
pemilu lesgislatif. Pemuda lekat dengan aksesibilitas yang tinggi terhadap informasi dan 
sosialisasi pemilu daripada orang tua misalnya melalui media sosial. Pemilih pemula 
lekat dengan aktivitas padat dan aktif misalnya di sekolah atau dunia kampus tentunya 
akan lebih banyak memiliki ruang dan waktu untuk saling mendiskusikan seputar partai 
politik, caleg yang dapat mempengaruhi pertimbangan memilih. Hal ini menarik untuk 
diteliti karena ada proses pembelajaran orientasi politik yang menarik pada kalangan 
pemilih pemula. Menjadi sangat penting karena hasil dari pemilu legislatif sangat 
mempengaruhi proyeksi partai politik dalam keikutsertaan pada pemilu selanjutnya.  

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pandangan pemilih terhadap partai 
politik, dasar pertimbangan pemilih menentukan pilihan pada sosok calon anggota 
legislatif dan alasan pemilih lebih memilih sosok calon anggota legislatif daripada partai 
politik setelah diselenggarakannya Pemilu Legislatif 2014. Penelitian dilakukan di 
Yogyakarta dengan metode kualitatif melalui teknik wawancara. Informan adalah 
pemilih pemula dengan kriteria sekolah/kuliah, bekerja, pengangguran dan tergabung 
atau tidak dalam organisasi. Jumlah informan sebanyak 17 orang. Data dianalisis 
dengan reduksi data, penyajian, dan penarikan kesimpulan.  Data tersebut kemudian 
dipaparkan dengan metode deskriptif analisis.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa hal yang mempengaruhi 
sosialisasi politik bagi pemilih pemula adalah kebiasaan, aktivitas sosial, lingkungan 
sosial, relasi sosial, media sosial. Pandangan pemilih terhadap partai politik melihat 
pada pentingnya identitas kepartaian partai politik sebagai dasar pertimbangan 
pemilihan, melemahnya kepercayaan terhadap partai politik menjadi sebuah indikasi 
bahwa partai tidak lagi memiliki kekuasaan mengikat orientasi politik masyarakat, 
strategi money politic dalam sosialisasi partai menjadi hal yang mempengaruhi pemilih 
pemula untuk tidak memilih partai tersebut. Dasar pertimbangan pemilih menentukan 
pilihan berdasarkan sosok caleg disebabkan oleh beberapa hal yakni ideologi, prestasi, 
track record atau latar belakang caleg, metode sosialisasi. Alasan pemilih lebih memilih 
sosok calon anggota legislatif daripada partai politik menempatkan rasionalitas pemilih 
pemula yang lebih melihat pada track record calon pemimpin dan melemahnya 
kepercayaan terhadap partai politik, dan tidak disepakatinya sistem money politic.  
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