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ABSTRAK 

 Penelitian ini diadakan dengan tujuan untuk mengetahui upaya partisipasi 

pemilih pemula siswa kelas XII IPS SMA Al-Muslim melalui media sosial. 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dimana teknik pengumpulan data 

menggunakan wawancara terbuka  dengan pedoman pertanyaan yakni peneliti 

melakukan tanya jawab langsung dengan informan. Di dalam penelitian ini, situasi 

sosial yang diambil adalah siswa kelas XII IPS SMA Al-Muslim Tambun. 

 Data-data yang sudah diperoleh dari diskusi tanya jawab secara langsung 

dengan beberapa siswa kelas XII IPS SMA Al-Muslim yang dijadikan sebagai 

informan yang peneliti tulis dan disajikan dalam bab uraian dengan bentuk 

pemaparan. Dari hasil penelitian sederhana ini diperoleh hasil sebagai berikut: 

 

 1. Kesadaran para pemilih pemula siswa kelas XII IPS SMA Al-Muslim 

 tentang pentingnya berpartisipasi dalam kegiatan pemilu didukung 

 dengan adanya media sosial sebagai wadah mencari informasi yang tepat 

 untuk  mereka. 2. Adanya media sosial dapat membuka wawasan para 

 pemilih pemula tentang dunia politik termasuk kegiatan pemilu yang akan 

 diselenggarakan di tahun mendatang. 3. Media sosial membantu 

 memudahkan para pemilih pemula untuk mencari informasi seputar 

 pemilu. 4. Para pemilih pemula tidak lagi bersikap apatis ketika 

 menemukan hal-hal yang berkaitan dengan pemilu. 
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 Kesimpulan yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah bahwa pemilih 

pemula siswa kelas XII IPS SMA Al-Muslim tidak akan bersikap apatis terhadap 

kegiatan pemilu yang sedang berlangsung serta melakukan segala upaya untuk 

berpartisipasi dalam kegiatan pemilu yang berlangsung hingga tahun mendatang. 

Namun karena adanya alasan bahwa politik adalah sesuatu yang tidak dapat 

dimengerti oleh generasi Milenial, peneliti menemukan bahwa pendapat tersebut 

masih menjamur di pikiran para generasi Milenial termasuk pemilih pemula yang 

mengakibatkan banyaknya para pemilih pemula yang enggan memakai hak suara 

mereka di pemilu mendatang. Tetapi hal tersebut tidak menutup kemungkinan 

untuk mereka terus mengenal dan mencari tahu informasi-infomrasi yang 

berkaitan seputar pemilu. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

 Kemajuan tekologi dan komunikasi di era modern seperti sekarang telah 

mendorong banyak orang untuk terus mengembangkan pola pikir mereka, baik dari 

segi wawasan maupun kemampuan. Tak heran jika banyak orang berlomba-lomba 

mencari ilmu yang akan menunjang kehidupan mereka kelak di masa depan nanti. 

Ilmu yang diperoleh pun bermacam-macam jenisnya. Beberapa dapat diterapkan 

dalam kehidupan sehari-hari, beberapa hanya dapat dicari jawabannya tanpa sedikit 

pun berkaitan dengan kehidupan.  

 Informasi dapat dijadikan sebagai ilmu yang dapat kita peroleh sehari-hari. 

Termasuk informasi mengenai politik. Hal tersebut dapat dikategorikan sebagai 

informasi yang penting untuk masyarakat. Mengingat politik itu sendiri memiliki 

kaitan yang cukup erat dengan jalannya pemerintahan, membuat masyarakat mau 

tak mau ikut  andil di dalamnya. Maka dari itu, penting untuk kita ketahui bahwa 

cara kerja suatu politik harus mulai diperkenalkan kepada para remaja yang mulai 

menginjak usia dewasa agar kelak ketika mereka menggantikan generasi yang 

sudah lebih dulu terjun di dalamnya tidak akan menjadi ‘buta politik’.  

 Beberapa tahun terakhir, pemilih milenial mendapat perhatian dari kalangan 

politisi. Para pemilih pemula dari kalangan pelajar SMA tingkat akhir merupakan 

bagian dari pemilih milenial. Pemikiran mereka yang kritis sekaligus realistis 

mampu mendorong kelompok mereka untuk dapat menyuarakan pendapat-

pendapat yang dapat diperdebatkan. Mereka memanfaatkan berbagai platform
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media sosial yang ada untuk saling berbagi informasi mengenai perpolitikan, 

seperti facebook, twitter, dan Instagram. Mayoritas mereka adalah pengguna media 

sosial yang melek akan informasi. Sehingga, peran milenial ini diharapkan mampu 

membantu menyemarakkan pilkada maupun pemilu yang akan datang. 

 Seperti tahun-tahun  sekarang ini yang mulai memasuki tahun politik, 

sebagian di antara mereka telah sadar akan hak suara yang mereka peroleh untuk 

memilih wakil mereka, dari tingkat yang paling terkecil yaitu wakil yang 

ditempatkan di pemerintahan daerah. Tetapi untuk sampai ke tahap mengenal 

kriteria yang baik dan benar tentang sosok yang mereka pilih, tak banyak dari 

mereka yang mempedulikan hal itu. Penting untuk kita ketahui bahwa untuk 

memilih seorang wakil rakyat ataupun pemimpin, terdapat beberapa kriteria yang 

secara teliti harus kita telusuri terlebih dahulu. Lihat dan pelajari berasal dari partai 

apa mereka, serta apa saja prestasi maupun pengalaman yang sudah mereka peroleh 

semasa  mereka berada dalam dunia politik.  

 Peran media sosial di antara keduanya tak bisa kita pungkiri lagi 

keberadaanya. Zaman yang sudah serba canggih ini diharapkan mampu 

menghantarkan para pemilih milenial ke dunia perpolitikan yang lebih luas lagi. 

Kendati demikian, pun tak jarang segelintir orang yang justru memanfaatkan 

kesempatan tersebut dengan cara menjatuhkan pihak lain alih-alih untuk 

kepentingan golongannya sendiri. Salah satu cara yang sudah tidak asing lagi bagi 

kita yaitu dengan menyebarkan berita hoax. Kevalidan suatu informasi ternyata 

dapat mempengaruhi penilaian kita terhadap seorang figur yang akan kita pilih 

sebagai wakil rakyat nanti. Perjalanan hidup, track record, maupun catatan kriminal 

seorang calon pemimpin seperti zaman modern sekarang ini sudah dapat dengan 

mudah dimanipulasikan oleh pihak-pihak yang handal di bidangnya. Jika hal itu 

terjadi, kita sebagai pemilih terutama pemilih pemula harus lebih pandai lagi dalam 

menelaah suatu informasi yang kita peroleh. 

 Terdapat satu hal yang begitu penting tetapi tak banyak orang 

memedulikannya untuk dijadikan sebuah pertimbangan dalam memilih seorang 

pemimpin. Adab kepemimpinan menjadi poin besar dalam memilih seorang 

pemimpin dibandingkan kekayaan atau seberapa populer seorang calon pemimpin 
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yang akan dipilih. Kedua hal tersebut tidak dapat menjamin kelayakan seseorang 

untuk menjadi seorang figur yang mewakili rakyat. Pada kenyataannya, banyak 

wakil rakyat yang kerap memperkaya diri mereka tanpa memperhatikan sedikit pun 

kesulitan yang tengah dialami oleh rakyat. 

 Maraknya kasus-kasus yang terjadi di dalam dunia politik merupakan salah 

satu pembelajaran untuk kita semua agar memilih wakil rakyat atau pemimpin yang 

layak serta berpengalaman dalam mengelola pemerintahan. Maka dari itu, penulis 

melakukan penelitian tentang “Partisipasi pemilih pemula melalui media sosial 

dalam menghadapi pemilu 2019 di kalangan siswa kelas XII IPS SMA Al Muslim” 

 

B. Identifikasi Masalah 

 Dari latar belakang yang telah ditulis, penulis memberikan identifikasi 

masalah yang akan dijadikan bahan penelitian sebagai berikut: 

 

• Respon dan sikap pemilih pemula siswa kelas XII IPS yang apatis 

dalam menghadapi pemilu 2019 melalu media sosial. 

• Kurangnya upaya partisipasi para pemilih pemula siswa kelas XII 

IPS dengan menggunakan media sosial dalam menghadapi pemilu 

2019. 

• Kurangnya pengetahuan para pemilih pemula siswa kelas XII IPS 

tentang pemilu 2019 dari penggunaan media sosial. 

 

C. Pembatasan Masalah 

 Agar pembahasan masalah tidak terlalu rumit dan meluas, maka penulis 

hanya membatasi masalah yang akan diteliti pada  bagaimana upaya partisipasi para 

pemilih pemula di kalangan siswa kelas XII IPS Al-Muslim untuk menghadapi 

pemilu 2019 melalui penggunaan media sosial. 
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D. Perumusan Masalah 

 Dalam perumusan masalah ini, penulis ingin mengetahui seberapa jauh 

keterlibatan para pemilih pemula dalam menghadapi pemilu 2019 dengan 

menggunakan media sosial. 

  

E. Manfaat penelitian 

 Dengan adanya penelitian sederhana ini, penulis mengharapkan dapat 

memberikan manfaat yang positif bagi pembaca dan masyarakat luas. Manfaat 

penelitian tersebut yaitu dapat memberikan informasi serta wawasan yang luas 

mengenai peran pemilih pemula dalam menghadapi pemilu 2019 dan dapat 

memberikan kontribusi pada pengetahuan dini tentang dunia perpolitikan.
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

 
 

A. Penelitian adalah pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta sosial untuk 

kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalah yang timbul dalam 

gejala yang bersangkutan. (Soerjono  Soekanto, 1986) 

B. Partisipasi adalah keterlibatan mental dan emosional seseorang atau individu 

dalam situasi kelompok yang mendorong dia untuk berkontribusi terhadap 

tujuan kelompok dan mempertanggung-jawabkan keterlibatannya. (Davis, 

2000) 

C. Pemilih pemula adalah mereka yang telah berusia 17-21 tahun, telah memiliki 

hak suara dan tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) serta pertama kali 

mengikuti pemilihan umum, baik pemilihan legislatif maupun pemilihan 

presiden (UU Pilpres 2008: 7) 

D. Media sosial adalah sarana yang digunakan oleh orang-orang untuk berinteraksi 

satu sama lain serta berbagi informasi dan gagasan dalam sebuah jaringan dan 

komunitas virtual. (McGraw Hill, 2008) 

E. Pemilu atau pemilihan umum diartikan sebagai mekanisme penyeleksian dan 

pendelegasian atau penyerahan kedaulatan kepada orang atau partai yang 

dipercayai. (Ramlan, 1992) 

F. Siswa Kelas XII SMA Al Muslim adalah siswa tingkat akhir yang duduk di 

bangku SMA Al Muslim Tambun dan siap memasuki jenjang pendidikan yang 

lebih tinggi lagi seperti perguruan tinggi negeri. 
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A. Tinjauan Pustaka 

 Dalam analisa politik modern, partisipasi politik merupakan suatu masalah 

yang penting, dan akhir-akhir ini banyak dipelajari terutama dalam hubungannya 

dengan negara-negara berkembang. Pada awalnya studi mengenal partisipasi 

politik  memfokuskan diri pada partai politik sebagai pelaku utama, tetapi dengan 

berkembangnya demokrasi banyak muncul kelompok masyarakat yang juga ingin 

memengaruhi proses pegambilan keputusan mengenai kebijakan umum. 

Kelompok-kelompok ini lahir di masa pasca-industrial (post industrial) dan 

dinamakan gerakan sosial baru (new social movement). Kelompok-kelompok ini 

kecewa dengan kinerja partai politik yang cenderung untuk memusatkan perhatian 

pada satu masalah tertentu (single issue) saja dengan harapan akan lebih efektif 

memengaruhi proses pengambilan keputusan melalui direct action.1 

 Seperti yang dijelaskan oleh Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson 

dalam No Easy Choice: Political Participation in Developing Countries (1977), 

“By political participation we mean activity by private citizens designed to 

influence government decision making. Participation may be individual or 

collective, organized or spontaneous, sustained or sporadic, peaceful, or violent, 

legal or illegal, effective or ineffective” yang berarti partisipasi politik adalah 

kegiatan warga yang bertindak sebagai pribadi-pribadi yang dimaksud untuk 

memengaruhi perbuatan keputusan oleh pemerinath. Partisipasi bisa bersifat 

individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau sporadic, secara 

damai atau dengan kekerasan, legal atau illegal, efektif atau tidak efektif. 

 Anggota masyarakat yang berpartisipasi dalam proses politik, misalnya 

melalui pemberian suara atau kegiatan lain, terdorong oleh keyakinan bahwa 

melalui kegiatan bersama itu kepentingan mereka akan tersalur atau setidaknya 

diperhatikan, dan bahwa mereka sedikit banyak dapat memengaruhi tindakan dari 

mereka yang berwenang untuk membuat keputusan yang mengikat. Dengan kata 

lain, mereka percaya bahwa kegiatan mereka mempunyai efek politik. Dari 

penjelasan tersebut, jelaslah bahwa partisipasi politik erat sekali kaitannya dengan 

                                                      
1 Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik (Jakarta: Gramedia, 2017), hlm. 367 
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kesadaran politik, karena semakin sadar bahwa dirinya diperintah, orang kemudian 

menuntut diberikan hak bersuara dalam penyelenggaraan pemerintah. 

a. Bentuk Partisipasi Politik di Beberapa Kawasan Negara 

 

1) Partisipasi Politik di Negara Demokrasi 

 Suatu bentuk partisipasi yang paling mudah diukur intensitasnya adalah 

perilaku warga negara dalam pemilihan umum, antara lain melalui perhitungan 

persentase orang yang menggunakan hak pilihnya (voter turnout) dibanding dengan 

jumlah seluruh warga negara yang berhak memilih. Mibrath dan Goel (1977) 

membagi tiga kategori pola partisipasi sebagai berikut: 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Pemain (Gladiators) 

5-7% populasi termasuk gladiators, yaitu orang yang sangat aktif dalam dunia 

politik. 

b. Penonton (Spectators) 

60% populasi aktif secara minimal, termasuk memakai hak pilihnya. 

c. Apatis (Apathetics) 

33% populasi termasuk apathetics, yaitu orang yang tidak aktif sama sekali, 

termasuk tidak memakai hak pilihnya. 

 

Sumber: L. Milbrath dan M. Goel, Political participation: How and 
Why Do People Get Involved in Politics, ed. Ke-2 (Chicago, III: Rind 
McMally, 1977) 
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 Ada pula penjelasan lain yang mungkin bisa menjadi alasan milenial masuk 

kedalam kategori apatis dalam berpolitik. Daniel Wittenberg pada 2013 menulis 

artikel di The Guardian mengenai anak muda dan politik. Wittenberg menceritakan 

bagaimana ia dan anak muda lainnya tetap tertarik dengan isu-isu yang berkaitan 

dengan masa depannya seperti akses pendidikan, pelayanan kesehatan, lapangan 

pekerjaan, dan rumah murah. Bahkan Wittenberg dengan tegas menyatakan bahwa 

sesungguhnya anak muda tertarik dengan politik, tapi tak pernah diberi kesempatan 

dalam politik. 

 

2) Partisipasi Politik di Negara Berkembang 

 Di beberapa negara berkembang, partisipasi lahir dalam keadaan terbatas 

secara otonom atau dari diri mereka sendiri. Dalam negara maju, hal tersebut dapat 

dianggap sebagai tanda adanya kepuasan terhadap pengelolaan kehidupan politik. 

Tetapi tidak selalu demikian halnya jika itu terjadi di negara berkembang. Di 

beberapa negara yang rakyatnya apatis, pemerintah harus menangani kendala 

tersebut dalam rangka meningkatkan partisipasi mereka. Salah satu cara untuk 

mengatasi kendala tersebut dengan membentuk organisas-organisasi terpadu yang 

dapat mendorong mereka untuk dapat mulai memerhatikan situasi politik yang ada 

di sekitar mereka, seperti serikat buruh, organisasi pemuda, partai politik, dan 

sebagainya. 

 Seorang pengamat, Michael Roskin (2003) menyatakan bahwa Afrika 

Selatan adalah contoh negara yang paling cepat menyadari pentingnya partisipasi 

politik. Negara tersebut semula diperintah oleh minoritas kulit putih namun dengan 

cepat membuka peluang bagi peran-peran rakyat kulit hitam untuk menghindarkan 

hal-hal yang dapat mengancam kaum mereka. 

 Dalam proses pembangunan negara-negara berkembang selalu diiringi 

dengana danya berbagai bentuk gejala sosial seperti kemiskinan dan sumber daya 

langka. Keresahan-keresahan tersebut kerap muncul di tengah-tengah kehidupan 

politik di negara-negara berkembang. 
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b. Tentang Pemilih Pemula 

 Merujuk pada pengertian pemilih pemula, penulis memaparkan beberapa 

data mengenai kaum Milenial dari beberapa sumber dan para ahli. Dikatakan 

Wiliam Straus dan Neil Howe (2000) generasi Milenial merupakan keadaan dimana 

perkembangan dan pertumbuhan dalam kehidupannya dipengaruhi oleh keadaan 

lingkungan, sehingga mengalami perubahan yang sangat cepat. Generasi Milenial 

atau disebut dengan Generasi Y, lahir pada kurun waktu antara 1980 hingga 2000-

an. Jadi usia ini tergolong masih muda antar 18-35 tahun. 

 Milenial dilahirkan pada saat teknologi sedang berkembang. Dari televisi 

berwarna, handphone, dan teknologi digital lain yang sudah diperkenalkan. 

Sehingga, mereka dapat dianggap sangat spesial karena memiliki perbedaan dari 

generasi-generasi sebelumnya. Karena Milenial memiliki sistem kepekaan terhadap 

teknologi dan membuat generasi ini semakin pandai. Generasi ini hidup pada era 

dimana segala sesuatunya tidak sukar untuk diwujudkan. Dengan kondisi sosial 

ekonomi yang sudah tergolong maju. 

 

1) Kelebihan Generasi Milenial 

 Generasi ini dapat maju dan berkembang pesat asal bisa mengelola 

kelebihan yang dimilikinya. Tiga hal berikut dapat menjadi pegangan generasi 

Milenial agar tetap berjalan lebih konsisten dalam menggapai kesuksesan. 

a. Mampu Bersaing dan Berinovasi 

 Sudah sangat jelas bahwa generasi yang hidup di tengah kecanggihan 

teknologi ini mempunyai pola pikir yang sangat terbuka, sehingga melakukan 

beberapa pekerjaan dalam satu waktu dan tetap berjalan kondusif. Di samping 

itu, generasi ini juga merupakan generasi yang paling berpendidikan, karena 

Milenial ini hidup di masa konflik yang sudah adem, maka mereka dapat 

mengenyam pendidikan dengan memadai. Begitu pun dalam dunia kerja. 

Mereka cenderung tidak suka bekerja di dalam perkantoran yang situasinya 

terkesan membosankan. Mereka melakukan inovasi-inovasi yang sangat fresh 

dan juga praktis untuk terjun ke dalam dunia kerja, seperti menjadi pengusaha 

yang didiukung dengan segala kebebasan. 
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b. Selalu Fleksibel Menghadapi Perubahan 

 Generasi yang satu ini terkenal santai tapi bertanggung jawab. Mampu 

menyesuaikan keadaan dengan cepat. Selanjutnya walaupun Milenial menyukai 

kebebasan, tapi generasi ini adalah generasi yang memiliki jiwa sosial yang 

sangat tinggi. Karena bagi mereka, berbagi adalah gaya hidup yang sangat 

menyenangkan. 

 

c. Mandiri dan Berpikir Kritis 

 Karena kemajuan teknologi yang mereka manfaatkan saat ini, upaya untuk 

fokus pada pengembangan diri serta kelebihannya semaking gencar mereka 

lakukan. Sebab generasi ini adalah generasi digital native yang mana mereka 

sudah sangat nyaman pada internet dan teknologi. Mereka mendapatkan segala 

informasi dari berita dan internet. 

 

2) Kekurangan Generasi Milenial 

 Di sisi lain, generasi yang sangat bergantung pada teknologi ini juga 

mempunyai segudang kelemahan, di antaranya sebagai berikut. 

a. Pemikiran yang Labil 

 Lemah dalam hal keuletan, generasi Milenial cenderung menginginkan 

sesuatu yang instan. Mereka mudah sekali bosan, melupakan proses dan malas 

berpikir, apa lagi yang menyangkut filosofis. Generasi ini juga terkenal tidak 

loyal. Dari sisi pemikiran, generasi Milenial tergolong ampang dan kopong dari 

sisi pengetahuan. 

 

b.  Cenderung Semaunya Sendiri 

 Dalam hal dunia pekerjaan, mereka tidak ingin diatur begini dan begitu dari 

atasannya. Anggapannya, atasan hanya pandai menyuruh tapi tidak 

mendampingi serta memberi solusi dalam kesulitan bekerja. 

 

c.  Mudah Terbawa Arus, Padahal Belum Tentu Benar atau Tidak 
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 Generasi zaman ini lebih kebarat-baratan, padahal melestarikan budaya 

sendiri tidak kalah menarik. Sifat buruk selanjutnya adalah gila gawai atau lebih 

dikenal dengan gadget. Generasi Milenial juga cenderung cepat merasa puas, 

sehingga mereka akan malas untuk mencari penghasilan tambahan. Di zaman 

yang semakin mudah ini, rasa malas hinggap tanpa bisa ditolak. 

 

 

c. Peran Media Sosial Sebagai Perantara Para Pemilih Pemula dengan 

Dunia Perpolitikan 

 Media sosial menjadi wadah terbaik dalam menyampaikan informasi 

mengenai pendidikan politik. Media sosial bisa digunakan untuk menyebarkan isu-

isu terhangat mengenai kabar dari para anggota partai politik, apalagi saat terjadi 

kasus korupsi yang dilakukan oleh salah satu anggota parpol. 

 Internet dan media sosial sebagai alat pemasaran kampanye partai dan 

kandidat telah mengambil tempat di negara-negara demokratis di seluruh dunia. 

Seperti pemilihan presiden di Amerika pada tahun 2008, 2012, dan 2017, serta 

dalam konteks perpolitikan di Eropa. 

 Fenomena yang sama juga hadir di Indonesia, di mana memasuki reformasi, 

sistem pemilihan berubah dan memilih jalan demokrasinya sendiri. Penggunaan 

jaringan internet dan media sosisal sebagai sarana pemasaran politik dan alat 

kampanye partai dan kandidat secara bertahap muncul. 

 Internet dan media sosial telah beralih dari peran sebagai alat untuk 

demokratisasi politik melawan rezim politik menuju peran baru yaitu sebagai alat 

pemasaran dan kampanye aktor politik maupun organisasi politk. 

 Tren pemilihan umum saat ini memang tidak bisa dilepaskan dari media 

sosial. Ekspansi media sosial yang cepat merupakan pergeseran paradigma dalam 

informa si dan komunikasi yang berperan dalam proses politik. 

 Dilihat dari beberapa hasil penelitian, penguasa media sosial saat ini yaitu 

generasi Milenial. Jika partai atau kandidat ingin mendapat respons positif atau 

dipilih oleh netizen serta masyarakat, kenalilah dan pahamilah siapa penguasa 

dunia maya saat ini. Karena generasi Milenial terkenal kreatif, fleksibel, dan 
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spontan sehingga tidak bisa diajak terlalu serius dan kaku. Sehingga apa yang 

terjadi di dunia maya akan berimbas kepada dunia nyata. 

 Diperkirakan pada pemilu 2019, jumlah pemilih Milenial akan mencapai 

sekitar 86 juta jiwa atau 48% dari populasi pemilih. Mereka adalah anak-anak muda 

yang membawa nilai kreativitas, kemajuan, dan open mind. Untuk mengambil 

simpati dan dukungan dari pemilih dengan karakteristik itu, parpol tidak bisa 

berharap pada model pembagian voucher sembako, kaus, dan stiker. Strategi 

mendekati pemilih Milenial juga dilakukan dengan mengusung calon legislatif 

muda. 

 Beradaptasi dengan media sosial dan membentuk tim khusus bagi Milenial 

merupakan hal positif yang dilakukan partai. Hal ini sebaiknya dilakukan KPU dan 

Bawaslu untuk mengawasi dan melakukan edukasi politik bagi pemilih pemula 

yang merupakan generasi Milenial. Dengan demikian, kekuatan media sosial tidak 

saja digunakan untuk kampanye, memperoleh suara, dan menang, namun juga 

dapat memberikan pendidikan politik. 

 

d. Pemilihan Umum di Indonesia 

 Di kebanyakan negara demokrasi, pemilihan umum dianggap lambang, 

sekaligus tolok ukur, dari demokrasi itu. Hasil pemilihan umum yang 

diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan 

berserikat, dianggap mencerminkan dengan agak akurat partisipasi serta aspirasi 

masyarakat. Sekalipun demikian, disadari bahwa pemilihan umum tidak 

merupakan satu-satunya tolok ukur dan perlu dilengkapi dengan pengukuran 

beberapa kegiatan lain yang lebih bersifat berkesinambungan seperti partisipasi 

dalam kegiatan partai, lobbying, dan sebagainya. 

 Menurut teori demokrasi minimalis, pemilu merupakan arena yang 

mewadahi kompetisi antar aktor-aktor politik untuk meraih kekuasaan. Aktor-aktor 

yang dimaksud adalah partai politik. Partai politik merupakan ‘aktor paling sah’ 

dan memiliki keistimewaan dalam berkompetisi memperebutkan kekuasaan dalam 

lembaga politik formal. 
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 Dalam konteks politik Indonesia, warga masyarakat atau konstituen sudah 

sangat kritis dalam memberikan penilaian atas kerja-kerja pemerintahan maupun 

anggota parlemen. Kritisme masyarakat merupakan bukti berjalannya proses 

pendidikan politik dalam masyarakat. Kritik masyarakat terhadap kinerja partai 

politik tergambar dalam sejumlah lembaga survei maupun hasil liputan media 

massa. 

 

 

1) Inovasi Pemilu di Indonesia 

 Terlepas dari penilaian negatif terhadap kinerja partai politik dan anggota 

parlemen, namun satu hal yang pasti bahwa selama pasca reformasi telah terjadi 

sejumlah inovasi dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia.  

Pertama, perubahan sistem pemilihan dari ‘nomor urut’ menjadi ‘suara 

terbanyak’. Pada pemilu parlemen 2014 memberikan ruang bagi politisi pemula 

untuk tampil menjadi politisi di Senayan dan bertarung melawan para politisi senior 

dalam pemilu. Tampilnya generasi muda di parlemen membawa harapan baru 

terjadi perubahan dalam tubuh parlemen. 

 Kedua, pelaksanaan e-voting dalam pilkada maupun pilkades. Dengan 

diterapkannya e-voting dalam pilkada maupun pilkades merupakan kemajuan 

dalam tata-kelola pemilu di Indonesia.  

Ketiga, dalam UU pemilu memberikan ruang kepada kandidat maupun 

partai politik dalam penggunaan teknologi dalam kampanye. Pemahaman ini 

berpijak pada UU No. 8 tahun 2012 tentang pemilu. Pasal 91 ayat (1) menyebutkan 

pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye pemilu dapat dilakukan melalu media 

massa cetak dan lembaga penyiaran sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. Sementara pasal 92 ayat (1) Lembaga penyiaran publik 

Televisi Republik Indonesia, lembaga penyiaran publik Radio Republik Indonesia, 

lembaga penyiaran publik lokal, lembaga penyiaran swasta, dan lembaga 

penyiaran berlangganan memberikan alokasi waktu yang sama dan 

memperlakukan secara berimbang peserta pemilu untuk menyampaikan materi 

kampanye pemilu. Sedangkan pasal 93 ayat (1) pemberitaan kampanye dilakukan 



 

 

14 

 
 
 

 

oleh media massa cetak dan oleh lembaga penyiaran dengan siaran langsung atau 

siaran tunda. 

 Penggunaan media massa sebagaimana diatur pada UU ini merupakan 

kemajuan dalam tata-kelola pemilu. Peran media sangat penting dalam 

memberitakan dan membentuk citra positif partai politik dan kandidat dalam 

pemilu. 

 Keempat, peran masyarakat sipil dalam mengawal hasil pemilu. Pada 

pemilu 2014 peran masyarakat sipil sangat membantu dalam mengawal proses 

pemilu. Situs kawal pemilu merupakan bentuk baru keterlibatan masyarakat sipil 

dalam mengawal proses pemilu agar tidak terjadi penyimpangan dalam perhitungan 

suara. 

 

2) Jenis-jenis pemilu di Indonesia 

 Seperti pada pemilu-pemilu yang diselenggarakan oleh negara lainnya, 

Indonesia memiliki berbagai jenis pemilu. Berikut sedikit penjelasan dari jenis-

jenis pemilu di Indonesia: 

1. Pemilihan Umum Eksekutif Presiden dan Wakil Presiden 

 Jenis pemilu pada pemilihan umum eksekutif Presiden dan Wakil Presiden 

baru dapat dimulai pada tahun 2004 dan rakyat dapat memilih secara langsung 

pemimpin yang mereka kehendaki. Sebelumnya, sistem pemilihan umum 

eksekutif Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh DPR dan MPR. Pemilihan 

umum ini dilakukan setiap 5 tahun sekali. 

2. Pemilihan Umum Anggota Lembaga Legislatif (DPR, DPD, dan 

DPRD) 

 Pemilihan umum anggota legislatif yaitu DPR, DPD, dan DPRD yang 

dilaksaka dengan dasar ketentuan umum pasal 1 UU Nomor 10 Tahun 2008. 

Sama halnya dengan pemilihan umum eksekutif Presiden dan Wakil Presiden, 

pemilu ini juga diselenggarakan setiap 5 tahun sekali. 
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3. Pemilihan Umum Lembaga Yudikatif  Kepala Daerah dan Wakil 

Kepala Daerah 

 Pemilihan umum lembaga yudikatif kepala daerah dan wakil kepala daerah 

termasuk diantaranya adalah pemilihan lurah, bupati, walikota, gubernur, dan 

kades. Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dilaksakan sejak 

tahun 2005 dilaksanakan secara langsung dan berdasarkan aturan UU No 32 

Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. 

  

B. Hipotesa 

 Dari penjelasan yang sudah dipaparkan di atas, penulis menyimpulkan 

bahwa siswa kelas XII IPS sebagai pemilih pemula sudah cukup peduli dalam 

menghadapi pemilu 2019 mendatang melalui peran media sosial.
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BAB III 

METODE PENELITIAN 
 

 

 

A. Tujuan Penelitian 

 Untuk memperjelas maksud dibuatnya karya tulis ini, penulis memaparkan 

tujuan umum serta tujuan khusus dari penelitian yang dilakukan sebagai berikut: 

  

a. Tujuan Umum 

 Tujuan penelitian ini bagi para pembaca yaitu untuk meningkatkan 

kesadaran berpolitik di kalangan pelajar sebagai bagian dari kaum milenial 

sekaligus dapat memanfaatkan media sosial yang ada sebagai wadah untuk 

saling berbagi informasi tentang perpolitikan dengan baik dan benar. 

 

b. Tujuan Khusus 

1. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan para siswa kelas XII IPS SMA Al-

Muslim dengan menggunakan media sosial yang ada dalam rangka ikut 

berpatisipasi menghadapi pemilu 2019. 

2. Mensosialisasikan pada para siswa kelas XII IPS SMA Al-Muslim sebagai 

pemilih pemula untuk berpartisipasi dalam pemilu 2019. 

3. Untuk mengetahui seberapa besar rasa ingin tahu siswa kelas XII IPS SMA 

Al-Muslim tentang pemilu 2019 melalui penggunaan media sosial. 

 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Penelitian dilakukan di SMA Al-Muslim Jalan Raya Setu, Tambun Selatan, 

Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat. Waktu penelitian yaitu tanggal 3 sampai dengan 

12 bulan September tahun 2018. 
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C. Metode Penelitian 

 Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian 

kualitatif merupakan  metode penelitian yang menekankan pada pemahaman yang 

mendalam terhadap suatu permasalahan tertentu. Penelitian kualitatif juga 

merupakan penelitian riset yang bersifat deskripsi, dan lebih banyak menggunakan 

analisis serta menekankan pada proses pemaknaan. Tujuan metode kualitatif adalah 

untuk memahami secara mendalam dan keseluruhan pada suatu permasalahan yang 

sedang diteliti secara mendetail. Data yang diperoleh pun bukan untuk 

digeneralisasikan, melainkan untuk mendapatkan informasi secara maksimum. 

 

D. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

a. Data Primer 

 Merupakan data yang diperoleh melalui sumber utama dengan cara 

mewawancarai informan. Informan pokok dalam penelitian ini adalah siswa 

kelas XII IPS. Berikut data singkat dari para informan: 

 

No. Nama Informan Jenis Kelamin 

1. Alma Sofi Yuwan Perempuan 

2. Brilian Andri Jatmiko Laki-laki 

3. Nurauliya Syifa Perempuan 

4. Rafa Raflityo Laki-laki 

5. Sapto Nugroho Laki-laki 

6. Shabira Fairuz Perempuan 

7. Zahra Renindya Perempuan 

 

 

b. Data Sekunder 

 Data sekunder merupakan data primer yang sudah diolah oleh peniliti dan 

disajikan dalam bentuk penjelasan, tabel, atau diagram. 
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E. Situasi Sosial & Teknik Pengambilan Sampel 

 Dalam penelitian kualitatif, situasi sosial menjadi pacuan berjalannya 

proses pengumpulan data. Adapun situasi sosial menurut Spradley dan Sugiono 

terbagi menjadi tiga elemen yaitu tempat, pelaku, dan aktivitas yang dalam 

penelitian ini adalah siswa kelas XII IPS SMA Al-Muslim beserta upaya partisipasi 

mereka dalam menghadapi pemilu 2019 dengan menggunakan media sosial. 

Sedangkan penjelasan sampel penelitian menurut Lincoln dan Guba (dalam 

Sugiyono, 1985) yang menyatakan bahwa penentuan sampel dalam penelitian 

kualitatif sangat berbeda dengan penelitian kuantitatif. Penentuan sampel dalam 

penelitian kualitatif tidak didasarkan perhitungan statistik. Sampel yang dipilih 

berfungsi untuk mendapatkan informasi yang maksimum, bukan untuk 

digeneralisasikan. Selain itu, Poerwandari (2011) menyatakan bahwa banyaknya 

pengumpulan sampel dalam penelitian kualitatif tidak menjamin tingginya akurasi, 

validalitas, dan keberhasilan suatu penelitian kualitatif. Maka peneliti 

menggunakan teknik simple random sampling atau pengambilan sampel secara 

acak sederhana. Dikatakan sederhana (simple) karena pengambilan anggota 

populasi tidak memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. Teknik ini 

dipakai karena populasi siswa kelas XII IPS tidak terlalu banyak. 

 

 

F. Instrumen & Teknik Pengumpulan Data 

 Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat penelitian 

adalah peneliti itu sendiri. Oleh karena itu peneliti juga divalidasi seberapa jauh 

peneliti kualitatif siap melakukan penelitian. The researcher is the key of instrument 

atau yang berarti peneliti adalah orang yang menjadi instrumen utama dalam 

penelitian. Semua praduga yang dibuat oleh peneliti bukanlah bentuk yang pasti 

dan jelas. Oleh karena itu, untuk memperjelas dugaan-dugaan awal tersebut, segala 

sesuatu harus dikembangkan selama penelitian. Menurut Sugiyono (2005:52), 

“Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam 

penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.” 

Berdasarkan pemaparan tersebut dapat disimpulkan bahwa pengumpulan data 
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merupakan teknik yang sangat dibutuhkan dalam penelitian kualitatif. Dengan 

adanya teknik tersebut peneliti akan memperoleh data secara jelas, terarah, dan 

maksimal. Berikut ini akan dijelaskan teknik-teknik pengumpulan data yang 

digunakan oleh peneliti sebagai berikut 

 

a. Teknik Observasi 

Menurut Nawawi dan Martini (1992:74), “Obsevasi adalah pengamatan dan 

pencatatan secara sistematik terhadap unsur-unsur yang tampak dalam suatu 

gejala atau gejala-gejala pada objek penelitian.” Adanya observasi peneliti 

dapat mengetahui kegiatan serta upaya apa saja yang telah dilakukan oleh 

siswa kelas XII IPS dalam berpartisipasi lewat media sosial untuk menghadapi 

pemilu 2019. Berdasarkan pemaparan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa 

observasi merupakan kegiatan mengamati dan mencatat situasi sosial yang ada 

di kehidupan guna menyempurnakan penelitian agar hasil yang dicapai 

maksimal. 

 

b. Teknik Wawancara 

Lexy J Moleong (1991:135) menyatakan bahwa wawancara merupakan 

percakapan yang dilakukan peneliti dengan responden secara berhadapan 

langsung (tatap muka) untuk mendapatkan informasi secara lisan yang dapat 

menjelaskan masalah penelitian. Wawancara yang digunakan dalam penelitian 

ini dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sudah dikembangkan agar 

fokus kepada inti masalah. Pernyataan tersebut diperkuat oleh teori Susan 

Stainback (1988) yang menyatakan bahwa dengan wawancara, peneliti akan 

mengetahui hal-hal yang mendalam tentang partisipan dalam 

menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi, yang dimana hal 

tersebut tidak dapat dilakukan hanya dengan melalui observasi saja. 
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G.  Analisis Data 

 Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

data kualitatif model interaktif yang memiliki siklus: 

1. Pengumpulan data, yaitu peneliti mengumpulkan segala macam data yang 

berasl dari lokasi penelitian baik dari informan (sumber data primer) atau dari 

buku dan referensi (sumber data sekunder) 

2. Penyajian data, yaitu peneliti menjelaskan dan memaparkan hasil data yang 

telah didapatkan secara rinci sesuai dengan tema yang dibahas. 

3. Penarikan kesimpulan, yaitu peneliti mengambil kesimpulan dari seluruh hasil 

penilitian yang sudah dipaparkan. Di dalam penarikan kesimpulan juga terdapat 

reduksi data yang berarti membuang data-data yang dianggap tidak valid dan 

kurang mendukung. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

 Di dalam pemaparan hasil penelitian ini, penulis berusaha menjabarkan 

seluruh aspek yang dapat dijelaskan melalui berbagai pertanyaan dan penjelasan 

yang berkaitan secara berkesinambungan. Berikut hasil dari wawancara yang telah 

dilakukan peneliti: 

 

1. Berapakah usia kamu? 

 Narasumber Alma, Andri, dan Tyo berusia 17 tahun, sedangkan 

narasumber Syifa, Sapto, Shabira, dan Zahra berusia 16 tahun. 

 

2. Apakah kamu sudah memiliki Kartu Tanda Penduduk? 

 Narasumber yang sudah berumur 17 tahun memiliki Kartu Tanda 

Penduduk (KTP). Bagi mereka yang sudah memiliki KTP, tahun depan 

dapat mengikuti pemilu. Sedangkan yang masih berumur 16 tahun dan 

beranjak 17 tahun saat mendekati waktu pemilu dilangsungkan akan 

menggunakan Surat Keterangan (Suket) untuk dapat mengikuti kegiatan 

pemilu tahun depan. 

 

3. Apakah kamu tahu bahwa tahun depan akan diselenggarakan pemilu? 

Bagaimana tanggapanmu? 

 Menurut pemaparan yang telah disampaikan oleh narasumber Tyo, 

ia mengetahui hal tersebut dengan jelas dan sadar serta menyambutnya 

dengan antusias. Menurutnya, pemilu yang akan diselenggarakan tahun 

depan itu akan berlangsung secara panas dan menegangkan. 

 Sejalan dengan pendapat Tyo, narasumber Sapto menambahkan 

pendapatnya bahwa ia akan berpartisipasi karena hal itu menentukan masa 

depan negara Indonesia
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 Begitu pun dengan penjelasan yang diberikan oleh narasumber 

Zahra dan Alma yang keduanya menyatakan bahwa mereka mengetahui hal 

tersebut dan mengatakan bahwa pemilu memang acara rutin yang 

dilaksanakan setiap lima tahun sekali. 

 Sama halnya dengan narasumber Syifa dan Andri. Mereka 

mengetahui dan menanggapinya dengan antusias. Narasumber Syifa 

menambahkan bahwa ia berharap bahwa para pemilih akan lebih objektif 

dalam memilih presiden dan wakil presiden. Sedangkan narasumber 

Shabira berpendapat bahwa ia mengetahui pemilu yang akan 

diselenggarakan tahun depan itu dan tidak begitu menyambut hal tersebut 

dengan antusias (apatis). Ia mengatakan bahwa tidak terlalu tertarik dengan 

hal-hal yang mengandung unsur politik. 

4. Apakah kamu pernah mencari tahu tentang berita seputar pemilu lewat 

media sosial? 

 Sebagian narasumber pernah mencari tahu tentang berita seputar 

pemilu lewat media sosial. Narasumber Tyo mengatakan bahwa ia sering 

mencari berita seputar pemilu lewat media sosial dan termasuk update 

dalam perkembangannya. 

 Narasumber Alma menambahkan jika ia akan mencari berita seputar 

pemilu jika ada berita yang membuatnya penasaran. 

 Sama halnya dengan narasumber Tyo, Narasumber Andri 

mengatakan bahwa ia sering mencari tahu berita seputar pemilu di media 

sosial. 

 Sedangkan narasumber Zahra menyatakan bahwa ia tidak pernah 

mencari tahu tentang pemilu lewat media sosial. Ia berpendapat bahwa ia 

belum sepenuhnya mengerti akan politik. 

 Sejalan dengan pendapat Zahra, narasumber Shabira dan Syifa pun 

tidak pernah mencari tahu berita seputar pemilu lewat media sosial. 

 

5. Media sosial apa yang sering kamu pakai untuk mencari informasi seputar 

pemilu? 
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 Narasumber Tyo menyebutkan bahwa ia lebih sering mencari tahu 

berita seputar pemilu lewat media sosial bernama Quora dan Instagram. 

Quora adalah situs pertukaran pengetahuan dengan cara mengumpulkan 

pertanyaan serta jawaban pada topik-topik tertentu dan memperbolehkan 

pengguna untuk ikut berkolaborasi dengan memberikan suara atau 

mengusulkan perbaikan jawaban. 

 Seperti yang disebutkan oleh narasumber Tyo, narasumber Sapto 

pun lebih sering mencari berita seputar pemilu lewat Instagram. 

 Narasumber Alma berpendapat bahwa ia lebih suka mencari berita 

seputar pemilu lewat laman berita di Google, Facebook, Line Today, dan 

Instagram. 

 Narasumber Andri pun tak jauh beda. Ia sering mencari berita 

seputar pemilu lewat media sosial seperti CNN dan Line Today. Berita-

berita dari keduanya pun dipertimbangkan untuk membandingkan 

keobjektifan yang dikandung oleh berita tersebut. 

 Sedangkan narasumber Zahra, Syifa, dan Shabira tidak pernah 

mencari berita seputar pemilu lewat media sosial manapun. 

 

6. Apakah kamu pernah menemukan kegiatan kampanye para pasangan calon 

presiden dan wakil presiden di media sosial? 

 Seluruh narasumber mengatakan bahwa mereka pernah menemukan 

kegiatan kampanye di media sosial. Hal itu terbukti dengan kajian teori yang 

sudah dipaparkan peneliti pada bab sebelumnya jika kegunaan media sosial 

pada saat ini digunakan sebagai alat pemasaran kampanye para kandidat 

calon presiden dan wakil presiden tahun 2019 mendatang. Hal ini pun 

terjadi setelah adanya masa peralihan dari masa orde baru menjadi masa 

reformasi. Mengingat melonjaknya jumlah pemilih milenial pada 2019 

mendatang, strategi berkampanye lewat media sosial semakin gencar 

dilakukan oleh para kandidat. Tetapi di satu sisi, peran media sosial dapat 

digunakan untuk menyalurkan pendidikan politik bagi para generasi 

Milenial. 
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7. Bagaimana tanggapanmu tentang penggunaan media sosial sebagai sarana 

untuk berkampanye? 

 Menurut pemaparan yang telah disampaikan oleh narasumber Tyo, 

media sosial bagus untuk dijadikan kampanye asalakan apa yang 

diberitakan di media sosial itu berupa fakta bukan propaganda, hoax, atau 

isu untuk menjatuhkan pihak oposisi. Jadi penggunaan media sosial bagus 

untuk berkampanye karena kita sudah memasuki dunia daring atau dunia 

online dan dirasakan lebih praktis tanpa harus mengeluarkan duit banyak 

untuk berkampanye. 

 Narasumber Sapto berendapat bahwa berkampanye di media sosial 

sangat tidak bagus. Hal tersebut karena para kandidat dapat saling berseturu 

bahkan bertikai karena saling menyindir satu sama lain sehingga dapat 

menimbulkan kericuhan serta menyebabkan perpecahan. 

 Tetapi di satu sisi, narasumber Zahra menyatakan bahwa hal tersebut 

bagus adanya. Masyarakat terutama generasi milenial jadi lebih mengetahui 

informasi seputar pemilu, terutama tentang kandidat calon presiden dan 

wakil presiden yang diusungkan oleh partai-partai politik. 

 Sejalan dengan pendapat narasumber Zahra, narasumber Alma pun 

menganggap hal tersebut ide yang bagus. Media sosial dapat digunakan 

untuk hal-hal yang bermanfaat. 

 Begitu pun dengan penjelasan narasumber Andri yang menyatakan 

bahwa hal itu sah-sah saja karena para kandidat dibebaskan berkampanye 

dengan cara mereka masing-masing selama hal yang dilakukan tidak 

melanggar aturan berkampanye yang telah ditetapkan oleh KPU. 

 Narasumber Shabira pun berpendapat bahwa hal itu tergantung 

target yang dituju. Jika target berkampanye yaitu para Milenial, kegiatan 

kampanye akan lebih cocok menggunakan platform-platform media sosial 

yang ada. Tetapi jika targetnya yaitu para generasi Baby Boomers 

(kelahiran 1946-1964) dan Generasi X (kelahiran 1965-1980), kegiatan 
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kampanye akan lebih cocok jika dilakukan lewat media massa seperti 

televisi ataupun surat kabar. 

 Sedangkan narasumber Syifa menyatakan bahwa hal itu kurang 

cukup efeektif karena media sosial banyk mengandung hal-hal hoax. 

 

8. Apa yang akan kamu lakukan jika kamu melihat artikel kampanye di media 

sosial? 

 Narasumber Tyo mengatakan bahwa ia tidak akan banyak berbicara 

dan menyindir secara sembarang di media sosial. Di sisi lain ia akan mencari 

informasi dan program-progaram dari masing-masing pasangan capres dan 

cawapres lalu membuktikan kebenaran yang terkandung dalam berita 

tersebut. 

 Sejalan dengan narasumber Tyo, narasumber Andri berpendapat 

akan mengklarifikasi ulang berita tentang pemilu yang ia temukan dan 

mencari informasi lainnya di media sosial. Karena sosial media sangat 

mudah untuk menyebar berita hoax, ia selalu mencari informasi di artikel2 

lain untuk dijadikan pertimbangan. 

 Seperti narasumber Tyo, narasumber Zahra pun mengatakan bahwa  

ia suka membaca-baca artikel seputar pemilu untuk menambah informasi  

tentang pemilu serta capres dan cawapres. 

 Sedangkan narasumber Alma berpendapat bahwa ia jarang 

memperhatikan berita seputar pemilu. Hanya sesekali saja ia akan 

membacanya jika ada waktu. 

 Sedangkan narasumber Shabira dan Syifa lebih serang mengabaikan 

artikel-artikel berita seputar pemilu. 

 Sejalan dengan pendapat narasumber Shabira dan Syifa, narasumber 

Sapto pun menyatakan bahwa ia jarang membaca artikel-artikel berita 

seputar pemilu bahkan hampir selalu dihiraukan. 

 

9. Apakah kamu merasa jika pengetahuan politik penting untuk kaum 

milenial? Jelaskan pendapatmu? 
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 Narasumber Tyo berpendapat bahwa pengetahuan politik tidak 

penting untuk kaum milenial karena politik Indonesia belum relevan. Untuk 

sekarang, sekolah yang benar dan perluas pengetahuan. 

 Berbeda dengan pendapat narasumber Tyo, narasumber Sapto 

mengatakan bahwa pengetahuan politik sangat penting untuk kaum milenial 

karena kaum milenial harus mengetahui karakteristik pemimpinnya. Hal 

tersebut harus ditunjang dengan pengetahuan politik yang diajarkan kepada 

mereka sejak dini. 

 Narasumber Andri memiliki pendapat yang sejalan dengan 

narasumber Sapto. Ia berpendapat bahwa pengetahuan politik penting untuk 

kaum milenial karena mereka harus mengetahui kondisi politik Indonesia 

agar dapat meneruskan PR-PR para politisi terdahulu yang sempat tertunda. 

 Sejalan dengan pendapat narasumber Sapto dan Andri, narasumber 

Zahra pun berpendapat bahwa pengetahuan politik penting untuk kaum 

milenial. Sebagai kaum milenial, kita tidak boleh mengalami ‘buta politik’. 

Kita sebagai penerus bangsa juga harus mengetahui keadaan politik. 

 Narasumber Alma pun berpendapat demikian. Ia menambahkan 

bahwa jika tidak mengenal politik, kita sebagai penerus bangsa tidak dapat 

menjalankan pemerintahan di kemudian hari. 

 Sama halnya dengan narasumber yang berpendapat bahwa 

pengetahuan politik penting untuk kaum milenial, narasumber Syifa dan 

Shabira pun mengatakan demikian. Narasumber Syifa berpendapat bahwa 

hal tersebut guna strategi memajukan pemerintahan yang kelak akan 

dipegang oleh kaum milenial di masa depan. Sedang narasumber Shabira 

menyebutkan bahwa dengan pengetahuan politik tersebut kaum milenial 

dapat membuat negara teratur di kemudian hari. 

 

10. Apakah peran media sosial sangat membantu kamu dalam mencari 

informasi seputar pemilu? Jelaskan alasanmu! 

 Sebagian besar narasumber berpendapat bahwa peran media sosial 

sangat membantu dalam mencari informasi seputar pemilu. Seperti 
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narasumber Sapto yang menambahkan bahwa media sosial sangat 

membantu dalam mencari informasi seputar pemilu karena ia jarang 

menonton TV tentang berita seputar pemilu. 

 Narasumber Alma pun menambahkan jika peran media sosial sangat 

membantu dalam hal tersebut jika kita sedang berada di luar rumah. 

 Narasumber Andri juga berpendapat bahwa hal itu didukung dengan 

mudahnya media sosial untuk diakses kapanpun dan dimanapun. 

 Berbeda dengan narasumber lainnya, narasumber Shabira 

mengatakan bahwa peran media sosial belum terlalu membantu dalam 

mencari informasi seputar pemilu. Hal itu karena ia tidak pernah mencari 

tahu berita tentang pemilu baik di media sosial maupun di luar media sosial. 

 

B. Pembahasan  
 

1. Munculnya Kesadaran Para Pemilih Pemula Tentang Pemilu dengan 

Adanya Media Sosial 

 Para pemilih pemula yang merupakan bagian dari generasi milenial 

perlahan mulai membuka diri untuk memahami situasi politik yang sedang 

berlangsung di Indonesia, terlebih suasana pemilu yang baru saja dimasuki 

pada pertengah tahun ini. Dibalik itu semua terdapat peran media sosial 

yang dibilang cukup penting. Dalam beberapa tahun ini keberadaannya 

sangat menunjang para pemilih pemula untuk mencari tahu informasi 

seputar politik termasuk pemilu contohnya. Mereka merasa jika media 

sosial yang tengah mereka mainkan selain dipakai sebagai alat komunikasi 

atau alat untuk meng-update keseharian mereka juga dapat dijadikan 

sumber mencari informasi. Para pemilih pemula saat ini lebih leluasa 

mencari informasi pemilu dari bagaimana visi serta misi yang dimiliki 

setiap calon presiden dan wakil presiden, kegiatan kampanye dari masing-

masing kandidat, dan suasana terupdate mengenai lingkungan politik yang 

berlangsung di tengah-tengah tahun politik seperti sekarang.  
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 Penggunaan media massa sebagai alat berkampanye perlahan mulai 

tersaingi keberadaannya dengan hadirnya media sosial seperti saat ini. 

Media sosial yang ada ternyata mampu menampung banyak informasi 

seputar pemilu yang dapat dicari oleh pemilih pemula dengan cara yang 

tidak kalah mudahnya seperti media massa. Media sosial secara tidak 

langsung dapat mendorong rasa ingin tahu para pemilih pemula untuk 

mengenal bahkan mempelajari hal-hal yang menyangkut politik, terutama 

pemilu. Ditambah pemikiran-pemikiran kritis mereka yang tak dapat 

terbendung mampu menggerakkan jalannya kegiatan pemilu yang akan 

berlangsung. Mereka lebih leluasa memberikan pendapat melalu media 

sosial mengenai bagaimana para kandidat yang akan menjadi pilihan para 

rakyat di pemilu yang akan mendatang.  

 Selama melakukan penelitian, dampak dari maraknya penggunaan 

media sosial di kalangan generasi Milenial ternyata cukup besar dalam 

mendorong kesadaran para pemilih pemula untuk berpartisipasi dalam 

kegiatan pemilu. Hal ini dikarenakan sikap mereka yang fleksibel terhadap 

perubahan yang terjadi di sekitar mereka sehingga mereka mampu 

menerima hal-hal yang sekiranya dulu adalah sesuatu yang tidak mampu 

mereka kuasai. Jika kita perhatikan pada hasil penelitian di atas, mereka 

cenderung tidak menutupi kenyataan bahwa kini mereka memiliki suara 

yang sekiranya dibutuhkan oleh para kandidat calon presiden dan wakil 

presiden. 

 Para generasi Milenial yang dulu dianggap apatis terhadap serba-

serbi politik sekarang menjadi pemeran penting dalam jalannya pemilu. 

Dimulai dari rasa ingin tahu, mereka mulai mengerti bagaimana jalannya 

sebuah pemilu hingga apa saja yang ada di dalamnya. Pun dengan kesadaran 

dan pengetahuan yang telah mereka miliki nantinya akan menjadi sebuah 

pondasi yang kuat untuk mereka dapat meneruskan negeri ini. Hal ini 

menjadikan penulis memiliki sebuah dugaan sementara atau hipotesis 

bahwa para pemilih pemula mulai menyadari akan pentingnya politik. 

Hipotesis selanjutnya yaitu bahwa media sosial cukup berperan penting 
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dalam menumbuhkan kesadaran para pemilih pemula akan pentingnya 

memilih calon presiden dan wapres yang menurut mereka mampu 

memimpin negeri ini. Ketidaktahuan mereka tentang pemilu pun mulai 

memudar seiring mudahnya memperoleh informasi seputar pemilu melalu 

media sosial. Hipotesis seperti itu mungkin saja terjadi, karena kenyataan 

yang ada di di lapang mengatakan demikian. 

 

 

2. Upaya Para Pemilih Pemula dalam Berpartisipasi Menghadapi Pemilu 

  Selanjutnya, untuk mengetahui sejauh mana para pemilih pemula 

mulai mengenal tentang pemilu yaitu keaktifan mereka dengan ikut serta  

dalam mengkampanyekan kandidat yang mereka unggulkan melalui media 

sosial. Mereka menyalurkan segala hal yang mereka ketahui dan dapatkan 

dari mempelajari hal-hal seputar pemilu untuk menggiring opini orang-

orang yang sekiranya memiliki pikiran yang sejalan. Tentu saja untuk 

melakukan hal tersebut harus didasari dengan kevalidan suatu data yang 

mereka paparkan di media sosial agar kelak ketika dibuktikan kebenarannya 

sesuai dengan apa yang terjadi di kenyataan. 

 Para politisi membiarkan para generasi Milenial untuk 

mengemukakan pendapat mereka. Sama halnya dengan para pemilih 

pemula yang dibolehkan untuk ikut menyumbang pikiran mereka mengenai 

hal-hal yang bersangkutan seputar pemilu. Mereka pun sangat responsif 

terhadap hal-hal yang berhubungan dengan pemilu hingga memancing 

mereka untuk terus mencari tahu informasi tentang pemilu sebanyak-

banyaknya. 

 Adapun upaya yang sejauh ini mereka lakukan yaitu seperti 

penjelasan di awal paragraf. Hal lainnya seperti dengan tidak mengutarakan 

pendapat-pendapat yang sekiranya dapat memicu perkelahian antar 

pendukung kadidat calon presiden dan wakil presiden.



 

 

 
 
 

30  
 
 

BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian di atas, peneliti menyimpulkan bahwa: 

 

a. Para pemilih pemula mulai menunjukan sikap responsif atau tidak lagi 

bersikap apatis terhadap hal-hal yang berkaitan dengan pemilu 

b. Media sosial memberikan kesempatan kepada para pemilih pemula 

untuk ikut serta berpartipasi dalam kegiatan pemilu 

c. Peran media sosial sangat berpengaruh dalam mendorong rasa ingin 

tahu para pemilih pemula tentang informasi seputar pemilu 

d. Adanya media sosial dapat membuka wawasan para pemilih pemula 

tentang dunia politik termasuk kegiatan pemilu yang akan 

diselenggarakan di tahun mendatang 

e. Media sosial menjadi wadah yang bisa dijadikan sebagai sarana untuk 

saling bertukar pikiran maupun informasi seputar pemilu dengan para 

pemilih lainnya 

 

B. Saran 

 Sebagai akhir dari penulisan karya tulis ini, penulis bermaksud memberikan 

saran-saran kepada siswa kelas XII IPS SMA Al-Muslim : 

 

a. Agar para pemilih pemula lebih meluangkan waktu untuk mencari tahu 

informasi seputar pemilu 

b. Lebih berpartisipasi dalam kegiatan pemilu mendatang seperti ikut serta 

mengkampanyekan kandidat calon presiden dan wakil presiden 

c. Memanfaatkan media sosial yang ada untuk mencari informasi seputar 

pemilu yang sebanyak-banyaknya 
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PEDOMAN PERTANYAAN 

 

1. Berapakah usia kamu? 

2. Apakah kamu sudah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP)? 

3. Apakah kamu tahu bahwa tahun depan akan diselenggarakan pemilu? 

Bagaimana tanggapanmu? 

4. Apakah kamu pernah mencari tahu berita seputar pemilu lewat media 

sosial? 

5. Media sosial apa yang sering kamu pakai untuk mencari berita seputar 

pemilu? 

6. Apakah kamu pernah menemukan kegiatan kampanye para pasangan calon 

presiden dan wakil presiden di media sosial? 

7. Bagaimana tanggapanmu tentang penggunaan media sosial sebagai sarana 

untuk berkampanye? 

8. Apa yang akan kamu lakukan jika kamu melihat artikel kampanye di media 

sosial? 

9. Apakah kamu merasa jika pengetahuan politik penting untuk kaum 

milenial? Jelaskan pendapatmu! 

10.  Apakah peran media sosial sangat membantu kamu dalam mencari 

informasi seputar pemilu? Jelaskan alasanmu!
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