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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pemuda sebagai generasi penerus bangsa idealnya mempunyai peran 

dalam kemajuan bangsa. Pentingya peran generasi muda, didasari atau tidak, 

pemuda sejatinya memiliki peran dan fungsi yang strategis dalam akselerasi 

pembangunan termasuk pula dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Baik 

buruknya suatu negara dilihat dari kualitas pemudanya, karena generasi muda 

adalah penerus dan pewaris bangsa dan negara. Generasi muda harus mempunyai 

karakter yang kuat untuk membangun bangsa dan negaranya, memiliki 

kepribadian tinggi, dan semangat nasionalisme. Pemuda berperan aktif sebagai 

agen perubahan. Sebagai agen perubahan diwujudkan dengan dengan 

mengembangkan pendidikan politik dan demokratisasi.  

Sastroatmodjo (1995:67) menyatakan 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 Indonesia ingin turut serta secara aktif untuk berpartisipasi dalam 

memilih wakil mereka dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi 

kebijakan  pemerintah karena partisipasi politik merupakan aspek penting dalam 

sebuah tatanan negara demokrasi sekaligus merupakan ciri khas adanya 

moderenisasi politik. 
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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 cita-citakan sehingga terwujud kehidupan yang lebih 

baik. Pemilihan umum tahun 2014 mendatang merupakan langkah terbentuknya 

masyarakat yang adil, makmur, sejahtera, memiliki kebebasan berekspresi dan 

berkehendak, dan mendapatkan akses terpenuhinya hak-hak mereka sebagai 

warga negara. Sebagaimana telah ditetapkan dalam UUD 1945 pada pasal 28, 

yang menetapkan bahwa “hak warga negara dan penduduk untuk berserikat dan 

berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan maupun tulisan, dan sebagainya”. 

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 ke depan. 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 kongrit melalui pemilihan umum. 

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 di suatu wilayah dengan 

memberikan suara secara langsung. Partisipasi merupakan salah satu aspek 

penting dari demokrasi. Asumsi yang mendasari demokrasi (partisipasi) 
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merupakan orang yang paling tahu tentang apa yang baik bagi dirinya adalah 

orang itu sendiri. Karena keputusan politik yang dibuat dan dilaksanakan oleh 

pemerintah menyangkut dan mempengaruhi kehidupan warga negara maka warga 

masyarakat berhak ikut serta menentukan isi keputusan yang mempengaruhi 

hidupnya dalam keikutsertaan warga negara dalam mempengaruhi proses 

pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik. 

Kesadaran politik warga negara menjadi faktor determinan dalam 

partisipasi politik masyarakat, artinya sebagai hal yang berhubungan pengetahuan 

dan kesadaran akan hak dan kewajiban yang berkaitan dengan lingkungan 

masyarakat dan kegiatan politik menjadi ukuran dan kadar seseorang terlibat 

dalam proses partisipasi politik. Pengalaman pemilihan umum yang berlangsung 

dalam beberapa dekade menunjukkan banyaknya para pemilih pemula yang tidak 

memberikan suaranya. Sebagai salah satu target pemenang partai politik dan 

pemilihan umum, pemilih pemula dinilai merupakan nilai tinggi dalam 

masyarakat jika bisa dipengaruhi. 

Meningkatnya angka pemilih pemula yang tidak menggunakan hak 

pilihnya bukan tanpa sebab, peran pemilih pemula sangat mendominasi mengingat 

pemilih pemula yang baru memasuki usia hak pilih sebagian besar belum 

memiliki jangkaun politik yang luas untuk menentukan ke mana mereka harus 

memilih. Selain itu, ketidaktahuan dalam soal politik praktis, membuat pemilih 

pemula sering tidak berpikir rasional dan lebih memikirkan kepentingan 

kepentingan jangka pendek. Sehingga, terkadang apa yang mereka pilih tidak 

sesuai dengan yang diharapkan.  
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Menurut pasal 1 ayat (25) UU No. 8 tahun 2012, pemilih adalah warga 

negara Indonesia yang telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau 

sudah/pernah kawin, kemudian pasal 19 ayat (1) UU No. 8 tahun 2012 

menerangkan bahwa warga negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara 

telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin 

mempunyai hak memilih. Selanjutnya pasal 20 UU No. 8 tahun 2012 

menerangkan bahwa untuk dapat menggunakan hak memilih, warga negara 

Indonesia harus terdaftar sebagai pemilih kecuali yang ditentukan lain dalam 

undang-undang ini. 

Dari pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pemilih pemula 

adalah warga negara yang terdaftar oleh penyelenggara Pemilu dalam daftar 

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

pemilu yang diselenggarakan di Indonesia dengan rentang usia 17-21 tahun. 

Layaknya sebagai pemilih pemula, mereka tidak memiliki pengalaman voting 

pada pemilu sebelumnya, namun ketiadaan pengalaman bukan berarti 

mencerminkan keterbatasan menyalurkan aspirasi politik. 

Rakyat sebagai pemegang kedaulatan berhak menentukan arah dan bentuk 

tujuan yang akan dicapai sesuai dengan konstitusi yang berlaku. Dalam pasal 1 

ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan kedaulatan berada di tangan 

rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Amanat konstitusi 

tersebut untuk memenuhi tuntutan perkembangan demokrasi yang sejalan dengan 

pertumbuhan kehidupan berbangsa dan bernegara. 
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Perwujudan kedaulatan rakyat dilaksanakan melalui pemilihan umum 

secara langsung sebagai sarana bagi rakyat umtuk memilih wakil-wakilnya. 

Pemilihan umum secara langsung oleh rakyat merupakan sarana perwujudan 

kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis 

berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945. Penyelenggaraan pemilihan umum secara langsung, umum, bebas, 

rahasia, jujur, dan adil dapat terwujud apabila dilaksanakan oleh penyelenggara 

pemilihan umum yang mempunyai integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas. 

Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat Pemilu adalah sarana pelaksanaan 

kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, 

jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila 

dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UU No. 15 

Tahun 2011 pasal 1 ayat (1)). Sesuai pasal 22 E ayat (2) UUD 1945, pemilihan 

umum diselenggarakan untuk memilih Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan 

Perwakilan Daerah (DPD), Presiden dan Wakil Presiden serta Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah (DPRD). Pemilu 2014 mendatang ada dua serangkain pemiilhan 

umum yaitu memilih anggota DPR, DPD dan DPRD atau biasa dikenal dengan 

pemilu legislatif pada bulan April 2014 kemudian memilih Presiden dan Wakil 

Presiden pada bulan Juni 2014.  

Pemilih pemula merupakan subjek dan objek dalam kegiatan politik 

termasuk di dalamnya adanya kegiatan pemilihan umum. Pemilih pemula sebagai 

objek dalam kegiatan politik, yaitu mereka yang masih memerlukan pembinaan 

dalam orientasi kearah pertumbuhan potensi dan kemampuan dalam bidang 
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politik. Mereka sebagai penerus bangsa perlu memiliki wawasan dan pengetahuan 

dalam bidang politik termasuk kegiatan pemilihan umum. Disinilah peran pemuda 

diperlukan, peran pemuda sangat sentral mengingat pemuda sudah pernah 

menggunakan hak pilih, memiliki wawasan dalam bidang politik, memiliki 

jangkaun politik yang luas, tahu untuk menentukan ke mana mereka harus 

memilih. Selain itu, pengalaman dan pengetahuan dalam soal politik praktis, 

membuat pemuda berpikir lebih rasional. 

Desa Sidomulyo Kecamatan Delanggu Kabupaten Klaten merupakan 

sebuah desa yang memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan kegiatan pemilu 

secara serentak dengan daerah-daerah lain sesuai undang-undang demi 

mensukseskan demokrasi negara ini. Desa Sidomulyo tidak jauh dengan desa-desa 

lain yang terletak di wilayah Delanggu dimana pemilih pemula di daerah ini 

sangat minim sekali mendapat pendidikan politik dari aktivis-aktivis partai politik 

maupun pemerintah, hal ini ditunjukkan dengan minimnya pengurus partai politik 

yang ada di tingkat desa, keterlibatan pemuda dalam partai politik dan juga 

pengetahuan tentang pemilih pemula di desa tersebut sangat kurang. 

Untuk mengetahui bagaimana bentuk partisipasi pemuda dalam 

menggunakan hak pilih pada pemilu legislatif tahun 2014 bagi para pemilih 

pemula maka perlu diadakan penelitian terhadap hal tersebut, melihat pentingnya 

penelitian ini bagi program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 

yaitu untuk memperkaya muatan kurikulum dan menambah wacana ilmiah bagi 

calon guru PPKn. Adapun penelitian akan dilaksanakan di Desa Sidomulyo 

Kecamatan Delanggu Kabupaten Klaten. Berdasarkan latar belakang tersebut 
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maka penulis termotivasi untuk melakukan penelitian dengan judul “Partisipasi 

Pemuda Dalam Menggunakan Hak Pilih Pada Pemilu Legislatif Bagi Para Pemilih 

Pemula (Studi Kasus Pemilu Legislatif Tahun 2014 Desa Sidomulyo Kecamatan 

Delanggu Kabupaten Klaten)”. 

 

B. Perumusan Masalah 

Permasalahan merupakan bagian penting dalam sebuah penelitian. 

Permasalahan harus diketahui terlebih dahulu sebelum peneliti melakukan 

penelitian. Permasalahan yang sangat luas akan mempersulit peneliti. 

Permasalahan terkait dengan judul penelitian sangat luas sehingga perlu dibatasi 

agar peneliti lebih fokus pada permasalahan. Dengan demikian permasalahan 

yang diteliti akan menjadi lebih jelas dan tidak terjadi kesalahpahaman. 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan 

sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah bentuk partisipasi pemuda dalam menggunakan hak pilih pada 

Pemilu Legislatif tahun 2014 bagi para pemilih pemula di Desa Sidomulyo 

Kecamatan Delanggu Kabupaten Klaten? 

2. Faktor-faktor apakah yang mendorong partisipasi pemuda dalam menggunakan 

hak pilih pada Pemilu Legislatif tahun 2014 bagi para pemilih pemula di Desa 

Sidomulyo Kecamatan Delanggu Kabupaten Klaten? 

3. Faktor-faktor apakah yang menjadi kendala pemuda berpartispasi dalam 

menggunakan hak pilih pada Pemilu Legislatif tahun 2014 bagi para pemilih 

pemula di Desa Sidomulyo Kecamatan Delanggu Kabupaten Klaten? 
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C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian mempunyai fungsi sebagai acuan pokok terhadap 

masalah yang akan diteliti. Suatu masalah yang akan diteliti dapat dirumuskan 

secara jelas dan terarah apabila adanya tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian 

ini sebagai berikut: 

1. Ingin mendiskripsikan bentuk partisipasi pemuda dalam menggunakan hak 

pilih pada Pemilu Legislatif tahun 2014 bagi para pemilih pemula di Desa 

Sidomulyo Kecamatan Delanggu Kabupaten Klaten. 

2. Ingin mendiskripsikan faktor-faktor yang mendorong partisipasi pemuda dalam 

menggunakan hak pilih pada Pemilu Legislatif tahun 2014 bagi para pemilih 

pemula di Desa Sidomulyo Kecamatan Delanggu Kabupaten Klaten. 

3. Ingin mendiskripsikan faktor-faktor apakah yang menjadi kendala pemuda 

berpartispasi dalam menggunakan hak pilih pada pemilu Legislatif tahun 2014 

bagi para pemilih pemula di Desa Sidomulyo Kecamatan Delanggu Kabupaten 

Klaten. 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Sebagai sarana untuk mendapatkan ilmu pengetahuan baru mengenai 

partisipasi pemuda dalam menggunakan hak pilih. 

b. Hasil penelitian dapat digunakan untuk kegiatan penelitian selanjutnya yang 

sejenis. 

 



9 

 

2. Manfaat Praktis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah masukan tentang 

pendidikan politik dalam pelaksanaan pembelajaran. 

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan 

yang berguna bagi masyarakat pada umumnya serta para pemilih pemula 

khususnya. 

c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan 

dan informasi kepada masyarakat, guru, calon guru dan mahasiswa 

mengenai partisipasi pemuda dalam menggunakan hak pilih pada Pemilu 

Legislatif bagi para pemilih pemula. 

 

E. Daftar Istilah 

1. Partisipasi. Menurut Sumaryadi (2010:46) Partisipasi adalah 

peran serta seseorang kelompok masyarakat dalam proses pembangunan 
baik dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan dengan 
memberi masukan pikiran, tenaga, waktu, keahlian, modal dan atau materi, 
serta ikut serta memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pembangunan. 
 

2. Pemuda. Menurut UU Republik Indonesia No. 40 tahun 2009 tentang 

kepemudaan adalah “warga negara Indonesia yang memasuki periode penting 

pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga 

puluh) tahun”.  

3. Hak pilih. Menurut Firmanzah (2007:109) hak pilih adalah “hak warga sipil 

yang disahkan untuk menunjukkan kepercayaan pada pilihan yang akan 

memperjuangkan suara dan nasibnya kelak”. 

4. Pemilu Legislatif. Menurut UU Republik Indonesia No. 8 Tahun 2012 adalah 

“pemilu untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk di kursi Dewan 
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Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Provinsi, dan Dewa Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota”. 

 
5. Pemilih pemula. Menurut UU Republik Indonesia No. 8 Tahun 2012 adalah 

“warga negara yang terdaftar oleh penyelenggara Pemilu dalam daftar pemilih, 

dan baru mengikuti pemilu (memberikan suara) pertama kali sejak pemilu yang 

diselenggarakan di Indonesia dengan rentang usia 17-21 tahun”. 

 


