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PENGANTAR
Kegiatan penelitian mendukung pengembangan illnu serta terapannya. Dalam ha1
ini, Lembaga Penelitian Universitas Negeri Padang berusaha mendosong dosen untuk
melakukan penelitian sebagai bagian integral dari kegiatan mengajarnya, baik yang
secara langsung dibiayai oleh dana Universitas Negeri Padang maupun dana dari sumber
lain yang relevan atau bekerja sama dengan instansi terkait.
Sehubungan dengan itu, Lembaga Penelitian Universitas Negeri Padang
bekerjasama dengan Pimpinan Universitas, telah memfasilitasi peneliti untuk
melaksanakan perlelitian tentang Fnlitor-Fnktorynng Menentuknn PeriInku Memilill
Getternsi.Mwhp a h Penzilri 1999 di Kecnmntnn Pndnng Timur berdasarkan Surat
Perjanjian Kontrak Nomor : 1 102/J41/KU/Rutin~2001Tanggal 25 April 200 1
Kami menyambut gembira usaha yang dilakukan peneliti untuk menjawab
berbagai permasalahan pembangunan, khususnya yang berkaitan dengan permasalahan
penelitian tersebut di atas. Dengan selesainya penelitian ini, maka Lembaga Penelitian
Universitas Negeri Padang akan dapat memberikan informasi yang dapat dipakai sebagai
bagian upaya penting dan kompleks dalam peningkatan mutu pendidikan pada umumnya.
Di samping itu, hasil penelitian ini juga diharapkan sebagai bahan masultan bagi instansi
terkait dalam rangka penyusunan kebijakan pembangunan.
Hasil penelitian ini telah ditelaah oleh tim pembahas usul dan laporan penelitian
Lembaga Penelitian Universitas Negeri Padang. Kemudian urltuk tujuan diseminasi, hasil
penelitian ini telah diseminarkan yang melibatkan dosenltenaga peneliti Universitas
Negeri Padang sesuai dengan fakultas peneliti. Mudah-mudahan penelitian ini
bermanfaat bagi pengembangan ilmu pada urnumnya, dan peningkatan mutu staf
akademik Universitas Negeri Padang.
Pida kesempatan ini kami ingin mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihalc
yang membantu terlaksananya penelitian ini, terutama kepada pimpinan lembaga terkait
yang menjadi objek penelitian, responden yang menjadi sarnpel penelitian, tim pembahas
Lembaga Penelitian dan dosen-dosen pada setiap fakultas di lingkungan Universitas
Negeri Padang yang ikut membahas dalam seminar hasil penelitian. Secara khusus kami
menyampaikan terima kasih kepada Rektor Universitas Negeri Padang yang telah
berkenan memberi bantuan pendanaan bagi peneliti'an ini. Kami yakin tanpa dedikasi
dan kerjasama yang terjalin selama ini, penelitian ini tidak akan dapat diselesaikan
sebagaimana yang diharapkan dan semoga kerjasama yang bailt ini akan menjadi lebih
baik lagi di masa yang akan datang.
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I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Kajian tentang pemilu yang berhubungan dengan konsistensi dukungan, pola
perilaku memilih yang berkenaan dengan proses internal individu atau kelompok
masyarakat dalam menentukan pilihannya. di Indonesia dapat dikatakan masih
kurang. Sampai saat ini studi yang komprehensif tentang perilaku memilih baru
dilakukan oleh Afan Gaffar dan Kristiadi.
Afan Gaffar mengkaji perilaku memilih masyarakat Jawa yang berada di
pedesaan. Penelitian ini pada intinya ingin membuktikan bahwa kecenderungan
memilih seseorang terhadap partai politik tertentu sangat dipengaruhi oleh aliran
politiknya yang dalam penelitian ini dibedakan dalam tiga kelompok yaitu santri,
abangan dan priyayi. Berdasarkan studi ini Gaffar menemukan variabel-variabel
penjelas perilaku memilih di Indonesia, khususnya di pedesaan Jawa dan tingkat
kontribusi masing-masing variabel dalam mempengaruhi perilaku memilih seseorang
(Gaffar, 1992). Sementara itu Kristiadi dalam studinya memperrnasalahkan perilaku
memilih secara lebih mendasar, yaitu mengapa seseorang memberikan dukungan dan
akhirnya n~emilihpartai politik tertentu dalam pemilu yang tidak kompetitif, suasana
kehidupan budaya feodalistik, kesadaran politik masyarakat yang masih rendah
khususnya tentang arti dan makna pemilu sebagai mata rantai pengambilan keputusan
politik yang mengikat seluruh masyarakat. Dalam konteks ini, Kristiadi lebih
mengacu kepada pendekatan sosial budaya dengan menggunakan beberapa analisis
statistik untuk menjelaskan perilaku memilih dengan lokus penelitian Kotamadya
Yogyakarta dan Banjarnegara Jawa Tengah (Kristiadi, 1993).

Kedua penelitian di atas memberikan dorongan kepada penulis untuk
melakukan ha1 yang sama dengan folclrs dan loktrs yang berbeda. Penelitian ini pada
dasarnya bertujuan untuk nie~nahamisecara realistik faktor-faktor yang menentukan
perilaku metnilih generasi muda pada pemilu 1999 di Kecamatan Padang Timur. Di
sini unit atlalisisnya adalah generasi muda yang menurut Eric Ericton mernpunyai
komitmen kuat terhadap kepentingan-kepentingan politik kaumnya, melakukan
tindakan politik yang secara kualitatif berbeda dengan golongan sebelumnya karena
lebih bersifat keilmuan dan idealis, lebih mandiri dan bebas dalam menentukan
pilihan politiknya serta selalu memihak rakyat banyak atau kepentingan umum dan
sebagainya (Pomper, 1975 : 90-1 16). Disamping itu, secara objektif jumlah pemilih
muda dalam setiap pemilu di Indonesia cukup besar yaitu rata-rata 64,5%. Di
Sumatera Barat pada pemilu 1999 yang lalu terdapat 2.364.404 pemilih (PPD
Tingkat I Sumbar, 1999), yang berarti lebih dari 1,4 juta orang pemilih adalah
generasi muda. Realitas ini menjadikan

posisi generasi muda turut menentukan

dalam perolehan suara masing-masing kontestan pemilu.
Hal lain yang juga menarik dari penelitian ini adalah perbedaan budaya politik
di mana penelitian ini dilakukan dengan budaya politik yang berlaku dalam
masyarakat Jawa yang menjadi setting studinya Afan Gaffar dan Kristiadi. Realitas
ini jelas akan berimplikasi terhadap perilaku meniilih sebagaimana yang ditegaskan
oleh Almond dan Verba ( I 985 : 5 15) bahwa :
"Political ctrlfrrrefonnsan itnl~ortantlink henueen the even/s qfpolific
and the behavior of individtrals in reactioti to those events ;... . ?his is
to saj' no niore fhan that people respond to lvltat they perceise q f
politics and ho~clthey irrterpret what rhey see."
Berkaitan dengan budaya politik Minangkabau, di mana masyarakatnya
terbiasa hidup dalam suasana egaliter satu sama lain, maka dapat diasumsikan bahwa

ikatan psikologis seseorang dengsn partai politik tertentu sarigat dipcngaruhi oleh
pertitnbangan rasional masyarakat itu sendiri. Apalagi pemilu 1999 rnerupakan
pemilu yang dilaksanakan di era reformasi dengan elrl?ho~-in
kebebasan yang tentunya
turut pula memberikan nuansa tessendiri bagi penelitian ini.
Pada penlilu 1999 di Sumatera Barat telah terjadi pergeseran peta kekuatan
politik yang sangat berarti, dimana Golkar yang selama ini menjadi partai hegemoni
tidak lagi mampu mendominasi perolehan kursi DPRD Tingkat I. Secara jelas
bagaimana perolehan kursi DPRD Tingkat I Sumatera Barat saat pemilu yang lalu
terangkun~pada tabel berikut ini.

Tabel 1
Rekapitulasi Perolehan Kursi DPRD Tingkat I Hasil Perhitungan Sua1.a
Pada Pemilu 1999 di Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Rarslt
No.

Partai Politik

Jumlah Suara

Jumlah Pcmlehan

Kursi

Golongan K q a
Partai Amanat Nasional
Partai Pcrstttuan I'emhangunan
Partai Demokrasi Indoncia Pmjjuangan
Partai Bulan Dinrang
Partai Keadilan
I'artai Politik lslani Indoncsia Masqumi
Partai Keadilan dan Persatuan
Parhi Urnal lslarn
Parlai Kchangkitan Muslim 1ndoncsi:i
Pnrtai Kebangkitan Hangsa
Pol-tai Persaluan

Jumlah
Sumber : PPD Tingkat I Sumatera Barat, 1999.
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Tabel di atas memberikan penjelasan bahwa sekalipun Golkar tidak lagi
muncul sebagai kekuatan niayoritas, namun masih mampu mempertahankan
keunggulannya dari partai lain. Selnentara itu, muncul pula kekuatan-kekuatan baru

seperti PAN, PPP serta PDI-Perjuangan yang selama ini justru tidak diperhitungkan
dalam kancah perpolitikan Sumatera Rarat. Apakah setnua ini terkait dengan makin
tingginya pemahaman politik pemilih sebagai implikasi dari arus informasi yang
makin transparan setelah bergulirnya reformasi politik? Disamping i tu apakah
idetitifikasi kepartaian sebagai perekat individu dengan partai pilihannya turut pula
memberikan kontribusi yang berarti? Hal inilah yang akan dibuktikan melalui
penelitian ini.

B. Perumr~sanMasalah

Bertitik tolak dari latar belakang permasalahan di atas, nlaka rumusan masalah
yang akan diteliti adalah :
1. Seberapa signifikan pemahaman terhadap politik dan identifikasi kepartaian
secara simultan menentukan perilaku memilih generasi muda pada pemilu
1999 di Kecamatan Padang Timur?
2. Di antara berbagai faktor determinan tersebut, manakah yang sangat
berpengaruh terhadap perilaku mernilih generasi muda pada pemilu 1999 di
Kecamatan Padang Timur?

C. Hipotesis
Hipotesis yang diajukari dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
1 . Terdapat pengaruh yang signifikan dari pemahaman terhadap politik dan

identifikasi kepartaian secara simultan terhadap perilaku memilih generasi
muda pada pemilu 1999 di Kecamatan Padang Timur.

2. Identifikasi kepartaian merupakan variabel yang paling dominan dalatn

menentukan perilaku memilih generasi muda pada pemilu 1999 di Kecamatan
Padang Timur.

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui :
1. Seberapa signifikati pemahaman terhadap politik dati identifikasi kepartaian

secara simultan menentukan perilaku memilih generasi muda pada pemilu
1999 di Kecamatan Padang Timur.
2. Faktor determinan manakah yang sangat berpengaruh terhadap perilaku

memilih generasi muda pada pemilu 1999 di Kecamatan Padang Timur.

E. Manfaat Penelitian
Penelitian ini bermanfaat bagi :
1 . Pengembangan studi perilaku memilih guna memperkaya wacana Hmu

Politik.
2. Partai politik dalam rangka menyerap aspirasi generasi muda sehingga dapat

nlenyusun yln!for.tn politik yang sejalan dengan tuntutan-tuntutan baru yang
muncul dari generasi muda khususnya dan dinamika masyarakat pada
umumnya.

II TINJAUAN PUSTAKA

A.Teori Perilakn Memilih
Untuk nlengkaji perilaku memilih diperlukan peniaharnan yang cermat
terhadap dua pendekatan dominan dalam studi ini. Kedua pendekatan tersebut adalah
pendekatan sosiologis dan pendekatan psikologis. Pendekatan sosiologis mencermati
perilaku memilih dari dimensi norma-norma dasar sosial yang berdasarkan atas
pengelompokkan sosiologis seperti agama, kelas (status sosial), pekerjaan, umur (tuamuda), jenis kelamin (laki-laki dan perempuan). Dengan demikian pemahaman
terhadap pengelompokkan sosial, baik secara formal seperti keanggotaan seseorang
dalam organisasi-organi,sasi keagamaan, organisasi-organisasi profesi, kelompokkelompok okupasi dan sebagainya, maupun pengelompokkan informal seperti
keluarga, pertemanan ataupun kelompok-kelompok kecil lainnya menlpakan sesuatu
yang vital dalam memahami perilaku politik. Oleh karena itu pendekatan ini
beranggapan bahwa preferensi politik seseorang terhadap salah satu partai politik
merupakan produk dari karakater sosial ekonomi individu yang bersangkutan (Gaffar,
1992 : 5). Dengan kata lain pola niemilih seseorang dapat diramalkan sesuai densan

karakteristik sosial yang melingkupi keberadaannya.
Pendekatan berikutnya, yaitu pendekatan psikologis berangkat dari asunisi
penentuan pilihan politik sangat ditentukan oleh penganlh kekuatan psikologis yang
berkembang dalam diri individu sebagai produk dari proses sosialisasi. Oleh sebab itu
konsep sikap dan sosialisasi merupakan ha1 yang amat penting dalam pendekatan ini.
Sikap dan tingkah laku politik seseorang amat ditentukan oleh proses
sosialisasi politik yang dialaminya sepanjang hidup. Sosialisasi adalah proses dimana
individu secara pasif nienerima nilai-nilai, sikap-sikap, peranan-peranan dalam

masyarakatnya, sekaligus secara aktif n~engembangkanpola kemandiriannya untuk
menempatkan diri dan berperan dalam masyarakat di mana seseorang itu hidup.
Sedangkan sosialisasi politik menulijukkan pada proses pen~bentukansikap-sikap dan
pola tingkah laku politik dan juga merupakan sarana bagi generasi untuk
"mewariskan" patokan-patokan dan keyakinan-keyakinan politik kepada generasi
sesudahnya (Almond (ed.), 1974 : 44). Dengan demikian, pendekatan ini percaya
pada apa yang disebut sebagai "agen" dari sosialisasi politik seperti keluarga,
sekolah, tenian bermain, media massa, partai politik dan organisasi massa, tempat
bekerja datl sebagainya.
Melalui proses sosialisasi politik tersebut terbentuk ikatan psikologis
seseorang dengan salah satu partai atau organisasi politik tertentu yang benvujud
simpati terhadap organisasi ahu partai politik tersebut. Ikatan psikologis inilah yang
disebut identifikasi kepartaian harry idenhfication). identifikasi partai ini merupakan
konsep yang attiat penting dalanl pendekatan psikologis. Mereka berpendapat bahwa
identifikasi partai merupakan faktor penjelas yang dominan terhadap perilaku
memilih (voting behavior). Sebagaimana pengakuan Czudnowski (1 976 : 76)
berikut ini :
"this approaci? also pariiculary adeguaie .for the analysis qf voting ill the United
States, ~vhere"party ident!f;catioli has been fozrrid to be the single tzios~itrlportant
"

\iariahle dete~nliningvoting prq ferences.

"

Pemaparan sebelumnya memberikan pemahaman bahwa bagi penganut
pendekatan psikologis sudah menjadi aksioma adanya hubungan pengaruh antara
identifikasi kepartaian dengan perilaku memilih. Pilihan seseorang harus dipahami
sebagai pernyataan loyalitas yang dibentuk oleh pengalaman (sosialisasi) sepanjang
hidup.

B. Variabel Penjelas Perilaku Menlilih

Penelitian ini nienggunakan dua variabel penjelas dari perilaku memilih yaitu
pemahaman politik dan identifikasi kepartaian. Satu per sat11 variabel pelijelas
tersebut akan diuraikan di bawah ini.

n. Pe~ml~crmcrn
Politik
Pemahaman terhadap politik maksudnya adalah seberapa jauh seseorang
individu mampu menginterpretasikan dan mengaktualisasikan dirinya dalam
niemahanii berbagai fenomena politik. Pemahaman ini sangat ditentukan oleh proses
"belajar" atau proses sosialisasi yang diterirna dalam kehidupannya. Sosialisasi dalani
konteks ini adalah sosialisasi politik.
Sosialisasi politik dapat dipandang sebagai suatu pewarisan pengetahuan,
nilai-nilai dan pandangan-pandangan politik dari orang tua, guru, dan sarana-sarana
sosialisasi lainnya kepada warga negara barn dan juga mereka yang menginjak
dewasa. Prinsip dari sosialisasi itu adalah "on transmission belbveen generalions atid

tli~rson conlinrrity within /lie i7olity" (Wasby, 1970 : 331). Dari lial ini dapat ditarik
suatu pengertian bahwa individu yang dijadikan objek sosialisasi politik bukan
bersifat pasif dan hanya menerima saja, melainkan individu yang mengalami proses
sosialisasi sekaligus juga aktif mengembangkan nilai-nilai yang ada dalam dirinya
agar dapat berpartisipasi dalam sistem politik di mana ia hidup. Hal ini sesuai dengan
pendapat Rush dan Althoff serta Kavanagh.
Menurut Rush dan Althoff, sosialisasi politik adalah proses, oleh pengan~h
mana seseorang individu bisa mengenali sisteni politik serta reaksinya terhadap
gejala-gejala politik (Wasby, 1970 : 33 1). Pendapat ini senada dengan pandangan
Kavanagh (1 982 : 37) yang menyatakan bahwa proses sosialisasi politik adalah istilah

yang digunakan untuk menggambarkan proses dengan jalan mana orang belajar
tentang politik dan rnengembangkan orientasi politiknya.
Berdasarkan pendapat yang dikemukakan beberapa ilmuwan politik di atas,
maka dapat ditarik suatu benang merah bahwa dalam proses sosialisasi politik
tersangkut beberapa ha1 yang hams dipenuhi. I-Ial tersebut adalah bahwa dalam proses
sosialisasi politik harus ada siapa yang menyampaikan apa, dan ditujukan kepada

siapa dengan car-a yang bagaimana. Ringkasnya dalam proses sosialisasi politik
terkandung beberapa hal, yaitu ( 1 ) adanya agen sosialisasi politik yang berfungsi
sebagai pihak yang menyampaikan materi sosialisasi ; (2) menyangkut materi yang
merupakan bahan atau objek yang disosialisasikan ; (3) menyangkut individu yang
merupakan pihak yang terkena sosialisasi ; (4) metode atau cara melakukan
sosialisasi ; dan (5) proses interaksi penerimaan.
Sosialisasi politik selanjutnya diharapkan akan membentuk pengetahuan dan
pemahaman seseorang mengenai fenomena politik. Adanya preferensi individu
terhadap fenomena politik dapat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap
perilaku memilih dalam pemilu. Hal ini sesuai dengan tujuan sosialisasi politik yaitu
membentuk sikap yang mendukung sistem politik dan menyadarkan individu akan
peranannya sebagai partisipan dalam politik. Sebagaimana yang dipaparkan oleh Irish
dan Frank (1 978 : 150) berikut ini :

"process \ohere individrral rller~ibersof a stare acquire their .fielings
and behavioral attitudes aboufgovernment andpolitics generally, lheir
sense qfr~ationalidei~tification,Ioyality to fheirgovernment,allegiance
to the Ieadershij), and their mdesrtanding qf roles they expect (or are
expected) to play as participan f s in fhe political system ... .
"

Dengan tujuannya yang seperti itu, maka sosialisasi politik akan mampu
menlbangun pengetahuan, sikap dan penilaian seseorang terhadap fenomena politik

yang terjadi. Hal ini selanjutnya akan mendorong seseorang untuk nienentukan
preferensi politiknya dalam ha1 ini perilaku meniilih dalam pemilu.
Pemahaman politik dapat dicermati antara lain melalui tingkat peniahaman
terhadap hak-liak politik, frekuensi individu membicarakati niasalah-masalah politik,
tingkat ketertarikan individu terhadap masalah-masalah politik, respon individu
terhadap peristiwa politik sehari-hari dan sebagainya.

b. I(1e~rtijikasiKepartaian

Identifikasi kepartaian adalah salah satu konsep penting yang dapat digunakan
untuk menjelaskan perilaku memilih. Pentingnya identifikasi kepartaian sebagai
variabel penjelas perilaku memilih pada awalnya dikemukakan oleh Campbell dan
koleganya, peneliti kelompok Universitas Michigan.
Menunlt Campbell dan koleganya, identifikasi kepartaian adalah ikatan
emosional individu dengan suatu partai. Ikatan itu merupakan identifikasi psikologis
tanpa pengakuan formal yang dinyatakan dalam bentuk keanggotaan formal dan
bahkan tidak hams konsisten untuk mendukung suatu partai (Gaffar, 1992 : 8).
ldentifikasi kepartaian itu sudah diperoleh dari masa kanak-kanak dan dianggap
relatif stabil dalam kehidupan seseorang, tetapi kadang-kadang bisa menguat atau
meleniah sewaktu masa dewasa. Peranan identifikasi partai niungkin menurun atau
kurang signifikan untuk nienjelaskan perilaku memilih apabila faktor isu dan
kandidat lebih doniinan. Tetapi manakala individu tidak meniiliki persepsi yang utuh
tentang isu dan prestasi partai atau kandidat, maka peranan identifikasi partai akan
sangat kuat (Gaffar, 1992 : 8).
Penelitian tentang perilaku meniilih di Indonesia juga pernah menggunakan
konsep identifikasi kepartaian sebagaimana yang dilakukan Afan Gaffar dalani

penelitiannya di desa Brobanti Yogyakarta. la menemukan adanya indikasi kuat
antara identifikasi partai dengan perilaku memilih pada pe~nilu tahun 1982.
Responden yang niengidentifikasikan diri secara kuat dengan partai Islam akan
memberikan suara pada partai Islam (PPP) dan responden yang memiliki identifikasi
yang kuat terhadap partai non Islam akan memberikan suara pada partai non Islam
yaitu Golkar dan PDI. Sedangkan responden yang memiliki identifikasi kepartaian
yang lemah, maka kesetiaan partainya cenderung mengalami perubahan. Hampir 213
dari responden yang memiliki identifikasi yang lemah terhadap partai Islam
memberikan suara pada Golkar pada pemilu 1982 (Gaffar, 1 992 : 124).
Selanjutnya Kristiadi dalam penelitiannya tentang perilaku memilih di
Kecamatan Keraton Yogyakarta dan Kecamatan Sigaluh Kabupaten Banjarnegara
juga menggunakan konsep identifikasi kepartaian. Raik di Kecamatan Keraton
Yogyakarta maupun Kecamatan Sigaluh terdapat hubungan yang signifikan antara
identifikasi

kepartaian

dengan

perilaku

memilih.

Responden

yang

mengidentifikasikan diri dengan PPP pada umumnya memilih partai tersebut pada
pemilu, begitu pula halnya dengan yang mengidentifikan diri dengan Golkar atau PDI
juga akan memilih partai tersebut pada pemilu (Kristiadi, 1 993 : 464).
Berdasarkan uraian sebelumnya dapat diambil beberapa kesimpulan bahwa :
(1) identifikasi kepartaian adalah orientasi dan sikap yang dimiliki seseorang atau

anggota masyarakat sehingga mereka merasa dekat dengan partai atau organisasi
politik tertentu ; (2) identifikasi kepartaian diperoleh melalui proses yang lama sejak
masa kanak-kanak dan berkembang tens sampai dewasa ; (3) walaupun identifikasi
kepartaian bisa menguat dan melemah pada seseorang nalnun konsep ini tetap relevan
untuk menjelaskan perilaku memilih karena identifikasi kepartaian sudah terbentuk
sejak dini dalam kehidupan seseorang.

Dengan demikian identifikasi kepartaian dalam penelitian ini dideteksi
melalui derajat simpati atau keterikatan secara psikologis seseorang kepada partai
tertentu dan derajat fanatisme seseorang terhadap partai tersebut.
Sehubungan dengan variabel-variabel yang digunakan dalam pet~elitianini,
maka model yang dibangun sebagai basis analisis adalah sebagaimana yang terlihat
pada diagram berikut ini :

I
I

Pemahaman Politik
(XI)

I
I
I

Perilaku Memilih

(Y)
Identifi kasi Kepartaian
( X2)

A
I

I
1

I
I

Ill METODOLOGI PENELlTlAN
A. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kombinasi, yaitu metode deskriptifkuantitatif

atau

sering

disebut

deskriptif-verifikatif.

Artinya

disamping

mengganibarkan dan melukiskan peristiwa yang ada berdasar fakta-fakta yang ada
juga hendak menguji hipotesis, dalam ha1 ini pengaruh pemahaman politik dan
identifikasi kepartaian terhadap perilaku memilih serta menentukan faktor
determinan yang paling berpengaruh di antara keduanya. Oleh karena itu penelitian
ini akan ditopang dengan analisis kuantitatif

B. Populasi dan Sampel
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh generasi muda Kecamatan
Padang Timur yang sudah mempunyai hak pilih dalam pemilu 1999 dengan usia 17
- 25 tahun dengan jumlall 27433 orang. Pengambilan sampel menggunakan teknik

sampling formula Frank Lynch (Surachmad, 1989 : 54) berikut ini :

dimana :

n

N

z
P
d

-

-

-

Jumlah sampel
Jumlah populasi
Nilai variabel normal, yang dalarn ha1 ini
adalah 1,96 untuk tingkat kepercayaan 0,95
(95%)
Flarga patokan tertinggi, yang dalam penelitian
ini adalah sebesar 0,50
Sampling error untuk kondisi ketiga (0.10).

Dengan nlenggunakan formula di atas, maka jumlah sampel penelitian ini adalah :

Dengan hasil perhitungan berdasarkan formula Frank Lynch diperoleh jumlah
sampel 95.7 yang kemudian dibulatkan menjadi 96 orang. Selanjutnya sampel ini
diambil secara proporsional random sampling pada lima kelurahan di Kecamatan
Padang Timur yang dipilih secara acak melalui undian, yaitu Kelurahan Aur Duri,
Air Camar, Parak Gadang Timur, Parak Gadang Barat, dan Simpang Haru Selatan.

C. Jenis dan Sumber Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu data yang
langsung dari responden berhubungan dengan pemahaman politik, identifikasi
kepartaian serta perilaku memilih. Disamping itu juga data sekunder mengenai usia
dan jumlah pemilih serta hasil pemilu 1999 yang diperoleh dari kecamatan setempat.

D. Teknik dan Alat Pengumpul Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara menyebarkan angket (kuesioner)
yang dilengkapi dengan studi dokumenter untuk data sekunder.

E. Valitlitas d a n Reliabilitas Instt.onien Penelitian
Penelitian ini menrpakan studi etnpiris, sehingga analisisnya memerlukan data
lapangan. Sehubungan dengan ha1 tersebut, perlu diupayakan agar instrumen
penelitian mempunyai validitas dan reliabilitas. Oleh karena itu dilakukan~jre-testing
terhadap angket/kuesioner tersebut. Tujuannya untuk mengetahui apakah pertanyaan
tersebut dapat dimengerti responden sesuai dengan maksud dan isi pertanyaan itu.
Sela~ljutnya hasil pre-tearling digunakan sebagai bahan penyempurnaan
instrumen penelitian. Langkali berikutnya melakukan uji statistik terhadap instrumen
penelitian dengan cara membuat korelasi antar item (inter item corr-elafion) dengan
menggunakan rumus korelasiproduci nloment untuk mengetahui konsistensi internal
(intemul consistency) dari item-item pertanyaan tersebut. Yang dimaksud dengan
konsistensi internal adalah pernyataan-pernyataan tersebut mengukur aspek yang
sama (D-jamaludin Ancok dalam Singarimbun dan Sofian Effendi, 1984 : 139).
Berdasarkan hasil uji coba instrumen penelitian maka diperoleh h a i l yang
menunjukkan bahwa pada umunlnya item-item yang digunakan untuk mengukur
variabel penelitian memenuhi syarat validitas. Hanya item nomor 1 0 untuk
peniahaman politik (Xi) yang tidak valid (selanjutnya dapat dilihat lanlpiran 11).
Walaupun demikian pada dasarnya semua yang mesti diukur dapat diantisipasi oleh
item-item lainnya.
Sementara itu untuk memperoleh reliabilitas instrumen penelitian dilakukan
dengan teknik belah dua (split halfmett~od),yaitu nlembagi item daftar pertanyaan ke
dalam bagian yang sama besarnya dengan cara memisahkan item bernomor ganjil dan
iten1 bernonior genap. Item yang bernomor ganjil dikorelasikan dengan item yang
beniomor genap. Hasil korelasi tersebut kemudian dimasukkan dalam rumus berikut :

r. tot

=

2 (r. tt)
1 + r. t t

dimana :
r. tot =
angka reliabilitas keseluruhan item.
t. tt =
angka korelasi belahan pertama dan belahan kedua
(D-jamaludin Ancok dalam Singarimbun dan Sofian Effendi, 1984 : 144).

Bila r. tot > r. tt maka tingkat reliabilitas dapat dicapai
Sehubungan dengan pengujian reliabiltas instrunien penelitian, maka
diperoleh hasil yang nienunjukkan bahwa r.tot (.72) > r.tt (.56). Jadi instrumen
penelitian niemenuhi pula syarat reliabiltas (lihat lampiran II).

F. Teknik A~lalisaData
Untuk melakukan pengujian hipotesis dan analisa dalam penelitian ini
digunakan metode statistik multi regresi (regresi berganda). Multi regresi merupakan
unsur dasar dalam kebanyakan metode-metode multi-variat lainnya yang
memungkinkan ilmuwan behavioral menyelami fenomena secara lebili mendalam dan
realistis (Kerlinger, 1993 : 928). Di samping itu ia penuh guna dan praktis : ia
melakukan tugas analisisnya secara berhasil dan efisien. Ia dapat nlemberitahukan
berapa besarkah bagian Y yang dapat diduga sebagai disebabkan oleh XI, Xz, ..., Xk.
Selanjutnya, ia memberikan gagasan tertentu tentang besar-relatif pengaruh-pengan~h

X secara terpisah. Pendek kata, analisis niulti regresi merupakan suatu teknik
pengujian hipotesis dan penibuatan inferensi yang efisien serta kuat, karena
membantu ilmuwan untuk mengkaji

- dengan ketepatan relatif - interelasi-interelasi

rumit antara variabel-variabel bebas dan suatu variabel terikat, dan dengan demikian
memban tu para ilmuwan "menjelaskan" fenomena yang diduga tercerminkan oleh
variabel-variabel terikat itu (Kerlinger, 1993 : 966-967).

Analisis lain yang juga akan dilakukan adalah analisis Korelasi Pasial, untuk
melacak apakah hubungan yang terjadi antar variabel merupakan hubungan yang
niurni atau hanya kebetulan (semu). Senlua perhitungan dilalcukan dengan
menggunakan komputer (I~rogram
SPSL9/I13C+).

G . Definisi Operasional Variabel dan Pengukurannya
Dalanl penelitian ini terdapat dua variabel independen, yaitu pemahaman
politik dan identifikasi kepartaian yang digunakan untuk menjelaskan variabel
dependen yaitu perilaku memilih. Berikut ini akan dikemukakan definisi operasional
variabel tersebut serta pengukurannya.
1. Pemaharnan politik adalah seberapa jauh seorang responden mampu

menginterpretasikan dan mengaktualisasikan dirinya dalam hal-ha1 sebagai berikut :
a. hak dan kekvajiban individu dalam sistem politik.
b. hngsi organisasi sosial politik.
c. proses pelaksanaan pemilu.
Instrunien pengukuran diwjudkan dalam pertanyaan dan jawaban berbentuk
skala Likert yang dimodifikasi. Hasil jawaban atas pertanyaan tersebut akan diberi
skor dengan rentangan antara 1 - 5. Berdasarkan perhitungan skala tersebut, maka
nilai variabel ini akan diperoleh dari skor- total jawaban dibagi dengan banyaknya
item pertanyaan yang diajukan. Selanjutnya untuk pendeskripsian variabel ini
dilakukan pengklasifikasikan sebagai berikut :

a. 1

1,8

=

kurangsekali

b. 1,81

2,6

=

kurang

3,4

=

cukup baik

c. 2,61

-

d. 3,41

4,2

=

baik

e. 4,21

5

-

sangat baik

2. ldentifikasi kepartaian adalah orientasi dan sikap yang dirniliki seseorang
sehingga mereka merasa dekat dengan partai atau organisasi politik tertentu.
lndikatomya adalah :
a. derajat simpati atau keterikatan secara psikologis seseorang terhadap
partai yang didukungnya.

b. derajat fanatisme seseorang terhadap partai yang didukungnya.
Pengukuran variabel ini juga menggunakan skala Likert dengan rentangari
skor 1 -5, sehingga nilai variabel ini pun diperoleh dari pembagian skor total jawaban
dengan junilah item pertanyaan. Sementara itu untuk mendeskripsikan tingkat
identifikasi kepartaian responden digunakan kategori sebagai berikut :
1,8

=

lemah sekali

b. 1,Sl

-

2,6

=

lenlah

c. 2,61

-

3,4

=

cukup kuat

4,2

=

kuat

5

-

sangat kuat

a. 1

d. 3,41
e. 4,21

-

-

3. Perilaku memilih adalah konsistensi seseorang untuk nietidukung dan
akhirnya melnilih partai politik tertentu dalam pemilu. Partai politik yang dimaksud
adalah kekuatan sosial politik sebagaimana yang dimaksud oleh UU No.3 tahun
1999. lndikatornya adalah derajat aktivitas individu mendukung partai pilihannya.

Pengukuran terhadap variabel ini juga menggunakan prinsip yang sama dan
berlaku pada variabel lainnya, sedangkan untuk pendeskripsiannya menggunakan
kategori berikut :
a. 1

1,8

=

sangat tidak aktif

b. 1,81

-

2,6

=

tidak aktif

c. 2,Gl

-

3,4

=

cukup aktif

d. 3,41

-

4,2

=

aktif

e. 4,21

-

5

=

sangat aktif

4. Generasi muda yang dinlaksudkan pada penelitian ini adalah mereka yang

berusia 17 - 25 tahun dan menggunakan hak pilihnya pada pemilu 1999 yang lalu di
Kecamatan Padang Timur.

IV. HASlL PENELlTlAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan dipaparkan te~iiuanpenelitian dan sekali~wsanalisis data
yang telah dikumpulkan. Terdapat tiga ha1 pokok yang akan dibalias. Perlai~lcr,
pendeskripsian karakteristik reponden yang meliputi uniur, jenis kelamin,
pendidikan, agatna, dan status perkawinan serta pekejaan. Kcd~rn, analisis
variabel penelitian yang menggambarkan kecenderungan dari gejala-gejala yang
diamati. Kefigo, pengujian hipotesis. Pembaliasan ini mencakup lial-ha1 berikut :
(I)

analisis

korelasi

antar

variabel

penelitian

yang

bertujuan

untuk

tnenggambarkan derajat hubungan antara variabel yang satu dengan lainnya serta
bagaimana pula derajat pengaruhnya ; (2) analisis korelasi parsial yang ditujukan
untuk melacak apakah hubungan antar variabel penelitian merupakan liubungan
yang murni atau hanya kebetulan saja ; dan (3) analisis multi regresi yang
digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dari variabel prediktor
terhadap variabel kriteriuni sehingga dapat digunakan untuk melakukan prediksi
terhadap fenoniena yang diamati. Hasil dari analisis multi regresi selanjutnya
dijadikan sebagai pijakan dalarn pengujian hipotesis penelitian.
A. Karakteristik Responden

Karakteristik responden yang dimaksudkan di sini melingkupi lial-ha1 yang
berliubungan dengan uniur, jenis kelamin, pendidikan, agama, dan status
perkawinan serta pekerjaan.
Adapun jumlah responden nienurut jenis kelamin dapat dicertnati melalui
tabel 2 berikut ini.

No.

Jenis Kelamin

Jumlah

'5%

I.
2.

Laki-laki
Perempuan

59
37

61,46
35,54

96

100

Jnnilah Total
Suniber: Data pritner

Tabel 2 di atas memberi gambaran bahwa sejumlali 61,46% responden
adalah laki-laki dan sisanya sejumlah 38,54% adalah perempuan. Sementara itu
bagaimana tingkat pendidikan responden penelitian tercermin pada tabel 3 berikut
ini.
Tabel 3
Jomlah Responden Menurut Tingkat Pendidikan
No.

Tingkat Pendidikan

Jurnlah

YO

1.

SD/Sederajat
SMPISederajat
SMUISederajat
Perg. Tinggi

12
35
32
17

12,SO
36,45
33,33
17,72

96

100

2.
3.

4.

Jumlah Total
Sumber: Data ptirner.

Mengacu kepada tabel 3 di atas, kita dapat niengetahui bahwa tingkat
pendidikan responden berimbang antara SMPISederajat dengan SMUISederajat,
dengan proporsi sebesar 36,45% dan 33,33%. Sementara itu berpendidikan tinggi
sebesar 17,72%, sedangkan yang berpendidikan SDISederajat hanya sebesar
12,5OA,
Dititijau dari si~dutagania yang dianut responden, keseluruhan responden
(100%) adalah penganut agania Islam. Sementara itu, untuk status perkawinan

responden dapat dicerniati melalui tabel 4. Berdasarkan data yang ditunjukkan
oleh tabel 4, dapat diketahui bahwa mayoritas responden menyatakan helum
kawin yaitu sebesar 77,08%, sedangkan sisanya 22,92% nienyatakan sudah kawin.
Selanjutnya karakteristik terakhir dari responden yang dapat dikemukakan dalam
penelitian ini berhubungan dengan jenis pekerjaan yang ditekuni. Tabel 5
niemperlihatkan bahwa junilah terbesar dari responden masih berstatus sebagai
nialiasiswa yaitu sebesar 3 I%, disusul kemudian ole11 pegawai swasta sebesar
21.36, pegawai negeri sipil 19% dan mereka yang niasih belum bekerja serta
nienekuni pekerjaan lain seperti berdagang, buruh dan sopir yang terhinipun pada
klasifikasi lain-lain sebesar 16%. Sedangkan yang berstatus sebagai pelajar
sebesar 1 2.5%.

'l'abel 4
.Inmlah Responden Menurut Stntns Perkawinan

-

-

-

N a.
1.

2.
--

--

- - --

-

- .-

- --

Stat~rsPerkawinan

.lumlah

%

Kawin
Relum Kawin

74

77,08
22,92

22
--

--

dumlah Total
Sumber: Data primer.

96

--

100

Tabel 5
,lumlah Responden M e n u r ~ ,Ienis
~ t Pekerjaan
No.

Jenis Pekerjaan

.lumlah

'YO

1.
2.
3.
4.

Pelajar
Mahasiswa
Peg. Swasta
Peg. Negeri
Lain-lain

28
17
9
S

29,17
17,72

13

35,4

96

100

5.

Jumlah Total
Sumber: Data primer.

9J8
5,3?

-

B. Analisis Variabel Penelitian
Penelitian ini menggunakan tiga variabel yang meliputi dua variabel
prediktor yaitu pemaliainan politik dan identifikasi kepartaian dan satu variabel
kriterium yaitu perilaku inemilih. Berikut ini akan dipaparkan temuan dari hasil
penelitian berkaitan dengan variabel-variabel tersebut.

1. Pemahnman Politik

Peniahaman politik berhubungan dengan aspek kognisi, afeksi dan
evaluasi terhadap realitas politik yang ada. Oleh karena itu pemahaman politik
akan berimplikasi terhadap kesadaran seseorang untuk menentukan posisi dalam
suatu kondisi politik termasuk dalam menyikapi program yang ditawarkan oleh
kontestan pemilu. Dalam konteks ini t i n ~ k a t pernahaman politik responden
dijajaki dengan menelusuri bagaimana pemahamannya terhadap hal-ha1 berikut :

pertma, hak daii kewajiban individu dalam sistem politik ; kedlm, hngsi
organisasi sosial politik ; dan kefiga, proses pelaksanaan pemilu.
Adapun tingkat pemahaman responden terhadap hak dan kewajiban
individu dalam sisteni politik terlihat pada tabel 6 . Data pada tabel G memberikan
ilustrasi bahwa pe~nahaman responden terhadap hak dan kewajibannya dalam
sistem politik pada uniumnya baik (57,29%). Selanjutnya 42,71% lainnya
terdistribusi pada kategori sangat baik (12,50%), cukup baik (9,38%), kurang
(1 1,46%) dan kurang sekali (9,37%).

Peniahaman akan hak dan kewajiban ini sebenarnya menarik untuk
diperhatikan. Selaina ini setiap individu di Tndonesia tidak menempati posisi
sebagai warga negara secara utuh melainkan sebagai warga masyarakat yang
dihadapkan dengan negara, rakyat yang dihadapkan pada penguasa atau massa
yang diliadapkan pada elite. Sebagai warga masyarakat, setiap individu memulai
dan mengakhiri hidupnya di dalani batas-batas dan kontsol negara. Setiap individu,

sebagai bagian dari

rakyat, digambarkan orang kebanyakan yang bodol~, miskin,

rakus, tidak beradab, dan sebagainya, seliinga liarus selalu dibina oleh pemerintah.
Mereka hanls selalu patuh pada pemerintah. Di tempat lain, rakyat selalu
dimanipulasi oleh berbagai kotnponen bangsa bahwa niereka bertindak atas nama
rakyat. Setiap pejabat akan selalu bilang baliwa apa yang rnereka lakukan demi
kepentingan rakyat banyak, meski mereka menindas banyak individu yang temiasuk
dalam bagian rakyat. Sebagai

bagian dari massa, setiap individu adalah barang

mainan yang selalu dimanipulasi oleh para elite politik untuk kepentingan politik
n~ereka.Massa digambarkan sebagai kerumunan anarkhis yang mudah menimbulkan
keributan.

I

Karena itu, secara substansial setiap individu selania ini lebih mengenal
kewajibannya daripada hak-haknya sebagai warga negara. Detnikian juga dengan
para responden penelitian yang mengaku paham akan hak-hak dan kewajibannya
sebagai warga negara.

Ketika penulis melakukan wawancara ringan dengan

sebagian responden, mereka paham akan Iiak-hak warsanegara karena mengpnakan
rujukan konstihisi UUD 1945. Dalam konstitusi itu secara normatif ditegaskan aka11
hak-hak politik, sosial dan ekonomi warga negara. Tetapi pengetahuan mereka akan
hak-liak itu tidak ditransformasikan menjadi 'bentuk perjuangan untuk tnenegakkan
hak-hak warga negara yang selama ini hilang karena ditindas oleh negara.

'I'abel 6
Distribusi Respoilden Menurut Tiiigkat Pemahaman
Hak dan Kewajiban Individu dalam Sisteni Politik
No.
1.
2.
3.

4.
5.

Tingkat Pemahaman
Sangat baik
Baik
Cukup baik
Kurang
Kurang sekali
Jriililall Total
'

,lrrmlah
12
55
9
11
9
96

O/O

12,SO
57,29
9,38
1 1,46
9,37
100

Jika pemahaman responden akan hak-hak dan kewajiban relatif baik rnaka
pe~nahamat~
terliadap posisi dan fungsi organisasi-organisasi politik dan pemilihan
ulrium sebagai bentuk mekanisme de~nokrasijuga baik. Tabel 7 memperlihatkan
bahwa separoh dari responden (50%) niempunyai tingkat petnahaman yang baik
tentang hngsi organisasi sosial politik, 25% sangat baik, 8,33% cukup baik,
13,54% kurang dan hanya 3,13% saja yang kurang sekali. Sedangkan tabel 8
memperlihatkan tingkat pe~nahaman responden terhadap proses pelaksanaan
pemilu. Teniuan yang ada pada tabel 8 tnenegaskan bahwa mayoritas responden
(56,25%) metnpunyai tingkat pemahaman yang baik terhadap proses pelaksanaan
pemilu. Sebesar 15,63% sangat baik, responden lainnya berada pada taraf cukup
baik sebesar 10,42%, kurang sebesar 12,5% dan kurang sekali I~anyasebesar
5.20%.

Tabel 7
Distribusi Responden Menurut Tingkat Pemahaman
Terhadap Fungsi Organisnsi Sosial Politik
Tingkat Pemahaman
Sangat baik
Baik

No.
1.

Jumlah
24

'YO
25

96

3,13
100

Kuran

Jueilali Tolal

'I'abel 8
Distribr~siResponden Menurut Tingkat Pemahaman
Terhadap Proses Pelaltsanaan Pemilr~
-

-

No.
1.
2.
3.
4.
5.

Tingkat Penlahamarl
Sangat Baik
Baik
C u h ~ pbaik
Kurang
Kurang sekali
Jl~l~llall
Total

Jumlah
15
54
10
12
5
96

Yo
15,63%
56,25%
10,42%
12,50%
5,20?4
100

Reranjak dari penelusuran penlahamati responden dalam ha1 hak dan
kewajiban individu dalam sistem politik, hngsi organisasi sosial politik serta
proses pelaksanaan pemilu, nlaka dapatlali kita klasifikasikan bagaimana
sesungguhny~tingkat pemahaman politik responden. Hal ini bisa dian~atipada
tabel 9.
'rnbel 9
Distribusi Responden M e n u n l t Tingkat Pemaliaman Politik

Mengacu kepada tabel 9 di atas, maka dapat diketahui bahwa 60,42?6
responden mempunyai pemahaman politik yang baik, 14,5S0' pada derajat sangat
baik, cukup baik 13,54%, kurang 11,46% dan tak satupun dari responden yang
kurang sekali pemahaman politiknya. Hal ini dapat diinterpretasikan bahwa
generasi muda Kecamatan Padang Timur Kota Padang pada umumnya memiliki
pemahaman politik

yang nlemadai sebagai modal

untuk

lebih rasional

menentukan preferensi politiknya dalam pemilu 1999.
Akan tetapi pemahaman politik yang baik tidak identik dengan kuatnya
konfidensi individu terhadap lembaga-lembaga politik dan juga tidak identik
dengan kuatnya budaya demokratis. Para generasi muda umumnya memahami
betul tentang sistem politik, pemilihan utnum dan demokrasi. tetapi tidak jarang di
antara mereka yang tidak mempunyai kepercayaan terhadap lernbaga-lembaga
politik. Ketidakpercayaan bisa merupakan pantulan dari sikap kritis tetapi juga
bisa merupakan sikap yang pesinus atau bahkan apatis terhadap lembaga-lembaga
politik. Bagaimanapun juga mekanisme dan lembaga-lembaga demokrasi tersebut
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bisa berjalan dengan baik apabila memperoleh masukan (input) dari masyakat,
baik yang berbentuk dernatm' (kritik, tuntutan, kontrol) maupun src/~port
(kepercayaan, kepedulian, dukungan). Input demand selalu dibutuhkan untuk
niengontrol dan memelihara agar pemerintahan selalu berasal "dari" rakyat,
ditentukan "oleh" rakyat dan dimanfaatkan kembali "untuk" rakyat. Kalau tidak
ada demcmd yang kuat dari masyarakat, maka prinsip-prinsip demokrasi tersebut
tidak bakal berjalan dengan baik. Pemerintahan akan cenderung otoriter, korup,
dan nienindas rakyat banyak. Pengalaman buruk yang terjadi selama puluhan
tahun Orde Baru sebenarnya memberi petunjuk betapa lemahnya demand dan

,rrtppor! dari masyarakat, meskipun n~asyarakat sudah mempunyai penlahainan
politik yang baik bahwa kinerja pemerintahan Orde Baru tidak sesuai dengan
kehendak rakyat.
Data pemahaman politik yang relatif baik d i kalangan generasi muda di
atas memang masuk akal, sebab generasi muda selama ini dianggap oleh
masyarakat sebagai lapisan masyarakat yang mempunyai citra "istimewa."
Mereka adalah lapisan terdidik yang mempunyai pengetahuan sosial-politik yang
relatif lebili komprehensif sehingga mampu mernberi gambaran tentang kehidupan
berrnasyarakat dan bernegara. Kesempatan memperoleh pendidikan tinggi bagi
generasi muda menyebabkan mereka peka dan kritis memaharni kondisi obyektif di
sekitarnya. Mereka sebagai kelompok terdidik dapat membandin~kanbangsanya
dengan standar negara-negara maju, yang pada gilirannya ha1 ini membangkitkan
kesadaran akan kelemahan dan kekurangan bangsanya. Pemahaman terhadap
lingkungannya menimbulkan benturan-benturan antara nilai-nilai idealitas dan
realitas obyektif yang kemudian menyebabkan munculnya idealisme dan aktivisme
politik generasi muda. Hampir di banyak negara generasi muda merupakan motor
yang n~enga~ubilsikap oposisi terhadap rezim yang berkuasa,

antara lain

niengecam kebijakan yang bermasalah, melawan penindasan pada rahyat

kecil,
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nienent ang

depolitisasi,

menentang

para pemimpinnya yang tidak

bertanggungjawab, ~nenulitut keadilan dan sebagainya. Di Indonesia, perubahan
politik dari masa kebangkitan nasional hingga kejatuhan Soeharto, selalu
tnelibatka~i generasi muda terutama mahasiswa sehingga tidak berlebihan b i l ~
mereka dianggap sebagai barisan terdepan dalam agen perubahan sosial.

2. Tdentifikasi Kepartaiarl

Identitikasi kepartaian merupakan faktor yang berperan dalanl menentukan
perilaku politik dalam pemilu, la dapat dikatakan sebagai kombinasi perasaan dan
sikap yang berwujud simpati terhadap partai politik. Jadi dalam konteks ini yang
terbangun pada diri individu adalah kedekatan emosional yang tidak terikat pada
formalitas administrasi. Dengan demikian, dala~n konteks penelitian

ini,

identifikasi partai mempunyai dua makna sekaligus. Perfcm~a,adalah keterikatan
seseorang pada partai tertentu. Orang misalnya akan mengidentifikasi dirinya
pendukung PPP, PDT-Perjuangan, PAN ataupun Golkar, sementara yang lain
mendukung partai lainnya. Kedrm, sikap, derajat dukungan atau kerikatan secara
psikologis seseorang pada partai yang ia identifikasi. yang kemildian diukur dengan
skala interval. Di sini akan diketahui apakah keterikatan dan dukungan seseorang
pada salah satu partai dari 48 partai yang menjadi korilpetitor pemilu 1999 itu kuat
atau lemah.
Gambaran tentang identifikasi kepartaian kategori pertama dapat dilihat
penampilan tabel 10. Tabel ini memperlihatkan bahwa di kalangan generasi niuda
Kecamatan Padang Timur Kota Padang khususnya responden penelitian hanya
ada lima partai yang menjadi perhatian mereka. Kelima partai itu adalah PAN,
PPP, PDT-Perjuangan, PBB serta Golkar. Hal ini menunjukkan bahwa OPP
lainnya kurang populer di sini. Lebih jauh penyebaran responden berdasarkan
identifikasi kepartaiannya adalah 33 (39,53%) PAN. Sementara itu 22 (22,92%)
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dengan PPP, IS (15,63%) mengidentifikasikan dirinya dengan PDT-Perjuangan,
12 (12,5%) dengan PBB. Golkar yang mendominasi pemilu-pemilu sebelumnya
temyata hanya sejumlah 9 (9,37%) responden yang merasa paling dekat dengan

OPP ini. Ketidakpopuleran ini barangkali disebabkan oleh "kekeliruan" yang telah
diperbuat Golkar di masa lalu terutama sebagai penyangga pemerintahan Orde
Raru.

Tabel 10
Distribusi Responden Menurut Xdentifrkasi Kepnrtaian
No.

OPP Yang Dirasa Paling Deltat
Pnrtai Arnanat Nasioiinl (PAN)
Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
Partai Dcmokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)
Partai Bulan Bintang (PBB)
Golongan Karya (Golkar)
Jumlah Total

1.
2.

3.
4.
5.

Jumlah
38
22
15
12
9

YO
39.58%
22.92%
15.63%
12.50%
9,37%

96

100

Selanjutnya bagaimana sikap responden terhadap partai yang dirasakan
dekat dengan dirinya? Tabel 1 1 berikut ini akan memberikan jawaban terhadap
pertanyaan ini.

Tabel 11
Distribusi Responden Menurut Sikap
Terhadap Partai Yang Dirasa Paling Dekat
--

No.
1.
2.

-

3.

4.
5.

Sikap Terhadap Partai
sangat simpati
simpaii
cukup simpati
tidak simpati
sangat tidak simpati
Jumlall Total

Jumlah
56
28
12
0
0
96

YO
58,33
29,17

12,50
0
0

100

Sikap reponden sebagaimana yang ditunjukkan oleh tabel I I terhadap
partai yang dirasakannya paling dekat didominasi oleh sangat simpati (58,33%),
disusul kemudian sinipati (29,17%) dan cukup simpati dengan proporsi hanya
12,50%. Dengan demikian tidak satupun dari responden yang bersikap antipati
terhadap partainya.

'I'abel 13
Alasan Responden Mengidentifikrlsikan Diri dengan OPP Pilihannya
No.
1.

2.
3.
3.

5.
6.

7.

8.
9.
10.

Alasan

SSS

SS

S

Karcna OPP tcrscbut aclalah
parhi yang paling Saudara
sege~ii
K a r e ~ ~OPT'
a tc~.set)utfiendnk
mcn~pcrjuangkannasib umat
Islam.
Karena OPP tersebut
n i e ~ ~ ~ p npartai
k u i vang refwmis
Karcna OPP tcrsebut sesmi
denfa11 aspinsi Saudan~
Karena OPP tersebut addah
pilihan orang tua R~r~ilaril
Karentl OPP lersehtit ;~&lali
pilihan absan Saudan
Karena Saudara memperoleh
pcndidikan di lingkungan yitng
sudah dekat der~ganOPP
tcrscbut
Karena Saudara menjadi
penguus OPP tersebut
Karena tenian dekrtt Sa~tdara
adalah penems Ol'P tersebut

45
(46,68%)

19
(19.79%)

18
(18,75%)

27
(28,13%)

17
(1.77)

(8,33%)

,

Karena Saudara sering terlibat
tidiun kegiatnn OPP lerxebl~l

38
21
(39,58%) (2 1,88%)
52
29
(54,17u/o) (30,2 1%)
0
0
(0%)
(Ow
7
2
(2.08%)
(7,29%)
4
12
(4,17%)
(123%)

8

23
(23:9G%)
15
(1 5,6296)
5
(5,2I%)

R
(8.33%)
11
(11,4696)

TS

STS

Jml.

13
( 14,78%)

0
(ONj

( 1000/0)

16
(16,67%j

28
(29,16%)

96
(100%)

I4
(14,78K)

0
(0%)
0
(O'?h)
51

( 100%)
9G
( 100%)

.

0

(0%)
40
(41,67%j
55
(57,20%)
47
(48,96%)

0

0

11
'

(0%)
0
(0%)

(0%)
0

(0%)

(0%)-

(4,1796)

28
(29,17%)
43
(44,7990)

13
(1 3,54%)

38
(39,58%)

19
(1 9,79%)

16
(16,67%)

4

(53,12%)

96

96

96
(100%)

24

Yh

(25,01%)
22
(22,91%)

(100%)
96
(100%)

68
(70,83%)
49
(519 )

(100%)
96
(1009L)

10
(10,42%)

(100%)

96

96

Berdasarkan data empiris yang ada pada tabel 13 terlihat bahwa terdapat
empat

alasan metigapa responden ~ilengidentifikasikan diri dengan partai

pilihannya. Keempat alasan tersebut sebagai berikut : Perfama, partai pilihannya
adalah partai yang disegani, din~anasejumlah 85,22% memberikan respon positif
i~ntukpernyataan ini. Kedr~a,partai tersebut merupakan partai yang reforniis yang
didukung sejumlah 82% responden. Keliga, sernua responden (1 00%) menyatakan
bahwa part ai tersebut sesuai dengan aspirasi politiknya. Kenlpal, sejumlah 72,9 1 %
menyatakan bahwa pilihan terhadap partai itu disebabkan ole11 keterlibatanllya
dalam kegiatan partai tersebut. Selanjutnya melalui tabel yang sama juga dapat
dilacak bahwa responden nienyatakan ketidaksetujuannya apabila pilihan terhadap
salah satu partai pada pemilu 1999 yang lalu disebabkan oleh karena pilihan orang
tuanya ataupun pilihan atasannya, dengan proporsi masing-masing adalah 94,79%
dati 82,30%. Selain itu responden juga lnenyatakan keengganannya apabila

piliiian terhadap partai tersebut karena ia ~nenjadi p e n p l u s (100%) ataupun
karena temannya menjadi pengurus partai tersebut (96%). Sementara itu jawaban
responden yang agak bervariasi ditemukan pada pernyataan baltwa partai
pilihannya akan memperjuangkan nasib umat Islam, yaitu 54,17% untuk yang
rnenyatakan kesetujuannya, serta 45,83% untuk yang tidak setuju. Disamping itu
sebagian besar responden (71,57%) lnenyatakan bahwa pilihan terhadap partai
tersebut bukan disebabkan ole11 karena mereka mendapatkat pendidikan di
lingkungan partai tersebut.
Data enipiris yang telah dipaparkan sebelumnya juga mernberikan iltdikasi
bahwa responden memberikan respon yang positif terhadap keliadiran partaipartai baru dalam pemilu 1999. Dari 96 responden menyataknn diri berafiliasi
dengan PAN sejumlah 38 (39.58%) responden, IS ( 1 5,63%) responden dengall
PDT-Perjuangan serta 12(12,5%) responden dengan Partai Bulan Bintang. Hal ini
membuktikan bahwa bagi generasi muda kehadiran partai baru nierupakan suatu
keniscayaan. Bertolak dari dukungan responden terhadap partai-partai baru, kita
dapat nienarik kesimpulan bahwa generasi muda pada dasarnya menuntut adanya
perubahan sekalib-s

pembaharuan dari sistem politik yang berlangsung selama

ini.
Penjelajahan terhadap berbagai gejala yang dikemukakan sebelumnya pada
akhirnya n~enunjukkan derajat identitikasi kepartaian daripada responden
sebagaimana yang ada pada tabel di bawah ini.
'Tabel 14

Distribusi Responden Menrrrtlt Derajat Identifikasi Kepartaiari
-- - - - ---- ------ --- ---- --- ------ YO
Jamlrl~
No.
Derajat ldentifikasi Kepartaian
36.56
35
I.
Sangat kuat
-.

2.
3.
1.
5.

Kuat
Cukup kuat
Le111al1
Lemah sckdi
J ~ ~ m l aTotal
h

39
9
13
0

96

40.63
9.27
13.54
0
100

Tabel 14 niemperlihatkan kepada kita bahwa identifikasi kepartaian
responden berada pada derajat yang sangat kuat dan kuat dengan proporsi yang
berimbang yaitu sejumlah 35 (36,56%) dan 39 (40,63%). Sedangkan sisanya
berada pada derajat cukup kuat sejumlah 9 (9,27%) responden serta 13 (1 3,54%)
yang identitikasi kepartaiannya lemah. Hal lain yang juga ditunjukkan oleh tabel
diatas adalah bahwa tak satu pun responden yang identifikasi kepartaiannya lemah
sekali.

3. Perilaku Memilih

Perilaku

memilih

merupakan

refleksi identifikasi kepartaian

yang

bennuara kepada preferensi politik individu memilih partai politik tertentu dalarn
suatu pemilu. Disamping itu perilaku memilih akan teraktualisasi dalarn bentuk
aktivitas individu mendukung partainya. Dalam konteks ini partai politik apa yang
menjadi pilihan responden dalarn pernilu 1999 terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel IS
Distribusi Resporiden Meriu~vtPartai Pilihanriya Pada Pemilu 1999
______

No.
1.
3
-.

3.
4.

5.
6.

_____---.-----

Nama Partai
Partai Amanat Nasional (PPLN)
Partai Persatuan Pen~bangunan(PPP)
Partai Demokrasi 1nd.-l'erjuangan (PDI-1')
Partai Bulan Bintang (PBB)
Partai Golongan Karya (Golkar)
f a ~ t a lainnya
i
Jr~mlah'rota1

-

.---

ilurnlah
38
22
15
10
7
4
96

.---

-

?A
39,58
22,92
15,63
10,42
7,29
4,16
100

Tabel 1 5 memberikan penjelasan bahwa variasi pilihan partai responden
pada pemilu 1999 yang lalu cukup besar, dimana 39,58% memilih PAN, 22,92%
memilih PPP, 15,63% memilih PDI-P, 10,42% memilih PBB, serta 7,29%
memilih Golkar dan hanya 4,16% di antaranya yang memilih partai lain. Realitas
ini semakin mempertegas bahwa sulit bagi salah satu OPP meraup kemenangan

niutlak dalam perolehan suara di era rnulti-partai seperti yang terjadi pada pemilu
1999 ini. Jika pilihan ini kita hubungkan dengan identifikasi kepartaiannya maka
dapat diketahui apakah terjadi penyimpangan dengan pilihannya? Jika terjadi
penyimpangan seberapa besar penyimpangan tersebut? Hal ini ditunjukkan oleh
tabel 16 berikut.
Tabel 16
Perbandingan Proporsi Identifikasi Kepartaian
dan OPP Pilihan Responden Pada Pemilu 1999
No.

Nama OPP

1.

PAN
PPP
PDI-Pe rjuangan
PBB
Golkar
Partai lainnya

2.
3.
4.
5.
6.

Proporsi
Identifikasi
Pilihan
38 (39,58%)
38 (39,58%)
22 (22,92%)
22 (22,92%)
15 (1 5,63%)
15 (1 5.63%)
12 (12,5%)
10 (1 0,42?4)
9 (9.37%)
7 ( 7,29%)
4 ( 4,16%)
0 (0%)

Selisih
0%
0%
0%
2,08%
2,08%
4,16%

Berdasarkan tabel di atas kita temukan bahwa pada umumnya responden
yang mengidentifikasikan diri dengan PAN, PPP dan PDT-Perjuangan cenderung
~nemilihpartai yang sama pada saat pemungutan suara berlangsung. Temuan lain
adalah ter-jadinya penyirnpangan sebesar 2.08% antara identifikasi kepartaian
dengan pilihan responden terhadap PBB dan Golkar, dimana selanjutnyn
responden yang menyimpang ini berafiliasi dengan partai lainnya. Hal ini dapat
diartikan bahwa responden yang berafiliasi dengan PBB dan Golkar identifikasi
kepartaiannya dapat ben~bahmanakala pemungutan suara berlangsung.
Apakali yang menjadi faktor penentu dari pilihan OPP responden dalam
pemilu 1999? Pertanyaan kritis ini sebenarnya bisa dijadikan basis untuk
niengidentifikasi antara tipe pemilih rasional-otonom dengan pemilih tradisionalmobilisasi. Pemilih rasional-otonom adalah pemilih yang menggunakan hak
pilihnya dalam pemilu karena didasari oleh pertimbangan dan kesadaran sendiri,
niisalnya dengan tnemperhatikan program-program partai. Sebaliknya pernilill

tradisional-mobilisasi adalali pemilih yang meng~wnakan hak pilihnya karena
dimobilisasi oleh orang lain, dan tidak peduli akan pertimbangan rasional seperti
program partai.
Tabel 17 memberi gatnbaran yang gamblang tentang dua tipe pemilili itu.
Dalam tabel itu terlihat sebesar 84,36% responden tergolong sebagai pernilit1
rasional-otononi, karena memilih atas dasar pertimbangan sendiri. Mereka
menentukan pilihannya relatif kebal (iinllnc) terhadap intervensi, tekanan ataupun
paksaan dari pihak lain Sisanya, 15,64% responden tergolong dalam kategori
pemilih tradisional-n~obilisasi.Di antara mereka ada yang mengikuti saran dari
keluarga dan pengaruh teman sejawat nampak berimbang yaitu 5,21% dan 6,25%,
Responden lainnya dalam memilih partai peserta pemilu disebabkan oleh adanya
pengaruh lingkungan bekerja nampaknya sangat kecil dibandingkan faktor lainnya
yaitu 2,5%, dan satupun dari responden yang dapat di mobilisasi pihak lain.

'I'nbel 17
Distribusi Responden Menurut Fnldor Penentu Pilihan OPP
Pada Pemilu 1999
-

No.
1.
2.
3.
4.
5.

Faktor Penentu
Pertimbangan sendiri
Saran dari kelualga
Pengaruh teman sejawat
Pengaruh lingkungan bekerja
Dimobilisir (tekanan) OPP atau pihak lain
Jumlah Total

Jumlah
81 (84,38%)
5 ( .5,21%)
6 ( 6,25%)
4 (4,16%)
O ( 0

%)

96 (100%)

Sehubungan dengan ha1 ini, Afun Gafar (1998 : 22) menyatakan bahwa
membesarnya pemilih otonom ini disebabkan oleh berkurangnya tingkat
ketergantungan tnasyarakat secara politik dan ekonomi pada negara. Di samping
itu juga ditandai oleh munculnyn "euphoria kebebasan" sebagai implikasi
refon~iasi yang bergulir seliingga metnungkinkan bagi setiap pemilih untuk

menyalurkan aspirasi politiknya dengan OPP niana pun tanpa ada intin~idasi
at auyun intervensi negara.
Setelah menganalisis variabel perilaku memilih pada skala nominal di atas,
penyusun akitn rnenganalisis variabel

it11

pada skala interval, yaitu melacak sejauh

mana tingkat aktivitas atau dukungan fisik responden pada partai (OPP) yang
mereka pilih masing-masing. Tabel 18 misalnya ~nenggambarkan bentuk dan
derajat aktivitas responden dalatn mendukung partainya.
Tabel 18
Bentuk Aktivitas Responden
dan Derajatnya dalam Mendr~kungPartai Pilillannya

---- ---

-

No.
1.
2.

3.
4

5

--

--

-

Bentr~kAktivitas
Mengikuti pawai dalam
k;imp~nyc
hlcngajnk orang lam
mengikuti kampanyc partai
yang didukung
Memasang tanda galnbar
parlai. spanduk dan lainlain
Mcngaj:lk orang lain
nlenlilili parta~yang
didl~k~lng
Mengikut~tern11 ki~deratau
pcngaralran pengunrs p~rtai

smgrt
akt if
19
(19.790

22
(22.9 1%)
15
1 . 3 %
7
(7.29%)
28
2 9 1O h )

---

.
-

Derajat Akti~itns
rktif
culcup
tidak
aktif
aktif
50
(52.08%)
46
(47.92%)

49
(51.04%)
18
( 18.75%)

sangat
tidak
aldif

Jumlrh

I1

9

4

96

( 1 1.46%)

(3.38%)

( 100%)

8
(8.33%)

10
(10.42%)

(7.29%)
10
(10.42%)
10
(0.20)

96
(100%)

15
(15.63%)

7
(7.29%)
35
19
)
(36,69&) ( I A

45

7

13

(46.118%)

(7.2c)%)

( 13.54Oh)

96
(100%)

17

96

(1 7.7 1 %)

( 100%)

3
(3.12%)

( 100%)

90

Jika derajat aktivitas dukungan responden ditransformasikan kedalam tiga
kategori yaitu tinggi, sedang dan re'ndah rnaka derajat aktivitas responden
mengikuti pawai dalam kampanye umumnya (7 1,87%) tinggi, 1 1,46% sedang dan
16,67% saja yang rendah. Untuk aktivitas mengajak orang lain mengikuti
kanipanye partai yang didukung, penyebaran proporsinya masing-masing sebagai
berikut 70,83% tinggi, 8,33% sedang dan 20,84% rendah. Dalam ha1 memasang
tanda gambar partai, spanduk dan lain-lain temuan menunjukkan bahwa mayoritas
(66,67%) responden aktivitasnya tinggi, 15,63% sedang dan sisanya 17,7 1OO/
rendah. Sementara itu dalam upaya mengajak orang lain untuk memilih partai

yang didukung penyebarannya agak tnerata antara yang tinggi sejumlah 26,04%,
sedang 36,46%, dan rendah 37,5%. Sedangkan ulituk mengikuti temu kader atau
pengarahan dari penprus partai ternyata sebagian besar responden (76,05?6)
aktivitasnya dalatn kategori tinggi, sedang 7,29% dan 16,66% lagi rendah.
Dengan penelusuran terhadap aktivitas responden dalam mendukung
partainya, nlaka dapat diklasifikasikan perilaku metnilih responden sepelti terlihat
pada tabel 19 di bawah ini.
Tabel 19
Distribusi Responden Menurut D e r ~ j a Perilaku
t
Memilih
--

No.
1.
2.

3.
4.
5.

Derajst Perilaku Memilih
Sangat aktif
Aktif
Cukup aktif
Tidak aktif
Sangat tidak aktif
Jumlah Total

Jumlah
22
51
13
9
1

96

-YO

22,91
53,12
1334
9,27
1,16

100

Data yang ada pada tabel 19 memberikan gambaran balwa umumnnya
(53,12%) responden perilaku memiiihnya aktif, sangat aktif 22,91%, cukup aktif
13,54%, 9,27% tidak aktif dan hanya 1 ,l.G% saja yang sangat tidak aktif. Hal ini

berarti generasi niuda mempunyai kecendeiungan berperilaku sangat aktif dalatn
tnemberikatl dukutlgan terhadap partainya. Oleh karena itu sudah sewajamya jika
pal-tai politik n~encari formula yang tepat untuk meraih simpati dari segmen
penlilih yang potensial ini.

C. Pengnjian Hipotesis
Sebelum sampai pada pengujian hipotesis yang diajukan dalam penelitian
ini terdapat tiga analisis yang hams dilakukan. Ketiga analisis tersebut adalah :

Pertarno, analisis korelasi antar variabel penelitian. Kedua, analisis korelasi
parsial. Berikutnya yang keiiga adalah analisis multi regresi.

1. Analisis Korelasi Antar Variabel Pe~lelitian

Analisis korelasi di~wnakanuntuk melacak besarnya hubungan siniettis
antara variabel bebas (prediktor) dengari variabel terikat (kriterium). Besarnya
korelasi ditunjukkan ole11 nilai kocji.sien korelasi (r) yang meniberikan petunjuk
tetitang keeratan daa arah dari korelasi. Sedangkan untuk mengetahui soliditas
korelasinya - yaitu berapa besar pengaruh liasil korelasi tersebut - masih
dipcrlukan analisis delerntitration

(8) lebih

lanjut (Titra, 1993 : 4). Keeratan

llubungan yang terjadi dapat diklasifikasikan sebagai berikut :
a.
0,O sampai 0,2 adalah lemah sekali
b. > 0,2 sampai 0.4 adalah lemah
c. > 0,4 sampai 0,7 adalah sedang
d. > 0,7 sampai 0,9 adalah kuat
e. > 0,9 sampai 1,0 adalah kuat sekali (Titra, 1993 : 6 ) .
Sehubungan dengan analisis korelasi yang akan dilahwkan terliadap
temunn penelitian, berikut ini dapat kita cermati matriks korelasi antar variabel
penelitian yang disari dari lampiran 117.2

'I'abel 20
Koefisien Korelasi Antar Variabel

Kctmungan

:

Xl
X2
Y

=

--

pcmahamun politik
idcntifikasi kcparlaicm
pcrilaku memilih

Berdasarkan tnatriks korelasi antar variabel sebelumnya, satu per satu
korelasi dari variabel penelitian akan dipaparkan berikut ini.

Koefisien korelasi antara keduanya (rxl. ,.) adalah .735 pada p = .000
dan

.5402. Jadi di sini terjadi korelasi signifikan positif antara tingkat

=

pemahaman politik dengan perilaku memilih. Oleh karena itu dapat dikatakan
bahwa responden yang tingkat petnahaman politiknya baik niaka perilaku
memilihnya akan semakin aktif Sebaliknya, perilaku memilih akan menurun
apabila tingkat pemahaman politik responden kurang. Sementara itu keeratan
hubungan antara variabel pemahaman politik (XI) dengan perilaku memilih (Y)
dapat dikatakan kuat dan determinasi dari variabel XI secara linear terhadap Y
sebesar 54,02% (tergolong sedang). Disini terdapat indikasi bahwa dengan tingkat
pelnahaman politik yang memadai, orang akan semakin aktif memberikan
dukungan terhadap partai pilihannya.

Korelasi yang terjadi di sini adalah korelasi signifikan positif Hal ini
ditunjukkari oleh nilai koefisien korelasinya (rsz,)
dengan r2

=

adalah .494 pada p

= ,000

- ,244. Temuan empiris ini menegaskan bahwa responden yang

identifikasi kepartaiannya hiat maka perilaku memilihnya cenderung aktif.
Deniikian pula sebaliknya dengall identifikasi kepartaian yang lemah maka
perilahw memilih responden pun akan rnenjadi tidak aktif atau bahkan sangat tidak
aktif sama sekali. Walaupun demikian keeratan hubungan antara keduanya
tergolong lemah dan pengaruh identifikasi kepartaian (X2) terhadap perilaku
memilih (Y) hanya sebesar 24,4% saja yang tergolong lemah pula.
Temuan ini memberikan indikasi bahwa pemahaman politik yang berliubungan
kognisi, afeksi dan evaluasi cenderung meningkatlcan derajat aktivitas perilaku
memilih.

Selanjutnya seniua temuan korelasi antar variabel penelitian berikut
derajat keeratan hubutigan dan pengaruhnya secara ringkas dapat dicermati pada
tabel 2 1 berikut ini.
Tabel21
lkhtisar Korelasi A n t a r Variabel
dengan Dernjat Keeratan F l r ~ b u n g a d~ ai n Pengaruhnya

---------______~

-----

-

No.

Korcl:tsi

Koefisien
Korclasi (r)

1.
2.
3.

XI.X2

,594

XI.Y
X2.Y

,735

,5402

posit if

kuat

A94

.244

positif

scclang

Ketern~tgan

Berdasarkan

XI
X2
Y

ikhtisar

=
=

-

Koefisien
Arah
determinasi (2) Korelasi
. .3528
positif

'

scdang
lcmali

pemahaman politik
identi/ika.n' kepat?aiart
perilakrc mentililt

sebelumnya

terlihat

bahwa

korelasi

-.

---- -- -

Dcrajat
Hubungao
Penpandl
lemah
scdang

antara

pemahaman politik dengan perilaku meniilih mempunyai derajat hubungan yang
kuat, sedangkan korelasi antara pemahaman politik dengan identifikasi kepartaian
serta identifikasi kepartaian dengan perilaku memilih hanya berada pada derajat
sedang. Sementara itu derajat pengaruh yang terjadi didomi~iasioleli kategori
yang lemah yaitu antara pemahaman politik dengan identifikasi kepartaian serta
identifikasi kepartaian dengan perilaku memilih. Korelasi antar variabel penelitian
semuanya signifikan dengan probabbiltsls niencapai .000.

2. Analisis Korelasi Parsial

Korelasi parsial (pc3rtial correlatiorl) adalah korelasi antara sebuah
variabel dependen (Y) dengan sebuah variabel independen tertentu ( X I , X2,

...,

XI;), senierltara sejumlah variabel independen lainya yans ada atau diduga ada
pertautannya dengan variabel dependen tersebut sifatnya tetap (konstan). 1ni
berarti jika Y diduga ada pertautan dengan XI. X2, ..., Xkrnaka korelasi parsial
adalah antara Y dengan Xi (salah satu dari X I , X2, . .., Xk)senientara variabel

lainnya (XI, Xz,

..

., Xi-,, Xi,-l, . . ., Xk) sifatnya tetap (konstan) (Djarwanto PS.,

1993 : 352).
Korelasi parsial dibwnakan untuk rnengctahui apakah hubungan antara dua
gejala bersifat murni atau hanya kebetulan saja. Sebab sebuah fenornena sosial
harnpir tidak n~ungkinhanya berasosiasi dengan satu fenomena sosial yang lain.
Dengan kata lain korelasi antara dua gejala tidak terjadi dalarn situasi yang
vacnrim melainkan terjadi dalam pengaruh variabel-variabel lain. Untuk itu perlu

dinlasukkan variabel lain sebagai variabel kontrol. Dengan adanya variabel
kontrol dalam korelasi antara variabel independen (Xi) dan variabel dependen (Y),
maka dapat diketahui apakah hubungan antara variabel Xi dan Y yang semula ada
dan berarti (signifikan) nlasih tetap eksis atau tnalah lenyap. Jika hubungan
tersebut masih tetap ada seperti semula sebelum dirnasukkan variabel kontrol
maka dikatakan hubungan antara keduanya adalah tnurni, artinya tidak
dipengamhi oleh variabel kontrol tersebut. Hal ini berarti bahwa pengaruh
variabel kontrol dalam hubungan yang ada tidak berarti. Sebaliknya, jika dengan
masuknya variabel kontrol inenyebabkan Iiubungan tersebut menjadi tidak
signifikan maka dapat disimpulkan hubungan antara variabel Xi dengan Y terjadi
hanya secara kebetulan (A.G. Subarsono, 1990 : 26-27).
Untuk melihat taraf signifikansi koefisien korelasi parsial dilutung nilai tes
F-nya dengan memakai mmus sebagai berikut :

dimarm :

r2
N

-

kuadrat koefisien korelasi parsial
banyaknya sampel
banyaknya variabel independen
k
(Blalock, 1960 : 356).

Dalam konteks korelasi parsial, ada dua korelasi parsial dalam penelitiati
ini yang hams ditemukan untuk membuktikan signifikan-tidaknya hubungan yang

terjadi antara variabel independen (Xi) yaitu penialiaman politik (XI), dan
identifikasi kepartaian (X2) dengan variabel dependen (Y) yaitu perilaku metiiilih.

Satu per satu korelasi parsial tersebut aka11dibahas berikut ini.

2.1 Pcnmltnrrtcin Politik (XI) clengnn Perilnkir
Pcngontrolnn I(Icntif iknsi Kepnrlninn (X2)

Menrililt

Melnliri

()3

Determinasi konsumsi media niassa (XI) secara langsung terhadap
perilaku memilih (Y) hanya 54,02%. Hal ini ditunjukkan ole11 koefisien korelasi
parsial antara keduanya dengan nienjadikan identifikasi kepartaian s e b a ~ a i
variabel kontrol

(rx,~.~4
'adalah
)

.735 dan

2

=

,5402. dengan F

=

108,998 (lihat

lampiran 111.3). Apabila kita bandingkan dengan determinasi sebelum masuknya
variabel kontrol yang mencapai 54,02% maka terjadi penurunan. Dalam konteks
ini identifikasi kepartaian (Xz) nierupakan elemen pendukung hubungan antara
keduanya yang secara tidak langsung berpengaruh sebesar 14,23%. Terjadinya
penurunan pengaruh tidak berimplikasi kepada signitikansi hubungan antara X i
dengan Y. Oleh karena itu diantara keduanya terjadi hubungan yang murni dengan
harga F ratio

=

108,998 sangat signifikan (p

=

.000) dan lebih besar daripada F

kritis c o , :~2~; 9 ~=, 4,026.

2.2 IOentifiknsi Kcpnrtcrian (X2) clengnn Perilnkrc Merrtililr (Y) bfilrrliri
Pengontrolnn Perrrnhnmcrn Politik (XI)
Koefisien

korelasi

parsial

antara

keduanya

dengan

nienjadikan

pemahaman politik sebazai variabel kontrol (rS2'r..SJ) adalah .I058 dan r2
dengan F

=

= .O1

12.

29,996 (lihat lampiran 111.3). Hal ini berarti bahwa determinasi

identifikasi kepartaian (X2) secara langsung terhadap perilaku memilih (Y) hanya
1,12%.

Di sini terjadi penurunan bila kita bandingkan dengan determinasi

sebelum masuknya variabel kontrol yang mencapai 24,32%. Dengan demikian
terlihat bahwa pemahaman politik (XI) merupakan elenien pendukung diantara

pola hubungan antara X2 dengan Y, dimana XI secara tidak langsung berpengaruh
sebesar 23,2%. Dalam ha1 ini terlihat bahwa hubungan antara identitikasi
kepartaian dengan perilaku

memilih hanya kebetulan saja. Indikasi ini

berdasarkan kepada harga F ratio

=

29,996 dengan (p

=

,308) dan lebih besar

daripada F kritis (0.01 ;2 :33) = 4.026.

3. Analisis Multi Regresi

Analisis multi regresi merupakan metode untuk mengkaji akibat-akibat
dan besarnya akibat dari lebih satu variabel bebas terhadap satu variabel terikat
(Kerlinger, 1993 : 929). Jadi dengan melakukan analisis ini kita dapat mengetahui
pengaruh variabel bebas secara simultan terhadap variabel terikat. Disamping itu
analisis ini juga bermanfaat untuk menemukan kontribusi relatif masing-masing
variabel bebas terhadap variabel terikat serta secara khusus menemukan variabel
bebas apa yang paling besar pengaruhnya terhadap variabel terikat.
Peneiitian ini sebagainlana yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya
nienggunakan dua variabel bebas masing-masing pemahaman politik (XI),
identifikasi kepartaian (Xz). Sedangkan variabel terikat adalah perilaku memilih
(Y) yaitu derajat aktivitas dukungan seseorang terhadap partai politik tertentu
untuk selanjutnya memilih partai tersebut di dalam pernilu.
Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa koefisien XI
.084, sedangkan besarnya konstanta

=

yang dihasilkan adalah Y

.833 XI

=

.385

+

=

3 3 3 , Xz

=

.385. Dengan demikian persamaan regresi

determinasi berganda (RZ) yang dihasilkan

=

+ .084 X2. Sementara

itu koefisien

.545, artinya variasi variabel terikat

(dalam ha1 ini perilaku memilih) dijelaskan oleh variabel-variabel bebas
pemahaman politik, serta identifikasi kepartaian sebesar 54,5%. Tetnuan ini
menunjukkan baliwa sebesar 4 5 3 % lagi perilaku memilih dijelaskan oleh variabel
lainnya.

Kontribusi dari variabel-variabel bebas secara bersama-sama terhadap
variabel terikat dapat dikatakan sangat signifikan. Hal ini berdasarkan kepada F
ratio yang diperoleh

=

55,657 jauh lebih besar dari F kritis

4,026 (selar!jrrft~ya
periksa lutnl~irai~
111.5

--

c.01 ; 2 ;93)

yang hanya

regressiorl TI). Temuan ini dijadikan

sebagai dasar untuk n~elakukan pengujian hipo~esisyang menyatakan rer'da/~af

periprrih yotrg sigtl!fiknrt dnri pemahamcrrt politik dm1 ide~rf~fikcI.~i
keparlaiarl
secar'a sirrr~illarlterhadny perilakrr metnilih seseclrarig (getierasi ntrida). Reranjak
dari kenyataan dimana F ratio > F kritis maka H o ditolak dan Ha sebagaimana
yang dirumuskan dalam penelitian ini diterima. Kemungkinan salah atas
penolakan H o sebagaimana yang ditunjukkan oleh nilai probabilitas mencapai
0%.

Hal lain yang perlu dilacak adalah besarnya kontribusi relatif dari tnasingmasing variabel bebas terhadap variabel terikat. Berdasarkan koefisien regresi

(Hefa) maka kontribusi dari variabel pemahaman politik (XI) 68.16% ; dan
identifikasi kepartaian 8,92%. Kontribusi relatif ini metnberi petunjuk bahwa
pemahaman politik melnberikan pengaruh terbesar terhadap perilaku memilih
seseorang (generasi muda) saat pemilu

1999 berlangsung, khususnya di

Kecamatan Padang Timur Kota Padang. Oleh karena itu hil~o1e.si.rkecliia dari
penelitian ini yang menyatakan bahwa ide~rlflknsikeparfaiatl nterripnkari \7arinl~cl

yatrg palirrg don~irlar~
cialanr ritetrer~friknr~
yerilaktr rtrentilili get~erasrnlrido ditolak,
karena ternyata dari hasil penelitian ini pen~beri kontribusi terbesar terhadap
perilaku memilih adalah pemahaman responden terhadap politik.
Dominannya variabel pemahaman politik dalam mempengaruhi perilahu
nlemilih generasi muda pada pemilu 1999 diasumsikan sebagai implikasi dari
terbentuknya kesadaran politik pasca kejatuhan Soeharto dengan Orde Bani-nya.
Asumsi ini ditopang oleh realitas yang menunjukkan bahwa reforn~asi politik
yang bergulir memberikan keleluasaan bergerak bagi media massa untuk

niengekspos bebagai ha1 yang terkait dengan penyelenggaraan negara,
demokratisasi, liak dan kewajiban seorang warga negara, pelnilu yang demokratis
serta berbagai aspek politik lainnya. Hal ini jelas akan memberikan kontribusi
besar terhadap pemahaman politik seseorang apalagi generasi muda yang
notabene dikatakan sebagai segmen masyarakat yang relatif niemperoleh
pendidikan lebih baik.
Di sisi lain kecilnya kontribusi identifikasi kepartaian terhadap perilaku
memilih generasi muda pada pemilu 1999 ini dapat dipahami sebagai akibat
banyaknya partai baru yang tiiuncul. Sementara itu mereka tidak memiliki waktu
yang cukup untuk melakukan sosialisasi serta konsolidasi terhadap masyarakat
pemilih. Realitas ini semakin mengukuhkan pendapat yang menyatakan bahwa
identifikasi kepartaian terbentuk pada diri seseorang memerlukan waktu yang
relatif lebih lama. Walaupun demikian, partai-partai lama dengan "kernasan bani'
seperti PPP, PDI-Pejuangan, maupun Golkar tetap saja menjadi perhatian pemilih
disamping pendatang baru PAN. Khusus di Kota Padang serta Sumatera Barat
pada umumnya, PAN dapat dikatakan sebagai partai alter~iatifdan bisa jadi
tnerniliki prospek yang lebih baik ke depan.

V. KESIMPULAN DAN SARAN
Berangkat dari keseluruhan pemaparan pada bab-bab sebelumnya, baik
pen-iabaran teori, frekuensi, hubungan korelasional dan parsial serta analisis multiregresi maka dari hasil penelitian ini dapat ditarik kesimpulan dan komentar
sebagaimana deskripsi berikut ini.

A. Kesimprllan

Penelitian ini mengungkapkan bahwa pemilih dari kalangan generasi niuda
mempunyai dasar pemahaman politik yang memadai, dimana 75% diantaranya
memiliki tingkat pemahaman politik yang baik. Hal ini bermakna bahwa pengetahuan
serta pemahaman mereka terlladap hak dan kewajiban individu dalam siste~npolitik,
fungsi organisasi sosial politik serta proses pelaksanaan pemilu dapat dijadikan
sebagai landasan untuk menentukan sikap politiknya yang lebih rasional termasuk
dalam memilih partai dalam suatu peniilu.
Realitas bahwa baiknya pemahaman politik generasi muda bisa jadi karena
tingginya sentuhan media massa finass media

c.xjws1lr.c)

dala~n kehidupannya.

Apalagi di era reformasi sekarang ini euforia kebebasan pers bertiup dengan sangat
kencang.
Berangkat dari pemahaman politik yang baik menjadikan identifikasi
kepartaiannya cenderung kuat yaitu sebesar 77,19% dari responden. Apabila realitas
ini dihubungkan detigan

perilaku

memilih

generasi

muda,

maka terdapat

kecenderilngan bahwa pada umumnya perilaku memilih mereka aktif yaitu sebesar
76,03%. Disamping itu juga terdapat indikasi bahwa pemahaman politik dan

identifkasi

kepartaian dengan

perilaku

niemilih

berkorelasi

positif.

Artinya

pemahaman politik yang baik serta identifikasi kepartaian yang kuat dari generasi
muda cenderung tnenjadikan perilaku mereka aktif Dengan demkian dapat
dikatakan bahwa generasi muda merupakan segmen petnilih yang rasional-otonom.
Keotonoliian generasi muda ini ditunjukkan oleh besarnya proporsi yang lnenyatakan
baliwa dalam pemilu 1999, OPP yang menjadi pilihamya ditentukan atas
pertimbangan sendiri karena sesuai dengan aspirasi politik yaitu 81%. Jadi perilaku
inemilih mereka bukan merupakan tindakan yang dimobilisasi apalagi sebagai akibat
dari terjadinya koersi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman politik serta identifikasi
kepartaian mampu menjelaskan perilaku pemilih secara signifikan sebesar 54,48%,
yang berarti sebesar 45,52% lagi dijelaskan oleh variabel lainnya. Oleh karena itu
dalam konteks penelitian ini niodel hubungan antar variabel yang dibangun dalam
menjelaskan perilaku memilih dapat dikatakan sebagai model yang ideal serta dapat
dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Disamping itu temuan penelitian ini memberi
ketegasan bahwa perilaku memilih generasi muda di Kecamatan Padang Timur pada
peniilu 1999 lebih ditentukan oleli variabel pemahaman politik.

R. Saran
1. Pemahaman terhadap perilaku memilih merupakan suatu pekerjaan yang

menuntut kejelian terhadap berbagai ha1 yang melingkupinya. Apalagi ha1 ini
berhubungan dengan kehidupan politik yang dinamis dan senantiasa bergerak
seiring dengan bergeraknya kehdupan manusia. Oleh karena itu penelitian ini
perlu ditindaklanjuti dengan mencermati variabel penjelas lainnya, sebab
kesimpulan di atas bukanlah sesuatu yang final dalam konteks aplikasi karena

melibatkan generasi muda dengan dinaniikaiiya tersendiri dalam memandang
berbagai persoalan di sekitarnya sebagai .maran kajian.
Sehubun~andengan penelitian ini hanya dilakukan di satu kecamatan (Padang
Timur), maka agaknya perlu hati-hati untuk nienggeneralisasi proposisiproposisi atau temuan dari penelitian ini. Apalagi karakteristik masing-masing
daerah (seperti urbanisasi, tingkat pertumbuhan ekonomi, budaya politik dan
sebagainya) serta sasaran penelitian juga inerupakan dimensi yang perlu
diperhitungkan dalam niemahami perilaku memilih.

3. Perilaku memilih juga takkan dapat mengahikan terjadinya transforniasi
sosial seperti meningkatnya

nilai meritokrasi atau kemoderenan dan

rasionalitas serta perubahan politik. Semakin menguatnya nilai meritokrasi
atau kemodernan serta rasionalitas karena meningkatnya kualitas pendidikan
tentu akan cenderung mengikis nilai-nilai tradisional seperti klientelisme.
Begitupun dengan terjadinya perubahan politik yang semakin demokratis akan
n~endorongsemakin kuatnya pemilih yang rasional dan otonom. Dengan
deii~ikiansuatu model perilaku memilih itu selalu bersifat kontekstual, hanya
berlaku dan sesuai dengan saat dan tempat yang tertentu. Oleh karena itu
kajian tentang perilaku mernilih dengan fokus dan locrrs yang bcrbeda
t entunya akan semakin memperkaya wacana dari studi tentang perilaku
tnemilih itu sendiri.
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LAMPIRAN I

INSTRUMEN PENELlTlAN

Padang, Juli 2001
Kepada
Yth . :

Bapak/Ibu/Sdr ./i ......................................
di
Padang

.

Dengan horma t ,
Pertama sekali kami mendoakan kepada Allah SWT, semoga
Bp./Ibu/Sdr./i selalu dalam keadaan sehat w a l afiat. Arnien
Yaa Rabbal Alamin !
Selanjutnya pada kesempatan ini kami mohon kesediaan
Rp./Ibu/Sdr./i
untuk meluangkan waktu mengisi
angket
penelitian ini. Adapun angket ini akan digunakan untuk
merampungkan penelitian yang berjudul :

FAKTOR-FAKTOR YANG MENENTUKAN
PERILAKU MEMILIH GENERASI MUDA DALAM PEMILU 1999
(Kasus di Kecamatan Padang Timur)
Kami sangat berharap Bp./Ibu/Sdr./i mengisi angket ini
sesuai dengan kenyataan yang dirasakan, dialami dan
dilakukan.
Disamping
itu
juga
diharapkan
kiranya
Rp./Ibu/Sdr./i mengisi keseluruhan angket y ini tanpa ada
yang tertinggal. Pengisian angket ini tidak berdampak
apapun terhadap Bp. /Ibu/Sdr ./i karena ini hanya menyangkut
kepentingan ilmiah dan kerahasiaannya sepenuhnya terjamin.
Apalagi sekarang ini adalah era reformasi yany memberikan
jaminan kebebasan untuk mengemukakan pendapat.
Demikianlah harapan kami. Semoga bantuan Rp./Ibu/Sdr./i
menjadi amal shaleh di sisi Allah SWT. Amien ... !
Hormat kami;
Tim P e n e l i t i

PETUNJUK PENGIS IAN
1. Berilah tanda silang (X) pada salah satu huruf dari

lima pilihan jawaban yang tersedia, yaitu a, b, c, d,
atau e pada setiap pernyataan yang ada.
2. Untuk pernyataan nomor
(X)

pada

kolom

15, berikanlah

yang

tersedia

tanda silang

dengan

alternatif

pilihan sebayai berikut :
SSS

=

sangat setuju s e k a l i

SS

=

sangat setuju

S

-

setuju

TS

=

tidak setuju

STS

=

sangat tidak setuju

Sedangkan untuk pernyataan nomor 18 - 22, berikanlan
tanda silang pada kolom yang tersedia dengan alternatif
pilihan sebagai berikut

:

SA

=

sangat a k t i f

A

-

aktif

CA

=

cukup a k t i f

TA

=

tidak a k t i f

STA

=

sangat tidak a k t i f

DAFTAR

PERTANYAAN

I. Data-data Responden
Nomor r e s p o n d e n
Umu r
J e n i s Kelamin
P e n d i d i kan
A g a m a

S t a t u s Perkawinan
Pekerjaan
A l a m a t

:

.
.
.
.

.
.
.
.
. .
: .

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

. . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . .

11. Pemahaman P o l i t i k :
1 . A p a k a h S a u d a r a p e r n a h mendengar p e r k a t a a n a t a u i s t i l a h
p e m i l i h a n umum ( p e m i l u ) ?
a . Pernah s e r t a s a n g a t memahami a r t i dan t u j u a n n y a .
Pernah s e r t a memahami a r t i dan t u j u a n n y a .
c . P e r n a h t e t a p i kurang memahami a r t i dan t u j u a n n y a .
d . P e r n a h , t e t a p i t i d a k memahami a r t i dan t u j u a n n y a .
e . T i d a k p e r n a h dan t i d a k memahami a r t i dan t u j u a n n y a .

b.

2.Sebagai
seorang
warga
negara,
menurut
Saudara
kebebasan
mengemukakan p e n d a p a t merupakan s u a t u h a k
yang s a n g a t p e n t i n g dalam kehidupan b e r n e g a r a .
a.
b.
c.
d.

sangat setuju s e k a l i .
sangat setuju.
setuju.
tidak setuju.
e . sangat tidak setuju.
3 . Menurut
Saudara,
bagi
b e r s t a t u s s e b a g a i apa?

a.
b.
c.
d.

hak.
kewajiban.
hak dan k e w a j i b a n .
hak dan t i d a k w a j i b .
e . kewajiban tanpa hak.

warga

negara

pemilu

it12

4. Menurut
Saudara, apakah pemilu merupakan
agenda
nasional sehingga pelaksanaannya wajib didukung oleh
setiap warga negara.
a. pemilu merupakan agenda nasional dan wajib didukung.
b. pemilu merupakan agenda nasional.
c. pemilu merupakan agenda nasional dan tidak wajib
didukuncj .
d. pemilu bukan merupakan agenda nasional.
e. pemilu tidak mempunyai makna apa-apa sama sekali.
5.Organisasi sosial politik (orsospol) dalam pemilu 1997
(PPP, Golkar, dan PDI ) seharusnya mampu menyalurkan
aspirasi
yang
hidup
dan
berkembang
di
tengah
menurut
masyarakat
kepada
pemerintah.
Bagaimana
tanggapan Saudara?
a. ya, tetapi selama ini terdapat kesenjangan antara
harapan dengan kenyataan terhadap pelaksanaan fungsi
tersebut.
b. ya,
tetapi
fungsi
tersebut
belum
sepenuhnya
dilaksanakan.
c. ya, tetapi fungsi tersebut tidak dilaksanakan.
d. ya, tetapi saya tidak mengetahui apakah fungsi
tersebut telah atau belum dilaksanakan.
e. saya tidak mengetahui sama sekali.
6. Calon anggota legislatif yang direkrut oleh setiap
organisasi sosial politik seharusnya dikenal oleh
masyarakat pendukungnya. Bagaimana menurut tanggapan
Saudara?

a. setuju, dengan demikian anggota legislatif lebih dekat
dengan masyarakat pendukungnya.
5 . setuju, tetapi ha1 tersebut belum terwujud dalam
proses pencalonan anggota legislatif.
c. setuju, tetapi kewenanyan pencalonan sepenuhnya berada
di tangan organisasi peserta pemilu.
d. setuju, tetapi saya tidak mengetahui apakah ha1
tersebut sudah atau belum dilaksanakan.
e. saya tidak mengetahui sama sekali.

7. Organisasi. sosial
politi k
seharusnya
mewujudkan
program-program yang ditawarkannya pada saat kampanye
sewaktu ia me-megang kekuasaan pemerintahan. Bagaimana
tanggapan Saudara?

a. setuju, seharusnya program-program tersebut diwujudkan
sewaktu orsospol itu memegang kekuasaan pemerintahan.
b. setuju, tetapi pelaksanaan program-program tersebut
masih jauh dari yang diharapkan.
c. setuju, tetapi program-program tersebut baru sebatas
kepentingan kampanye.
d. setuju, tetapi saya kurang mengetahui apakah programprogram tersebut sudah atau belum dilaksanakan.
e. saya tidak mengetahui sama sekali.
8. Pemilu seharusnya dilaksanakan pada
hari yang diliburkan.

a.
b.
c.
d.
e.

hari lihur atau

sangat setuju sekali.
sangat setuju.
setuju.
tidak setuju.
sangat tidak setuju.

9.Setiap pemilih mempunyai
kebebasan mutlak
menentukan partai
yang menjadi
pilihannya
pemilu .
a.
b.
c.
d.
e.

untuk
dalam

sangat setuju sekali.
sangat setuju.
setuju.
tidak setuju.
sangat tidak setuju.

10. Pemilu harus berlangsung dengan LUBER (langsung,umum,
bebas, dan rahasia) serta JURDIL (jujur dan adil) .

a.
b.
c.
d.
d.

sangat setuju sekali.
sangat setuju.
setuju.
tidak setuju.
sangat tidak setuju.

111. Identifikasi P a r t a i :

11. Di antara 48 OPP atau kekuatan sosial politik yang ada
dalam pemilu 1999, OPP apa yang dirasakan paling dekat
dengan Saudara ?

12. Seberapa

a.
b.
c.
d.
e.

tingkat simpati Saudara dengan OPP tersebut ?

sangat simpati sekali.
sangat simpati.
kurang simpati.
tidak simpati.
sangat tidak simpati.

13. Sejauh mana pilihan OPP keluarga Saudara mempengaruhi
pilihan partai Saudara dalarn pemilu ?

a.
b.
c.
d.
e.

sangat mempengaruhi.
mempengaruhi.
cukup mempenyaruhi.
kurang mempengaruhi.
tidak mempengaruhi sama sekali.

14.Bagaimana sikap Saudara bila OPP dukungan
tersebut dilecehkan oleh orang lain ?
a.
b.
c.
d.
e.

sangat tersinggung dan bereaksi secara fisik.
sangat tersinggung dan memberikan teguran.
tersinggung dan memendamnya dalam hati.
Siasa-biasa saja.
tidak peduli.

Saudara

15. Apakah
alasan Saudara simpati pada OPP Pemilu 1999
sebagaimana yang dinyatakan di bawah s n i ?
Alasan
Karena OPP tersebut adalali
partai yang paling Saudara
sesani.
2.
Karena OPP tersebut liendak
memperjuangkan nasib umat
Islam.
3.
Karena OPP tersebut
merupakan partai yang
reformis.
4 . Karena OPP tersebut sesuai
dengan aspirasi Saudara.
5.
Karena OPP tersebut adalah
pilihan orang tua Saudara
6 . Karena OPP tersebut adalah
pilihan atasan Saudara
7.
Karena Saudara memperoleh
pendidikan di lingkungan yang
sudah dekat dengan OPP
tersebut
8 . Karena Saudara menjadi
pengurus OPP tersebut
9.
Karena teman dekat Saudara
adalah pengurus OPP tersebut
10 . Karena Saudara sering terlibat
. dalam kegiatan OPP tersebut

No.

SSS

SS

S

TS

STS

1.

,

I

IV. Perilaku
16.

17.

Memilih :

O r g a n i s a s i P e s e r t a Pemilu
p i l i h dalam pemilu 1997?

(OPP)

apakah

yang

Apakah p i l i h a n S a u d a r a t e r h a d a p OPP t e r s e h u t
pemilu d i t e n t u k a n o l e h hal-ha1 s e b a g a i b e r i k u t ?

a.
b.
c.
d.
e.

Saudara

dalam

Pertirnbangan S e n d i r i
Saran d a r i keluarga
P e n g a r u h teman b e r m a i n ( t e m a n s e j a w a t )
Pengaruh l i n g k u n g a n b e k e r j a
D i m o b i l i s i r ( d i d e s a k ) o l e h OPP t e r s e b u t a t a u p i h a k l a i n

Berikut
i n i a d a l a h p e r n y a t a a n yang b e r h u b u n g a n dengan
a k t i v i t a s mendukung p a r t a i p i l i h a n S a u d a r a . B e r i k a n l a h
p e r n y a t a a n Saudara sehubungan dengan h a 1 i n i .

No.
18

.

19 .
20 .
21

.

22 .

B e n t u k Aktivi tas
SA

Mengikuti pawai dalam
kampanye
Mengajak orang lain mengikuti
kampanye partai yang didukung
Memasang tanda gambar pa~tai,
spanduk dan lain-lain
Mengajak orang lain n~emilih
partai yang didukiung
Mengikuti temu kader atau
pengaraha11 petlgurus partai

D e r a j a t Aktivi tas
TA
A
CA

STA

UJI VALIDITAS
DAN RELIABILITAS
INSTRUMEN PENELlTlAN

TABULASI SKOR JAWABAN RESPONDEN
DALAM U J I COBA INSTRUMEN PENELITIAN
TERHADAP VARIABEL PEMAHAE?YUIJ P O L I T I K (XI)
r

NomoiResponden

Tot~l

Nomol- Pernyataan
4 ,

5

6

7

8

9

,I0

4

5

4

5

5

4

5

4

45

4

5

4

5

4

4

5

4

5

45

5

5

4

3

4

5

4

3

4

1

38

4.

3

4

4

3

4

2

4

5

4

4

37

5.

3

3

4

4

3

4

4

4

4

1

34

6.

2

3

2

3

2

2

3

3

1

5

26

7.

2

1

2

1

2

2

2

2

I

5

20

8.

4

4

4

5

5

5

5

4

4

1

41

9.

3

2

2

2

2

3

2

2

2

5

25

10.

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

50

I I.

5

5

4

3

4

5

4

3

4

3

40

12.

3

4

4

3

4

2

4

5

4

4

37

13.

5

4

5

4

5

4

4

5

4

5

45

14.

4

5

4

5

4

5

5

4

5

4

45

15.

5

5

5

4

4

4

4

4

4

3

42

16.

3

2

2

2

3

2

2

2

2

5

25

17.

3

4

5

40

18.

5

5

5

50

19.

1

2

1.

4

5

2.

5

3.

3

5

4

3

4

5

4 1 4
5
5

5

5

5

5

4

4

4

4

2

4

3

4

4

3

37

20.

5

1

1

3

2

2

3

3

2

2

26

Total

78

75

76

72

74

74

75

76

73

75

748

I
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TABULASI SKOR JAWABAN RESPONDEN
DALAM UJI CORA INSTRUMEN PENELITIAN
TERHADAP VARIABEL IDENTIFIKASI KEPARTAIAN (X2)

Ct~tntnrt:Perrrj~trtnn~r
nonror I 1 nrinlnlr itenr rrorr-skor

TABULASI SKOR JAWABAN RESPONDEN
DALAM UJI COBA INSTRUMEN PENELITIAN
TERHADAP VARIABEL PERILAKU MEMILIH (Y)

Cntlrtan :Perr~yataatznonzor f6n(lula11 item non-skor

3

K I S I - K I S I UNTUK VALIDITAS I S 1
( P e n j a b a r a n V a r i a b e l , I n d i k a t o r dan I t e m Angket
serta Sifat I t e m n y a )

No.

Variabel

I.

Pcnmlrnrrurrt
Politik

Indikator

N o m o r Item
Angket

Sifat
I temnya

a. hak dan kewaj iban individu
dalam sistem
politik

5,6,7

+. +, +,

b. fungsi organi-

8,9,10

+, +, +,

4,1,2,3

+. -,+

sasi sosial
politik

c. proses pelaksanaan pemilu

--

3.

3.

I(lctttijikn,si
Kepurtrriari

~ ~ ~ i l
~ ~ ~ i l

a. derajat simpati atau keterikatan secara psikologis
seseorang terhadap partai
yang didukungnYa

12,lS

+, +,

b. derajat fanatisme seseorang terhadap
partai yang
didukungnya

13,14

+, +

17,18,19,20.21,22

+. +, +, +. +

~ deraj
k , , at aktivitas
individu
mendukung
i l ,
partai pilihannya

+

HASIL PENGUJIAN VALIDITAS INSTRUMEN PENELITIAN

Nomor Item

Cntntan :

Nilai r

I. Angkn kritilc rrilni rpatin (If"= 18 rrntuh taraf signifilcnnsi 5 % ndnlnh
0.444

HASII, PENGUJIAN REI,IAHlL'~ASINSTRUM EN PENE1,ITIAN
-

Pctigujiari rcliabilitas mcnggunakan tcknik bclatr dua (;cpli(ho!ftrrr/ho~I).

- lhri pcrhitungan yang dilakukan dipcrolch angka korclasi bclatlati pcrtrila
darlkedua(r.tt)

-

=

0.56

Angka reliabiltas kcseluruhan iten1 (r.tot) adalah scbagai bcrikut :

- Dcngan membandingkan nilai r.tot (0.72) tertiadap r.tt(0.56) tcrnyata r.tot
2--

r. tt. Olch karerla itu reliabilitas instrumcri penclitian dapat dicapai.

LAMPIRAN Ill

DATA DAN HAS1L
PENGHITUNGANNYA

Lampiran 111.1

Raw Data

Lampiran 111.2

Correlation

-

-

-

Correlation Coefficients

Correlation Coefficients

- -

- -

- -

Correlation Coefficients

- -

Lampiran 111.3

- -

-

P A R T I A L

Controlling for..

- - -

Correlation Partial

P A R T I A L

Controlling for..

C O R R E L A T I O N

C O E F F I C I E N T S

- - -

C O R R E L A T I O N

C O E F F I C I E N T S

- - -

X2

X1

Tes Signifiltansi Korelasi Parsial

2.

F untuk r szy.sl :

Lampiran 111.4

Multi Regretion

* * * *

M U L T I P L E

* * * *

R E G R E S S I O N

Listwise Deletion of Missing Data
Equation Number 1
Block Number

Dependent Variable..
Method:

1.

Enter

p. memilih

Y

X1

X2

Variable(s) Entered on Step Number
1..
X2
i .partai
2..
X1
pernahaman politik
Multiple R
R Square
Adjusted R Square
Standard Error

.73012
.54482
.53503
.52545

Analysis of Variance
DF
2
93

Regression
Residual

-----------------Variable

X1
X2
(Constant)

Sum of Squares
30.7 3332
25.67707

Mean Square
15.36666
.27610

Variables in the Equation
D

.833098
.084160
.385453

SE B

.lo6253
.082021
.325346

------------------

Eieta

.681659
.009205

T

7.841
1.026
1.185

Sig T

.OOOO
.3075
.2391

