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 Penelitian yang bertema Afiliasi Politik Pemilih Pemula pada Pilpres 2009 
di Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro ini mencoba untuk mengetahui 
afiliasi politik pemilih pemula yang dirumuskan dalam pertanyaan faktor – faktor 
apa saja yang mempengaruhi afiliasi politik pemilih pemula, bagaimana arah 
afiliasi politik pemilih pemula dan yang terakhir adalah mengapa afiliasi politik 
pemilih pemula cenderung pada salah satu pasangan calon presiden. Penelitian ini 
mencoba untuk menjelaskan secara komprehensif afiliasi politik pemilih pemula. 
Pemilih pemula merupakan pemilih yang baru pertama kali mempunyai hak pilih 
dan menggunakan hak pilihnya pada pilpres 2009. Sebagai pemilih yang awam 
tidak jarang pemilih pemula ini mendapat pengaruh dari pihak – pihak seperti 
keluarga, teman, partai politik, media massa dan guru. Penelitian ini 
menggunakan teori perilaku memilih dengan memakai beberapa konsep seperti 
afiliasi politik, sosialisasi politik, pemilih pemula dan pemilihan presiden. 
Penelitian bersifat kualitatif dengan menggunakan metode wawancara dimana 
informan yang diperoleh merupakan individu – individu pemilih pemula dengan 
rentang usia 17 – 21 tahun.  

 Kesimpulan yang didapat dari penelitian ini adalah kecenderungan faktor 
pengaruh afiliasi politik pemilih pemula adalah faktor keluarga, lingkungan 
pergaulan atau pertemanan, partai politik disini partai PKPI dan media massa. 
Faktor yang dominan mempengaruhi afiliasi politik pemilih pemula adalah faktor 
keluarga. Arah afiliasi politik pemilih pemula cenderung mengarah pada pasangan 
calon SBY – Boediono, meskipun begitu terdapat pula pemilih pemula yang arah 
afiliasi politiknya pada pasangan Mega – Prabowo dan JK – Wiranto. Hal ini 
dapat disimpulkan bahwa arah afiliasi politik pemilih pemula bersifat fragmented. 
Pertimbangan yang mendasari pemilih pemula untuk mengarahkan pilihan pada 
pasangan SBY – Boediono berdasarkan pada pendekatan sosiologis, psikologis 
dan rasional. Pertimbangan sosiologis pemilih pemula lebih didasarkan pada 
pekerjaan dan jenis kelamin. Dimana terdapat pemilih pemula yang bekerja 
sebagai PNS Guru memilih pasangan SBY – Boediono karena pasangan tersebut 
peduli terhadap nasibnya sebagai Guru. Pekerjaan orang tua juga menjadi 
pertimbangan dalam menentukan pilihan terhadap SBY dimana pekerjaan orang 
tua yang sebagai PNS Guru dan kontraktor menjadi pertimbangan. Pertimbangan 
jenis kelamin disini menunjukkan bahwa pasangan SBY – Boediono lebih banyak 



dari jenis kelamin perempuan karena adanya kesukaan atau ketertarikan pada 
figur SBY. Pendekatan psikologis ditunjukkan dengan kedekatan pemilih pemula 
dengan partai PKPI yang merupakan partai pengusung pasangan calon SBY. 
Pertimbangan rasional pemilih pemula terlihat melalui penilaian pemilih pemula 
terhadap kinerja SBY, evaluasi program – program dan isu – isu yang diangkat 
oleh pasangan SBY. Program atau isu yang menjadi perhatian pemilih pemula 
adalah pemberantasan korupsi, kemiskinan, BLT, dan pendidikan.  
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