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ABSTRAK   
 
 

Skripsi ini meneliti tentang perilaku memilih pelajar SMA di kota Surabaya yang bertepatan 
dengan Pemilihan Legislatif pada tahun 2009. Pemilih pelajar SMA adalah pemilih yang baru 
pertama kali menyalurkan hak pilihnya, dan ketika pemilihan Legislatif sedang berlangsung, 
pemilih palajar SMA ini duduk dibangku SMA. Pilihan politik pemilih pelajar SMA dapat 
berasal dari berbagai hal.  
Dalam skripsi ini digunakan teori voting behavior dengan tiga pendekatan, yaitu: pendekatan 
sosiologis, pendekatan psikologis dan pendekatan rasional. Dalam ketiga pendekatan diatas 
dapat menjelaskan perilaku memilih pelajar SMA. Ketika pemilih pelajar SMA memilih 
peserta politik tertentu atas dasar keterikatan dengan situasi tempat tinggal, jenis kelamin, 
keluarga, teman, isu/kebijakan bahkan agama, maka pemilih pelajar SMA ini dapat 
dikategorikan dalam pendekatan sosiologis. Identifikasi kelompok dan kuatnya tingkatan 
komunikasi juga dapat dianalisis dengan pendekatan sosiologis. Sedangkan pemilih pelajar 
SMA yang menaruh pilihan politiknya atas dasar proses sosialisasi yang tidak sebentar 
hingga membentuk sikap pada perilaku memilih maka dapat dianalisis dengan pendekatan 
psikologis. Pembentukan sikap ini dapat berasal dari lingkungan diluar rumah. Karena pada 
usia seperti ini, anak-anak mulai berinteraksi social dengan dunia diluar dunia keluarga. 
Sehingga proses sosialisasi politik dapat terjadi dengan mudah. Dan pemilih palajar SMA 
yang menjatuhkan pilihannya karena pertimbangan secara rasional, dapat dianalisis dengan 
pendekatan rasional. Pertimbangan rasional dapat berasal dari untung-rugi prinsip ekonomi 
dan mencari alternative kebijakan baru yang ditawarkan.  
Namun selain ketiga pendekatan diatas, pemilih pelajar SMA juga memperhatikan chemistry 
yang berada pada figure ketokohan partai politik tertentu, serta dis-orientation yang terjadi 
karena kurangnya informasi yang diperoleh hingga membentuk perilaku memilih yang asal.   
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