
 

 

ABSTRAK 

 

Ahdi Egi Apratama: PERILAKU POLITIK PEMILIH PEMULA DI ERA 

PILKADA SERENTAK, (Studi di Kecamatan Pedes, Kabupaten Karawang) 

Perilaku pemilih pemula menjadi indikator kualitas demokrasi secara 

substansial pada saat ini dan masa yang akan datang. Kondisinya masih labil dan 

mudah diberikan wawasan politik dan demokrasi secara benar dan baik dari 

suprastruktur politik maupun infrastruktur politik. Maka pemilih pemula masih 

terbuka menjadi pemilih yang cerdas dan kritis dalam menentukan pemimpin di 

Karawang. 

Berdasarkan fenomena diatas, maka pertanyaan penelitiannya sebagai 

berikut: Bagaimana Perilaku Pemilih Pemula di Kecamatan Pedes pada Pemilukada 

Serentak di Kabupaten Karawang Tahun 2015, Sejauh mana partai politik 

mempengaruhi perilaku pemilih pemula di kecamatan Pedes pada pemilukada 

serentak di Kabupaten Karawang Tahun 2015, Faktor apa saja yang dapat 

mempengaruhi perilaku politik pemilih di Kecamatan Pedes pada pemilukada 

serentak di Kabupaten Karawang Tahun 2015. Tujuan penelitian ini adalah untuk 

menjawab masalah yang telah dirumuskan diatas. 

Untuk mengulas kajian ilmiah ini penulis menggunakan teori tindakan sosial 

Max Weber. Menurut Weber tindakan sosial adalah suatu tindakan individu 

sepanjang tindakan itu mempunyai makna atau arti subjektif bagi dirinya dan 

diarahkan kepada tindakan oranglain. dalam konteks ini dapat digunakan untuk 

melihat dan memahami suatu kegiatan tindakan yang dilakukan oleh individu, dalam 

hal ini perilaku politik pemula di era pemilihan kepala daerah serentak di Kecamatan 

Pedes Kabupaten Karawang apakah suatu tindakan memilih yang dilakukannya 

termasuk sebagai suatu tindakan sosial sebagaimana yang dikemukakan oleh Weber 

tersebut. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif yang 

merupakan jenis data kualitatif untuk mendeskripsikan, menganalisa, dan 

mengungkapkan peristiwa yang terjadi di lapangan. Data ini dihasilkan berdasarkan 

pengumpulan data primer dengan cara observasi, wawancara, dan 

dokumentasi.selain itu juga dilengkapi data sekunder berupa buku-buku, penelitian 

terdahulu dan sumber-sumber lain yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian 

ini. 

Dari hasil penelitian dapat diperoleh simpulan bahwa Perilaku Pemilih 

Pemula di Kecamatan Pedes pada Pemilukada Serentak di Kabupaten Karawang, 

sangat antusias mengikuti pesta demokrasi ini, maka perilaku politik pemilih pemula 

dapat berpartisipasi dan tidak apatis mengenai dunia politik ini, Dan mengenai 

sejauh mana partai politik mempengaruhi perilaku pemilih pemula, dapat 

disimpulkan bahwa dengan adanya sosialisasi terhadap masyarakat sangat membantu 

untuk pemilihan umum ini sehingga pemilih pemula sangat dibantu dengan adanya 

sosialisasi terhadap partai politik yang ada di Kecamatan Pedes ini. Mengenai faktor 

apa saja yang mempengaruhi perilaku politik pemilih pemula di Kecamatan Pedes 



 

 

dikarenakan pengaruh keluarga, pengaruh teman sebaya, media dan popularitas, 

pendidikan dan ekonomi. 


