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Abstract 
 

The study originated from the interest of researchers for the 2014 
elections will soon take place. Political Coverage, providing political debate, 
public opinion polls, analyzes were entirely political submitted to the community 
to increase knowledge and insight regarding the political party or political elite 
ahead of the 2014 elections started by the mass media. If coupled with an adult 
voter participation, of course, the 2014 elections will take place successfully. 
However, voter turnout is always decreased make researchers opine that the 
decreasing trust voters to political parties and political elites in running the 
government. So the researchers chose to study the effect of exposure to mass 
communication and interpersonal against voter perceptions (young voters and 
voters adults).  

This study was a descriptive study, the correlation method, as well as the 
technique of data collection in the form of a survey using questionnaires and 
equipped in-depth interview. The population in this study is Village community 
Palebon Society Semarang who are voters. Sampling technique is purposive 
sampling. After calculation using a simple correlation analysis (bivariate 
correlation with the number of Spearman's rank), SPSS 16 for windows analysis 
shows (1) the existence of a significant relationship and positive relationship 
between the intensity of exposure to the communication of the perception of the 
performance of political parties and the political elite in which the degree of 
correlation of both low at 0.223, (2) there is a difference in perception of young 
voters (voters aged 31 years or less) and adult voters (aged over 31 years) on the 
performance of political parties and the political elite ahead of the 2014 elections 
in the village community Palebon semarang. 
Keywords: exposure to communication, perception of voters, and the performance                        
                  of political parties and the political elite. 
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Pendahuluan 

Media massa merupakan saluran, sarana, wadah atau suatu alat yang dipakai 

untuk menjalankan proses komunikasi massa. Komunikasi massa disini diartikan 

sebagai komunikasi yang diorientasikan kepada orang banyak ataupun masyarakat 

luas. Suatu informasi yang telah diberikan oleh media kepada masyarakat tidak 

hanya sebagai angin lalu belaka, tapi akan menjadi suatu pengetahuan baru bagi 

masyarakat. 

Seperti yang kita ketahui bahwa peran media massa sangat signifikan dalam 

kehidupan manusia. Tak bisa dipungkiri bahwa hampir pada setiap aspek kegiatan 

manusia, baik secara pribadi maupun umum, selalu berhubungan dengan aktifitas 

komunikasi massa. Hasrat interaksi antar individu atau masyarakat yang tinggi 

tersebut menemukan salurannya yang paling efektif dan terandalkan dalam 

berbagai bentuk media massa, guna saling berkomunikasi dan bertukar informasi. 

Dalam konteks politik, media massa merupakan salah satu kekuatan politik 

penting yang mempengaruhi proses politik. Karena itulah keberadaan media 

massa, terutama pers bebas dianggap sebagai salah satu pilar dari demokrasi. 

Sebagai wujud peran demokratik media massa di Indonesia menjelang pemilu 

2014, media massa menjalankan tugasnya dengan melakukan pemberitaan politik, 

menyediakan acara debat politik, jajak pendapat umum, analisis-analisis politik 

yang seluruhnya disampaikan kepada masyarakat untuk menambah pengetahuan 

dan wawasan mengenai partai politik ataupun elite politik menjelang pemilu 2014. 

Pemilihan Umum sebenarnya sudah baik diterapkan di Indonesia 

dimana Indonesia merupakan negara yang menganut paham Demokratis dimana 

pemerintahan dilaksanakan dari rakyat, dilaksanakan oleh rakyat, serta untuk 

rakyat. Menurut paham diatas peran aktif dari masyarakat luas sangatlah 

dibutuhkan, peran dari masyarakat inilah yang nantinya dibutuhkan untuk 

membentuk Negara menjadi lebih baik lagi.  

Dalam sistem demokrasi, partai-partai politik yang mengkompetisikan 

kepentingan-kepentingan politiknya akan diselesaikan melalui mekanisme yang 

disepakati bersama yaitu pemlihan umum (pemilu). Tahun 2014 ini pemilu akan 

diselenggarakan di Indonesia. Dua momen pesta demokrasi sekaligus akan segera 
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berlangsung guna memilih wakil-wakil rakyat, yakni Pemilu legislatif dan Pemilu 

Presiden. Melalui pemilu calon legislatif, calon presiden ataupun partai politik 

menawarkan gagasan agar kepentingannya bisa dijadikan sebagai kepentingan 

bangsa dan Negara. Karena pemenang dalam kompetisi ini akan mendapatkan 

legitimasi untuk berkuasa dan menentukan arah serta kebijakan Negara.  

Sebagai sarana bagi warga Negara untuk turut serta atau berpartisipasi dalam 

proses pengelolaan Negara, alangkah baiknya kita mengerti definisi partai politik 

itu sendiri. Partai politik adalah suatu kelompok terorganisir yang anggota-

anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan 

kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan 

politik - (biasanya) dengan cara konstitusional - untuk melaksanakan 

programnya.1 

Penting pula untuk dikemukakan catatan bahwa dalam berbagai kenyataan 

empirik, terutama yang terdapat di Negara-negara demokratik, partai politik 

memiliki kaitan-kaitan yang kompleks seperti kaitan dengan pemilu, 

pembangunan demokrasi, pendidikan politik, pengembangan budaya politik, 

media massa dan perilaku elite politik.2 

Selain partai politik, pemilih juga memiliki kaitan erat dengan pemilu. Karena 

melalui partisipasi politiknya, pemilu dapat sukses diselenggarakan. Tahun 2014 

ini generasi muda dinilai menjadi penentu kemenangan dalam pemilu. Pemilu 

mendatang jumlah pemilih muda diperkirakan mencapai 40% dari sekitar 186 juta 

pemilih. Jumlah tersebut melebihi jumlah pemilih dewasa yang hanya 30%. 

“Kalau digabungkan, ada kekuatan sebesar 70% antara pemilih muda dan 

dewasa untuk mensukseskan pemilu 2014. Maka tidak berlebihan bila anak-anak 

muda merupakan penentu kemenangan pada pemilu mendatang,”kata pengamat 

politik UGM, Ari Dwipayana pada acara KPU Goes to Campus di UGM,senin (4-

11-2013) 3 

                                                 
1 Miriam Budiarjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik,  (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama 2008), 
h.404 
2 Pawito,Pemilihan Umum Legislatif Indonesia 2009 dan Media Massa, ( Surakarta : UNS Press 
2012), h.6 
3 http://www.solopos.com/2013/11/05/pemilu-2014-generasi-muda-jadi-penentu-462641 diakses 
Selasa, 5 November 2013 12:56 WIB 



4 
 

Namun perlu diketahui bahwa partisipasi pemilih pada setiap penyelenggaraan  

pemilu selalu mengalami penurunan. Pemilih yang memilih golput pada pemilu 

2004 sebesar 15,9% dan semakin naik pada pemilu 2009 yang mencapai 29,1% 

juga harus menjadi sorotan utama demi suksesnya pemilu 2014. Karena jika 

dilihat dari semakin menurunnya partisipasi politik pemilih dan meningkatnya 

angka golput membuat peneliti berasumsi bahwa semakin berkurangnya 

kepercayaan pemilih terhadap partai politik dan elite politik dalam menjalankan 

roda pemerintahan. 

 Secara psikologis, Pemilih muda memiliki karakteristik yang berbeda dengan 

orang-orang tua pada umumnya. Pemilih muda cenderung kritis, mandiri, 

independen, anti status quo atau tidak puas dengan kemapanan, pro perubahan dan 

sebagainya. Sedangkan menurut penjelasan said salahuddin yang di kutip pada 

radarpena.com  bahwa “Pemilih dewasa secara politik ini mereka adalah yang 

sudah well information, mengikuti politik dan perilaku figur,”  katanya.4 

Untuk itu peneliti ingin melihat apakah terdapat perbedaan persepsi antara 

pemilih muda dan pemilih dewasa mengenai kinerja partai politik dan elite politik 

menjelang pemilu 2014 pada masyarakat Kelurahan Palebon Kota Semarang.  

Perumusan Masalah 

1. Apakah ada hubungan yang signifikan antara intentitas terpaan komunikasi 

terhadap persepsi responden terhadap kinerja partai politik dan elite politik 

menjelang pemilu 2014 pada masyarakat kelurahan palebon kota semarang? 

2. Apakah ada perbedaan persepsi pemilih usia muda (pemilih berusia 31 

tahun atau kurang) dan pemilih usia dewasa/tua (berusia lebih dari 31 tahun) 

terhadap kinerja partai politik dan elite politik menjelang pemilu 2014 pada 

masyarakat kelurahan palebon kota semarang? 

Tujuan 

Tujuan dalam penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui adanya hubungan yang signifikan antara intentitas 

terpaan komunikasi terhadap persepsi responden terhadap kinerja partai 

                                                 
4 http://radarpena.com/read/2013/05/30/188/5/2/Pemilih-Pemula-Minim-Golput diakses Kamis, 30 
Mei 2013 19:05 WIB 
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politik dan elite politik menjelang pemilu 2014 pada masyarakat 

Kelurahan Palebon Kota Semarang. 

2. Untuk mengetahui adanya perbedaan yang signifikan antara persepsi 

pemilih usia muda (pemilih berusia 31 tahun atau kurang) dan pemilih 

usia dewasa/tua (berusia lebih dari 31 tahun) terhada kinerja partai politik 

dan elite politik menjelang pemilu 2014 pada masyarakat Kelurahan 

Palebon Kota Semarang. 

Tinjauan Pustaka 

a. Komunikasi dan Persepsi 

Raymond S.Ross mendefinisikan komunikasi adalah suatu proses 

menyortir, memilih, dan mengirimkan simbol-simbol sedemikian rupa 

sehingga membantu pendengar membangkitkan makna atau respons dari 

pikirannya yang serupa dengan yang dimaksudkan komunikator.5 Komunikasi 

adalah proses yang artinya sedang berlangsung dan selalu bergerak, bergerak 

semakin maju dan berubah secara terus menerus.6  

Persepsi merupakan pengalaman tentang objek ataupun peristiwa yang 

didahului oleh proses penginderaan kemudian proses penilaian terhadap objek 

ataupun peristiwa tertentu. Jalaludin Rachmad mengatakan bahwa persepsi 

adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang 

diperoleh dengan menyimpulkan informasi dengan menafsirkan pesan.7 

Deddy mulyana menyebutkan bahwa persepsi adalah inti komunikasi, 

sedangkan penafsiran (interpretasi) adalah inti persepsi, yang identik dengan 

penyandian-balik (decoding) dalam proses komunikasi.8 Komunikasi dan 

persepsi ini berinteraksi sehingga yang satu memengaruhi yang lain dalam 

siklus pengaruh yang berkelanjutan. Dengan kata lain, persepsi membentuk 

                                                 
5 Deddy Mulyana, Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), 
hal.69 
6 Julia T.Wood, Communication in our lives, (Jakarta Selatan: Salemba Humanika, 2013), hal. 3 
7 Jalaluddin Rakhmat, Psikologi Komunikasi (rev.ed.; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003), hal. 
51 
8 Deddy Mulyana, Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), hal. 
180 
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cara kita memahami komunikasi orang lain dan cara kita sendiri 

berkomunikasi.  

b. Pemilih dan Teori DeFleur dan Ball-Rekoach tentang pertemuan 

khalayak dengan media 

Pemilih pemuda merupakan pemilih yang berusia 17-31 tahun dan 

merupakan individu yang telah memiliki dua kali hak pilih, sedangkan pemilih 

dewasa merupakan pemilih yang berusia 31 tahun ke atas dan telah dua kali 

memiliki hak pilih. Signifikasi pemilih pemuda juga terletak pada karakteristik 

pemuda yang yang berbeda bila dibandingkan segmentasi pemilih lain. Pemilih 

pemuda secara umum terbagi menjadi dua. Pertama, kelompok apatis atau 

proses politik yang ada. Kelompok ini biasanya teralienasi dari sistem atau 

proses politik yang ada. Kedua, kelompok pemuda yang rasional atau kritis. 

Karakteristik pemuda yang rasional atau kritis bisa berujung pada dua hal : 

golput atau memilih partai, tetapi “ mudah pindah ke lain hati”. 

DeFleur dan Ball-Rekoach melihat pertemuan khalayak dengan media 

berdasarkan tiga kerangka teoritis: perspektif perbedaan individual, perspektif 

kategori sosial, dan perspektif hubungan sosial. 9 

Perspektif kategori sosial berasumsi bahwa dalam masyarakat terdapat 

kelompok-kelompok sosial, yang reaksinya pada stimuli tertentu cenderung 

sama. Golongan sosial berdasarkan usia, jenis kelamin, tingkat pendapatan, 

pendidikan, tempat tinggal, dan keyakinan beragama menampilkan kategori 

respons. Anggota-anggota kategori tertentu akan cenderung memilih isi 

komunikasi yang sama dan akan memberi respons kepadanya dengan cara yang 

hampir sama pula. Anak-anak membaca Ananda, Sahabat, atau Bobo. Ibu-ibu 

akan membaca Femina, Kartini, atau Sarinah. 

c. Pemilu 

Pemilihan umum merupakan sarana legitimasi bagi penguasa untuk dapat 

menjalankan pemerintahannya. Hal ini dikarenakan pemilihan umum 

                                                 
9 Jalaluddin Rakhmat, Psikologi Komunikasi, (rev.ed.; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003), 
hal.203-204 
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melibatkan partisipasi masyarakat secara keseluruhan dan segala lapisan 

masyarakat ikut memberikan hak pilihnya.  

Dalam Pemilu terdapat beberapa asas yang harus dipenuhi oleh 

masyarakat dalam menggunakan hak suara. Asas yang melandasi Pemilu 

adalah asas Luber Jurdil yang berarti “Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, 

Jujur, dan Adil. Berdasarkan Undang –Undang Nomor 22 tahun 2007, 

pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, 

dan adil.  Langsung : Dalam penyelenggaraan pemilu dilakukan secara 

langsung oleh pemilih untuk memilih partai, presiden dan wakil presiden, 

maupun anggota legislative. Pemilihan secara langsung ini merupakan 

penggambaran dari adanya demokratisasi. Umum : Pada dasarnya semua warga 

negara yang memenuhi persyaratan pemilu berhak untuk dipilih dan memilih 

dalam pemilu. Jadi pemilihan yang bersifat umum mengandung makna 

menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara 

yang telah memenuhi persyaratan. Bebas : Setiap warga negara yang berhak 

memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dari siapapun. Dalam 

melaksanakanhaknya masyarakat dijamin keamanannya sehingga dapat 

memilih sesuai dengan kehendaknya. Rahasia : Setiap warga negara yang 

memilih dalam pemilu dijamin kerahasiaannya. Sehingga setiap-setiap individu 

tidak tau akan pilihan orang lain. Jujur : Dalam penyelenggaraan pemilihan 

umum, pemerintah, partai politik, KPU, Bawaslu dan pihak-pihak terkait haru 

bersifat dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. Adil : Dalam penyelenggaraan pemilihan umum, setiap pemilih dan 

partai politik peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari 

kecurangan dari pihak manapun.Asas diatas hendaknya harus diterapkan 

dengan baik mengingat untuk tujuan Pemilu yang mulia yaitu pemilihan 

pemimpin yang dilakukan oleh rakyat. 

d. Partai Politik 

Menurut Miriam Budiharjo Partai Politik adalah Suatu kelompok yang 

terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan 

cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan 
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politik dan merebut kedudukan politik biasanya dengan cara konstitusionil 

untuk melaksanakan programnya.10 

e. Elite Politik 

Menurut Gaetano Mosca elite politik merupakan kelompok terorganisasi 

yang memiliki kewenangan politik. Kelas elite ini terdiri atas minoritas 

terorganisasi yang akan memaksakan kehendaknya melalui “manipulasi 

ataupun kekerasan”, khususnya dalam demokrasi. Elite politik juga 

menunjukkan semua fungsi politik, monopoli kekuasaan, dan menikmati setiap 

keuntungan dari kekuasaan. Kekuasaan yang mereka miliki tidak berasal dari 

komunitasnya atau posisi ekonomi, tetapi dari organisasinya yang berhubungan 

dengan kekuasaan publik.11 

Analisis Data 

Pertama, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah terpaan 

komunikasi berpengaruh terhadap persepsi responden. Responden pada penelitian 

ini adalah masyarakat kelurahan palebon kota semarang yang merupakan pemilih 

dalam pemilu 2014. Hubungan antara terpaan komunikasi (X) dengan persepsi 

terhadap kinerja partai politik dan elite politik menjelang pemilu 2014 (Y) dapat 

diuji dengan menggunakan analisis korelasi sederhana (korelasi bivariat dengan 

angka Spearman’s rank). Perhitungan korelasi dilakukan dengan menggunakan 

program SPSS 16 for Windows. Data yang diukur merupakan data yang diambil 

dari hasil skoring tiap-tiap pertanyaan kuisioner yang telah disebarkan kepada 

responden sebelumnya.  

Kedua, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat 

perbedaan penilaian pemilih muda dan pemilih dewasa terhadap kinerja partai 

politik dan elite politik menjelang pemilu 2014. Masyarakat Kelurahan Palebon 

akan dibagi menjadi dua kelompok, antara pemilih muda dan pemilih dewasa. 

Data diperoleh dari menyebar kuisioner kepada 100 orang sebagai sampel dari 

jumlah populasi. Responden terdiri dari 50 orang pemilih muda dan 50 orang 
                                                 
10 Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), 
hal. 403 
11 Ibid, hal.71 
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pemilih dewasa. Analisis data untuk melihat penilaian antara pemilih muda dan 

pemilih dewasa akan dilakukan secara statistik deskriptif. Sedangkan untuk 

mengetahui perbedaan persepsi antara pemilih muda dan pemilih dewasa 

digunakan uji Mann-Whitney U.  

Untuk menambah temuan dari data survey, ditambahkan data hasil 

wawancara yang dilakukan peneliti dengan enam orang masyarakat Kelurahan 

Palebon baik pemilih muda dan pemilih dewasa. Informan dari penelitian 

merupakan orang yang memahami persoalan tersebut namun dengan latar 

belakang profesi yang berbeda agar data yang di dapat lebih beragam. 

1. Hubungan antara intensitas terpaan komunikasi (X) dengan persepsi 

terhadap kinerja partai politik dan elite politik (Y). 

Berikut adalah rumusan hipotesis analisis korelasi bivariat antara terpaan 

komunikasi (X) dengan persepsi terhadap kinerja partai politik dan elite 

politik (Y): 

  : Terdapat hubungan yang signifikan antara intentitas terpaan komunikasi 

dengan persepsi responden terhadap kinerja partai politik dan elite politik 

menjelang pemilu 2014 pada masyarakat kelurahan palebon kota semarang. 

   : Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara intentitas terpaan 

komunikasi dengan persepsi responden terhadap kinerja partai politik dan 

elite politik menjelang pemilu 2014 pada masyarakat kelurahan palebon kota 

semarang. 

Berikut ini akan ditampilkan hasil ouput perhitungan korelasi antara intensitas 

terpaan komunikasi dengan Persepsi Terhadap kinerja partai politik dan elite 

politik yang dilakukan dengan menggunakan program SPSS 16 for Windows 

 

Correlations 

   terpaan persepsi 

Spearman's rho Terpaan Correlation Coefficient 1.000 .223* 

Sig. (2-tailed) . .026 

N 100 100 
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Persepsi Correlation Coefficient .223* 1.000 

Sig. (2-tailed) .026 . 

N 100 100 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).  
 

Berdasarkan perhitungan korelasi bivariat antara intensitas terpaan 

komunikasi (X) dengan persepsi terhadap kinerja partai politik dan elite 

politik (Y) di atas, diperoleh koefisien korelasi spearman’s rank ( ) sebesar 

0,223. Hasil analisis menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara 

intensitas terpaan komunikasi (X) dengan persepsi terhadap kinerja partai 

politik dan elite politik (Y). Namun derajat korelasinya rendah, yaitu 0,223. 

2. Perbedaan Persepsi Antara Pemilih Muda Dan Pemilih Dewasa 

Berikut adalah rumusan hipotesis perbedaan persepsi antara pemilih muda 

dan pemilih dewasa : 

  : Terdapat perbedaan persepsi pemilih muda (pemilih berusia 31 tahun 

atau kurang) dan pemilih dewasa (berusia lebih dari 31 tahun) terhadap 

kinerja partai politik dan elite politik menjelang pemilu 2014 pada 

masyarakat kelurahan palebon kota semarang. 

   : Tidak terdapat perbedaan persepsi pemilih muda (pemilih berusia 31 

tahun atau kurang) dan pemilih dewasa (berusia lebih dari 31 tahun) terhadap 

kinerja partai politik dan elite politik menjelang pemilu 2014 pada 

masyarakat kelurahan palebon kota semarang. 

Berikut ini akan ditampilkan hasil output perhitungan perbedaan persepsi 

antara pemilih muda dan dewasa terhadap kinerja partai politik dan elite 

politik menjelang pemilu 2014 pada masyarakat kelurahan palebon kota 

semarang yang dilakukan dengan menggunakan program SPSS 16 for 

Windows 

 

 

 

 



11 
 

Ranks 

 Umur N Mean Rank Sum of Ranks 

Persepsi 1 50 50.64 2532.00 

2 50 50.36 2518.00 

Total 100   
 

Dari table ranks diperoleh informasi bahwa nilai rata-rata persepsi pemilih 

muda sebesar 50,64 sedangkan rata-rata pemilih dewasa sebesar 50,36. Dari 

kedua rata-rata ini kemudian diolah kembali menggunakan uji Mann-Whitney 

U didapatkan tabel sebagai berikut : 

Test Statisticsa 

 persepsi 

Mann-Whitney U 1.243E3

Wilcoxon W 2.518E3

Z -.049

Asymp. Sig. (2-tailed) .961

a. Grouping Variable: Umur 
 

Tabel diatas menunjukkan bahwa nilai Asymp. Sig. (2-tailed) persepsi 

sebesar 0.961 lebih besar dari α = 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa H1 

ditolak dan H0 diterima (H1 diterima jika Asymp. Sig. (2-tailed) lebih kecil 

dari α  = 0.05) 

 

Kesimpulan 

Penelitian ini seperti yang telah dikemukakan di awal hendak mengetahui 

hubungan antara intensitas terpaan komunikasi dengan persepsi dan perbedaan 

penilaian politik pemilih muda dan pemilih dewasa masyarakat Palebon kota 

Semarang. Penilaian tersebut terkait dengan kinerja partai politik dan elite politik 

periode pemilu 2009-2014.  
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1. Hasil analisis menunjukkan adanya hubungan antara intensitas terpaan 

komunikasi dengan persepsi terhadap kinerja partai politik dan elite politik 

menjelang pemilu 2014 pada masyarakat kelurahan palebon kota semarang. 

Mempunyai arah yang positif sehingga dapat diartikan bahwa semakin 

tinggi tingkat terpaan komunikasi (X) maka hal itu akan menyebabkan 

semakin tinggi pula tingkat persepsi terhadap kinerja partai politik dan elite 

politik (Y). Dan sebaliknya, jika tingkat terpaan komunikasi (X) rendah, 

maka tingkat persepsi terhadap kinerja partai politik dan elite politik (Y) 

juga akan rendah, di mana derajat korelasi keduanya rendah yaitu 0,223. 

2. Hasil analisis dengan menggunakan uji Mann-Whitney U menunjukan tidak 

terdapat perbedaan persepsi pemilih muda (pemilih berusia 31 tahun atau 

kurang) dan pemilih usia dewasa(berusia lebih dari 31 tahun) terhadap 

kinerja partai politik dan elite politik menjelang pemilu 2014 pada 

masyarakat kelurahan palebon kota semarang. 

Saran 

1. Melihat lokasi penelitian yang hanya pada Kelurahan Palebon, maka dirasa 

penelitian seperti ini dirasa perlu melibatkan area yang lebih luas sehingga 

memungkinkan ditemukan temuan validitas yang lebih tinggi. 

2. Hasil penelitian menunjukkan ketidakpuasan masyarakat di Kelurahan 

Pelebon terhadap kinerja partai politik dan elite politik periode pemilu 

2009-2014. Saat ini masyarakat menganggap politik itu negatif, banyak 

buruknya dibandingkan manfaatnya. 

3. Partai politik harus lebih maksimal dalam menjalankan tugasnya sebagai 

pelaksana fungsi pendidikan politik. Melalui proses ini, para anggota 

masyarakat mengenal dan mempelajari nilai-nilai, norma-norma, dan 

simbol-simbol poitik negaranya dari berbagai pihak dalam sistem politik, 

seperti sekolah, pemerintah, dan partai politik.  

4. Selain hal tersebut partai politik harus menjalankan fungsi sirkulasi elite 

politik dengan adil, jujur, dan terbuka kepada masyarakat. Agar elite politik 

yang dihasilkan oleh partai politik memang berkompeten untuk mewakili 

rakyat dalam menyalurkan aspirasinya. 
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5. Sikap elite politik harus berorientasi pada kepentingan rakyat, tanggap dan 

peduli terhadap berbagai tanggapan dan tuntutan masyarakat. Selain itu elite 

politik harus membuka kesempatan yang seluas-luasnya pada setiap anggota 

masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup dan mengaktualisasi diri untuk 

mampu memenuhi kehidupan menurut mekanisme sistem politik yang ada. 

Dan mampu mengakomodasi berbagai berbagai tuntutan masyarakat atau 

wargaNegara. 
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