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ABSTRAK 

 Pada penelitian ini, peneliti memilih Kecamatan Mantang sebagai tempat 
penelitian. Kecamatan Mantang adalah salah satu dari kecamatan yang ada di 
Kabupaten Bintan yang terdiri dari empat desa yaitu desa mantang lama, Desa 
Mantang Baru, Desa Mantang Besar, Desa Dendun. Dari ke empat desa tersebut 
terdapat berbagai macam etnis, masyarakat tersebut juga mempunyai pendidikan, 
pengetahuan, dan pola pikir yang berbeda-beda mengenai pemerintahan yang ada 
saat ini, dan perbedaan tersebut akan sangat mempengaruhi partisipasi masyarakat 
dalam memilih calaon Bupati dan Wakil Bupati sesuai dengan keinginan individu 
masing-masing. 
 Banyaknya masyarakat Kecamatan Mantang yang tidak menggunakan hak 
pilihnya pada pilkada Bintan 2010 yang lalu, dapat dilihat dari data sebagai 
berikut : di wilayah Kecamatan Mantang yang terdaftar sebagai pemilih tetap 
adalah berjumlah 2.550 jiwa yang terdiri dari jumlah laki-laki 1.122 jiwa dan 
perempuan 974 jiwa, dan yang tidak menggunakan hak pilihnya berjumlah 454 
jiwa yang terdiri dari laki-laki 233 jiwa dan perempuan 221 jiwa dengan demikian 
cukup jelas bahwa ada 454 jiwa yang tidak memanfaatkan partisipasi politiknya 
pada pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2010. 
 Agar di dalam penelitian yang berjudul Partisipasi Politik Masyarakat 
Kecamatan Mantang Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bintan Tahun 
2010 ini dapat berjalan sesuai yang diinginkan maka perlu dilakukan sebuah 
konsep operasional agar tujuan dari penelitian ini dapat tercapai dengan 
semestinya. Adapun konsep operasional yang dimaksud adalah faktor-faktor yang 
mempengaruhi partisipasi politik masyarakat, adapun sub variabel dan indicator-
indikatornya adalah sebagai berikut : pertama faktor sosial ekonomi, ada beberapa 
alasan ataupun indikator-indikator mengapa tingkat status sosial ekonomi menjadi 
faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi politik yaitu sebagai berikut : 
Tingkat pendidikan, pengaruh keluarga, dan pekerjaan. Kedua faktor partisipasi 
politik masyarakat merupakan ciri khas moderenisasi politik dalam pembangunan, 
kemajuan demokrasi dapat dilihat dari seberapa besar partisipasi politik 
masyarakat. Adapun faktor-faktor politik meliputi : pengetahuan masyarakat dapat 
menetukan keputusan yang akan diambil dalam proses partisipasi politik. 
 Partisipasi Politik Masyarakat di Kecamatan Mantang belumlah optimal 
saat Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bintan Tahun2010 yang lalu. Hal ini 
dikarenakan pelaksanaan Partisipasi Politik Masyarakat masih memiliki kendala 
pada faktor ekonomi dan faktor politik. Terjadinya kendala pada faktor ekonomi 
telah membuat pendidikan masyarakat di Kecamatan Mantang menjadi kurang 
memadai dan berpengaruh ke pemikiran politik masyarakat tersebut, dan juga 
faktor-faktor ekonomi membuat masyarakat lebih mementingkan pekerjaan 
ketimbang mengurus masalah politik. 
 Disini diperlukan peran yang lebih dari pemerintah agar masyarakat di 
Kecamatan Mantang ini bisa merubah pola pikir, kebiasaan, dan cara pandang 
mereka terhadap jalannya roda pemerintahan yang ada saat ini, dan juga agar 
masyarakat tersebut bisa lebih menyadari pentingnya menggunakan hak suara 
mereka pada saat Pemilu ataupun Pilkada. 
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ABSTRACT 
 
In this study, researcher selected mantang district as research location. mantang 
district is one of the districts in bintan regency that consists of four villages, there 
are mantang lama village, mantang baru village, mantang besar village and 
dendun village.  there are very various ethnicity living in that villages. the people 
who live in that villages have various education level, knowledge, and paradigm 
against the current government and that affected people participasion in selecting 
candidates for regent and deputy in accordance as they wishes. 
 
There are a lot of people in mantang district that didnt use their voting rights in 
bintan election in 2010 which can be seen in this following data : in mantang 
district who are registered as voters numbered 2.250 people that consists of 1.122 
people are man and 974 people are woman, 454 people didnt use their voting 
rights consists of 233 people are man and 221 people are woman. thus quite clear 
that 453 people didnt utilizir politic participasion in bintan regent and deputy 
election in 2010.  
 
So that to make this study that entitled community political participasion in 
mantang districts in bintan regency local head election 2010 can be run as well, 
then there should be an operational consept for the purpose of this research can be 
achieved as appopriate. there are The operational concepts that mean are factors 
that influence people's political participation with sub variable and the indicators 
as follows : first sosio-economic factor,  there are some reason or indicator why 
level of sosio-economic status can be a factor that affects level of politic 
participasion. and the educational level, family's influence and job profession. 
second, community politic participasion factors is a hallmark in the development 
of political modernization, and democratic progress can be seen from how much 
the political participation. then politic factors including society knowledge,  can 
establishing decisions that would be taken in process of political participation. 
 
Political participation of the people in mantang district is not yet optimal in bintan 
regency local head election in 2010 ago. This is because the implementation of the 
political participation of the people still have a constraint on economic factors and 
political factors.The constraints on economic factors have made public education 
in the Mantang district be inadequate and influential political thinking of the 
community, and also economic factors make people more concerned with work 
than taking care of the political problem. 
 
Here takes the role over the government to the people in Mantang district to 
change the mindset, habits and their perspectives on the current government and 
also the public can be more aware of the importance of using their vote at election 
time. 
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PENDAHULUAN 

 

Pada tahun 2010, Kabupaten Bintan melakukan Pemilukada yang di 

selenggarakan oleh KPU Bintan. Ada dua pasangan calon Bupati dan Wakil 

Bupati Bintan yang ikut serta dalam pilkada Kabupaten Bintan dan telah lulus 

dalam verifikasi oleh pihak KPUD Bintan.Calon tersebut ialah: 

1. Syaiful A dan Abd Azim 

2. Ansar Ahmad dan Khazalik 

Adapun yang melatar belakangi penelitian ini dikarenakan terdapat gejala-

gejala yang menjadi permasalah yang sepatutnya layak untuk di angkat dan di 

lakukannya penelitian. Dari sepuluh (10) Kecamatan yang ada di Bintan yaitu 

Kecamatan seri Kuala Lobam, Kecamatan Bintan Utara, Kecamatan Teluk 

Sebong, Kecamatan Teluk Bintan, Kecamatan Toapaya, Kecamatan Gunung 

Kijang, Kecamatan Bintan Timur, Kecamatan Mantang, Kecamatan Bintan 

Pesisir, dan Kecamatan Tambelan memiliki jumlah penduduk yang berbeda-beda, 

Kecamatan Mantang memiliki jumlah penduduk yang paling sedikit dan dari 

jumlah penduduk yang sedikit tersebut masih terdapat banyak masyarakat yang 

diketahui tidak menggunakan hak suara nya dalam Pemilihan Kabupaten Bintan 

Tahun 2010. 

Pada penelitian ini, agar lebih objektif, peneliti memilih Kecamatan 

Mantang  sebagai tempat penelitian. Kecamatan Mantang adalah salah satu dari 

kecamatan yang ada di Kabupaten Bintan yang terdiri dari empat Desa yaitu 

DesaMantang Lama, Desa Mantang Baru, Desa Mantang Besar, Desa Dendun. 
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Dari ke empat Desa tersebut terdapat berbagai macam etnis termasuk etnis 

Tionghua. Pekerjaan yang berbeda sehingga menghasilkan pendapatan 

perekonomian yang berbeda pula. Dari berbagai ragam baik dari etnis dan lain 

sebagai nya maka akan juga dapat mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat 

dalam memilih calon Bupati dan Wakil Bupati sesuai dengan keinginan individu 

masing-masing.  

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian 

yang berjudul “Partisipasi Politik Masyarakat Kecamatan Mantang Pada 

Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bintan” 

 

A. Perumusan Masalah 

Menjadi perumusan masalah adalah banyaknya masyarakat kecamatan 

Mantang yang sudah terdaftar sebagai pemilih tetap tidak menghadiri atau tidak 

memberikan partisipasi politiknya pada saat hari pencoblosan yaitu tanggal 29 

Mei 2010. Hal ini dapat dilihat dari data sebagai berikut : dikecamatan Mantang 

MAntang jumlah pemilih tetap yang sudah terdaftar berjumlah 2.550 jiwa yang 

terdiri dari laki-laki 1.122 jiwa dan perempuan 974 jiwa, dan yang tidak 

menggunakan hak pilihnya berjumlah 454 jiwa yang terdiri dari laki-laki 233 jiwa 

dan perempuan 221 jiwa. Dengan demikian cukup jelas bahwa ada 454 jiwa yang 

tidak memanfaatkan partisipasi politiknya pada pemilihan kepala daerah 

Kabupaten Bintan tahun 2010. 

Maka dengan ini penulis dapat merumuskan Permasalahan sebagai berikut; 

‘’bagaimana partisipasi politik masyarakat pada Pemilihan Umum Kepala 

Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2010 di Kecamatan Mantang’’ 
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B. Tujuan dan Kegunaan Penelitian. 

1. Tujuan Penelitian 

 Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui partisipasi politik 

masyarakat Kecamatan Mantang pada pemilihan Kepala Daerah tahun 2010. 

2. Kegunaan Penelitian 

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan ini di harapkan bergunaan dan 

bermanfaat untuk hal-hal sebagai berikut: 

1. Secara akademis,penelitian ini diharapkan mampu memperkaya dan 

memperluas wawasan penelitian dibidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 

mengenai partisipasi politik. 

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan rujukan 

bagi pemerintah Kelurahan, Kecamatan maupun Kabupaten Bintan 

dalam rangka usaha peningkatan partisipasi di wilayahnya. 

3.  Bagi peneliti, sebagai penelitian dan memperluas khasanah dan 

menambah pengetahuan di bidang ilmu politik, khususnya mengenai 

partisipasi politik masyarakat pada Pemilihan Kepala Daerah. 

4.  Bahan masukan bagi peneliti lain dengan objek dan subyek penelitian 

yang sama. 

 

C. Konsep Operasional 

Agar di dalm penelitian yang berjudul Partisipasi Politikpada pemilihan 

Kepala Daerah Kabupaten Bintan 2010 di Kecamatan Mantang ini dapt berjalan 

sesuai yang di inginkan maka perlulah kiranya di lakukan sebuah konsep 
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operasionalisasi agar tujuan dari penelitian ini dapat tercapai dengan semestinya. 

Adapun konsep operasional yang dimaksud adalah faktor-faktor yang 

mempengaruhi partisipasi politik masyarakat, adapun variabelnya dan indicator-

indikatornya adalah sebagai berikut : 

1. Faktor Sosial Ekonomi  

Ada beberapa alasan atau indikator-indikator mengapa tingkat status sosial 

ekonomi menjadi faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi politik, yaitu 

antara lain sebagai berikut : 

a. Tingkat Pendidikan 

b. Pengaruh Keluarga 

c. Pekerjaan 

2. Faktor Politik 

Partisipasi politik masyarakat merupakan ciri khas modernisasi  politik 

dalampembangunan, kemajuan demokrasi dapat dilihat dari seberapa besar 

partisipasi politik masyarakat. Adapun faktor-faktor politik meliputi : 

a. Pengetahuan masyarakat dapat menetukan keputusan yang akan diambil 

dalam proses partisipasi politik. 

 

D. Metode Penelitian. 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini ialag bersifat Deskriptif Kualitatif, yaitu penulis berupaya 

mencari fakta-fakta sesuai denan ruang lingkup judul penelitian, kemudian 

dipaparkan secara jelas guna memberikan gambaran tentang suatu fenomena 
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social. Sugiyono menjelaskan bahwa :’’metode kualitatif bertujuan menemukan 

pemahaman luas dan mendalam terhadap situasi social yang kompleks, 

memahami interaksi dalam situasi social tersebut sehingga dapat ditemukan 

hipotesis, pola hubungan yang akhirnya dapat dikembangkan menjadi teori’’. 

2. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini berada di Kecamatan Mantang yang terdiri dari 

empat Desa yaitu Mantang Lama, Mantang Besar, Mantang Baru, Dendun. 

Adapun alasan di dalakukan penelitian pada lokasi ini adalah karna Kecamatan 

Mantang terletak di pesisir Pulau Bintan yang terdiri dari beberapa pulau. Maka 

dari itu peneliti ingin mengetahui bagaimana Pola pikir , pola pendidikan dan juga 

tingkat partisipasi Politik yang mereka lakukan selama ini.  

3. Populasi dan informan 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subyek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang di tetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian 

ini adalah masyarakat yang telah memiliki hak suaran di dalam pemilihan umum 

kepala daerah Kabupaten Bintan pada kecamatan Mantang.Menurut Arikunto 

(1993:113), “sampel bertujuan (purposive sample) dilakukan dengan cara 

mengambil subyek bukan didasarkan atas strata, random atau daerah tetapi 

didasarkan atas adanya tujuan tertentu”.Informan yang yang di wawancarai harus 

mempunyai hak pilih dalam daftar pemilhan tetap (DPT) pada pemilihan kepala 

daerah Kabupaten Bintan tahun 2010 di Kecamatan Mantang. 
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4. Jenis dan Sumber data 

Dalam penelitian ini, data yang diperlukan oleh peneliti terdiri dari data 

Primer dan Data Skunder. Yang di maksud sebagai berikut adalah: 

1. Data primer yaitu : data yang langsung di peroleh dari responden yang di 

wawancarai. 

2. Data Sekunder  yaitu : data, informan dan keterangan lainnya yang 

diperlukan untuk menyusun landasan penelitian untuk menjelaskan 

permasalahan yang berupa hasil catatan, dokumen dan data lain yang 

sudah tersedia. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam Penelitian ini adalah menggunakan 

teknik Observasi dan wawancara; 

1. Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukana pada 

lokasi penelitian sehingga mendapatkan informasi yang jelas tentang 

hal yang akan di teliti. 

2. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila 

peneliti ingin melakukan dengan cara Tanya jawab secara langsung 

bertatap muka antara peniliti denga pejabat/aparat Kecamatan atau 

pihak-pihak yang dianggap penting berkaitan dengan masalah Pilkada 

2010. 

Jenis wawanara yang digunakan dalam penelitian ini adalsah 

wawancara semistruktur (semistructure interview) sudah termasuk 

dalam kategori in_depth interview yang pelaksanaannya lebih bebas 
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bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan wawancra 

jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka 

dan pihak yang diajak wawancara diminya pendapatnya. Dalam 

melakukan wawancara, peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan 

mencatat apa yang harus dikemukakan oleh informan Estenberg dalam 

Sugiyono (2010:233) 

6.  Teknik analisis Data 

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan tujuan memberi gambaran 

mengenai situasi atau kondisi yang terjadi dengan menggunakan analisa kualitatif, 

data yang diperoleh dari berbagai sumber. Data-data yang diperoleh, baik itu data 

primer maupun sekunder yang diperoleh dari lapangan akan di eksplorasi secara 

mendalam. Teknik yang digunaka adalah teknik treangulasi, yaitu: 

1. Membandingkan data primer dan data sekunder. 

2. Membandingkan apa yang di dapatkan dari informasi responden  

3. Membandingkan antara data dari responden yang satu terhadap 

responden yang lain. 

4. Membandingkan jawaban dari Proses wawancara terhadap data yang 

berkaitan seperti data sekunder. 
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LANDASAN TEORI 

 

Secara umum corak partisipasi warga negara dibedakan menjadi empat 

macam, yaitu : pertama, partisipasi dalam pemilihan (electoral participation), 

kedua, partisipasi kelompok (group participation), ketiga ,kontak warga negara 

dengan warga pemerintah (citizen govern contacting) dan kempat, partisipasi 

warga negara secara langsung.Samuel P. Huntington dan Joan Nelson:“Partisipasi 

adalah kegiatan warga negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi, yang di 

maksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan pemerintah, partisispasi bisa 

bersifat pribadi-pribadi atau kolektif, terorganisir, ataupun spontan, mantap atau 

sporadic, secara damai atau dengan kekerasan, legal ataupun illegal, efektif 

ataupun tidak efektif.” 

Dari penjelasan yang telah di kemukakan di atas, terlihat mereka 

memasukan semua kegiatan yang mempunyai tujuan mempengaruhi pengambilan 

keputusan pemerintah dengan tidak mempersoalkan cara dan hasil kegiatan warga 

negara, apakah cara yang di lakukan itu normative ataupun tidak,yang penting 

tujuan dapat tercapai. Dari beberapa pendapat di atas dapat di simpulkan definisi 

partisipasi adalah keharusan setiap masyarakat untuk ikut dalam menyampaikan 

hak suara mereka kedalam pemilihan kepala daerah yang berlangsung. 

Masyarakat mempunyai peran yang sangat besar dalam perubahan daerah seperti 

yang mereka kehendaki. 
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A. Partisipasi Politik 

Partisipasi politik pada hakekatnya merupakan aspek penting dalam 

sebuah tatanan negara demokrasi, sekaligus merupakan ciri khas adanya 

modernisasi politik. Secara umum dalam masyarakat tradisional yang sifat 

kepemimpinan politiknya lebih ditentukan oleh segolongan elit penguasa, 

keterlibatan sebagai warga negara dalam ikut serta mempengaruhi pengambilan 

keputusan, dan mempengaruhi kehidupan bangsa relative sangat kecil. Warga 

negara yang hanya terdiri dari masyarakat sederhana cenderung kurang 

diperhitungkan dalam proses-proses politik.Samuel P.Huntington dan Joan Nelson 

menuliskan  bahwa : 

“Partispasi politik itu prilaku, atau mencakup sika-sikap dan persepsi-
persepsi (misalnya persepsi seseorang tentang relevansi politik bagi 
urusannya sendiri).  Jika di tulusuri lagi secara spesifik, didalam buku nya 
akhirnya di definisikan bahwa partisipasi politik tidak hanya mencakup 
kegiatan yang oleh pelakunya sendiri dimaksudkan untuk mempengaruhi 
pengambilan keputusan pemerintahan, akan tetapi juga kegiatan yang oleh 
orang lain di luar si pelaku di maksudkan untuk mempengaruhi 
pengambilan keputusan peemerintah. Pertama dapat dinamakan partisipasi 
otonom, yang terakhir partisipasi yang dimobilisasikan. Masalah niat, dan 
persoalan yang berkaitan dengannya, yakni motivasi-motivasi partisipasi 
politik merupakan hal yang kompleks dan controversial”. 

 
Pemikiran yang mendasari konsep partisipasi politk di negara ialah 

kedaulatan di tangan rakyat, yang dilaksanakan melalui kegiatan bersama untuk 

menetapkan tujuan serta masa depan masyarakat dan untuk menetapkan orang-

orang yang akan menjadi pemimpin pada masa yang akan datang. Denga kata 

lain, meraka mengambil bagian dalam proses pemilihan atau seleksi penguasa, 

secara langsung mempengaruhi proses pembuatan keputusan dan 
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kebijakan.Menurut Budiarjo, masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam proses 

politik di sebabkan oleh : 

“Terdorong oleh keyakinan bahwa melalui kegiatan kebutuhab dan 
kepentingan mereka akan tersalur atau sekurang-kurangnya diperhatikan 
dan bahwa meraka yang berwenang untuk membuat keputusan-keputusan 
yang mengikat. Dengan perkataan lain mereka percaya bahwa kegiatan 
mereka mempunyai efek dan dinamakan efek politik”. 
 
Adapun yang dimaksud dengan kesadaran politik ialah kesadaran akan hak 

dan kewajiban sebagai warga negara baik hak politik, ekonomi, mau pun hak-hak 

mendapat jaminan sosial dan hukum.Partisipasi politik menurut Miriam Budiarjo : 

“Kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut secara aktif dalam 
kehidupan politik yaitu dengan jalan memilih pimpinan negara secara 
langsung maupun tidak langsung, mempengaruhi kebijakan pemerintah. 
Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam 
pemilihan umum, mengahadiri rapat umum, menjadi anggota suatau partai 
atau kelompok kepentingan, mengadakan hubungan dengan pejabat 
pemerintah atau anggota parlemen”. 
 
 

B. Masyarakat 

Masyarakat atau public memiliki pengertian yang sama. Menurut 

Supriyanto (2009:254) masyarakat  diartikan : 

“ Sejumlah orang dalam kelompok tertentu yang membentuk kehidupan 

berbudaya”. 

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa masyarakat adalah 

sekumpulan orang-orang yang menetap dan berinteraksi denga lingkungannya, 

mempunyai aturan-aturan dalam kehidupan masyarakat, mempunyai adat-istiadat 

atau kebiasaan-kebiasaan. Sekumpulan orang yang menetap tersebut yang 

selanjutnya disebut masyarakat memerlukan sseorang pemimpin untuk mengatur 
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kehidupan masyarakat. Aturan atau norma yang ada di masyarakat dijadikan 

pedoman dalam kehidupan bermasyarakat. 

 

C. Pemilihan Kepala Daerah 

1. Perspektif Teoritis 

David Easton, Teori politik pertama yang memperkenalkan pendeketan 

system dalam politik, menyatakan bahwa suatu system selalu memiliki 

sekurangnya tiga sifat, yakni terdiri dari banyak bagian, bagian itu saling 

berinteraksi dan saling tergantung dan mempunyai perbatasan yang 

memisahkannya dari lingkungannya yang juga terdiri dari system-sistem lain. 

Sebagai suatu system, system pemilihan kepla daerah mempunyai bagian-

bagian yang merupakan system sekunder atau sub-sub system, yaitu electoral 

Regulation, Electoral process, dan electoral Law Enforcement. Ketiga bagian 

tersebut dapat menjadi pedoman untuk melaksanakan proses pemilihan kepala 

daerah. 

Suatu sistem pemilihan kepala daerah memiliki ciri-ciri yakni berujuan 

memilih kepala daerah, kegiatan mempunyai bats, terbuka, tersusun dari berbagai 

kegiatan yang merupakan subsistem, masing-masing saling terkait dan 

menggantung dalam rangkaian yang utuh, mekanisme control, dan kemampuan 

mengatur  dan menyesuaikan diri. 

2. Perspektif Praktis 

Pemilihan kepala daerah merupakan rekutmen politik yaitu, penyeleksian 

rakyat tehadap tokoh-tokoh yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah, baik 
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Gubernur/atau wakil guberbur, Bupati/Wakil Bupati, ataupun Walikota/Wakil 

Walikota. Kepala daerah adalah jabatan politik dan jabatan public yang bertugas 

memimpin birokrasi dan menggerakkan jalannya roda pemerintahan yang 

berfungsi sebagai pelindungan, pelayanan public, dan pembangunan. 

Jabatan publik mengandung arti yaitu, kepala daerah menjalankan fungsi 

pengambilan kebijakan yang terkait langsung dengan kepentingan rakyat. Oleh 

karena itu, kepala daerah harus dipilih oleh rakyat dan wajib 

mempertanggungjawabkan kepercayaan yang telah diberikan oleh rakyat. Jabatan 

politik bermakna bahwa mekanisme rekutmen kapala daerah dilakukan dengan 

mekanisme politik yaitu, melalui pemilihan yang melibatkan elemen politik. 
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PARTISIPASI POLITIK PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH 

KABUPATEN BINTAN TAHUN 2010 DI KECAMATAN MANTANG 

 

A. Kriteria Responden 

Dalam penjelasan pada bab ini akan dibahas terlebih dahulumengenai 

identitas atau kriteria responden guna mendapat informasi yang akurat dalam 

menganalisa data yang pada akhirnya dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya 

dalam pembahasan dalam menganalisa tentang “Partisipasi Politik Pada Pemilihan 

Kepala Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2010 DI Kecamatan Mantang”. Adapun 

karakteristik responden yang di identifikasi adalah sebagai berikut : 

1. Responden Berdasarkan Pekerjaan 

Mayoritas responden dalam penelitian ini memiliki status pekerjaan 

sebagai perangkat desa. yang mana status pekerjaan mereka sebagai berikut : 

a. Kepala desa 

Adapun jumlah kepala desa yang diambil sebagai responden berjumlah 4 

(empat) orang, yang terdiri dari ; 

1. Kepala Desa Mantang Lama,  

2. Kepala Desa Mantang Besar,  

3. Kepala Desa Mantang Baru, dan  

4. Kepala Desa Dendun. 

b. Masyarakat 

Masyarakat yang akan diambil yaitu berjumlah 12 orang, antara lain: 

1. Masyarakat dari Desa Mantang Lama 

2. Masyarakat dari Desa Mantang Besar 
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3. Masyarakat dari Desa Mantang Baru 

4. Masyarakat dari Desa Dendun 

2. Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Dalam penelitian yang berjudul “Partisipasi Politik Pada Pemilihan Kepala 

Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2010 DI Kecamatan Mantang”.Mayoritas 

responden dalam penelitian ini yang di ambil memiliki jenis kelamin  laki-laki. 

3. Responden Berdasarkan Pendidikan 

Tabel 4.1 Responden Berdasarkan tingkat pendidikan dan Pekerjaan 
No Responden Pendidikan 

Terakhir 
Pekerjaan 

 

1 a. Kepala Desa Mantang 
Lama 

b. Masyarakat  
c. Masyarakat 
d. Masyarakat 

SMP 
SMP 
SD 

Tidak mengenyam 
pendidikan 

Nelayan 
Pemilik Kerambah 
Nelayan 
Nelayan 
 

2 a. Kepala Desa Mantang 
Besar 

b. Masyarakat 
c. Masyarakat 
d. Masyarakat 

SMA 
SMP 
SD 

Tidak mengenyam 
pendidikan 

Penampung ikan 
Nelayan 
Nelayan 
Nelayan 

3 a. Kepala Desa Mantang Baru 
b. Masyarakat 

 
c. Masyarakat 
d. Masyarakat 

SMP 
Tidak Mengenyam 

pendidikan 
SD 
SD 

Berkebun 
Berkebun 
 
Nelayan 
Nelayan 

4 a. Kepala Desa Dundun  
b. Masyarakat 
c. Masyarakat 
d. Masyarakat 

S1 
SMP 
SD 

SMP 

PNS 
Nelayan 
Nelayan 
Nelayan 

Sumber: Data Kecamatan Mantang 2013 

 

B. Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Politik Masyarakat 

Berdasarkan dari hasil observasi yang di lakukan di kecamatan mantang 

yang yang mana memilki permasalahan-permasalahan atau gejala-gejala antara 
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lain sebagai berikut:dikarenakan banyaknya masyarakat kecamatan Mantang yang 

sudah terdaftar sebagai pemilih tetap tidak menghadiri atau tidak memberikan 

partisipasi politiknya pada saat hari pencoblosan. 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table di bawah ini. 

Tabel 4.2 Partisipasi Politik Masyarakat Kecamatan Mantang 

Urayan   Kelurahan / Desa pindahan 

 jender 
MT. 

Lama 
MT. 

Besar 
MT. 
Baru Dendun 

jumlah pemilih terdaftar yang menggunakan  LK 256 331 240 295 1.122 
hak pilih berdasarkan salinan  PR 197 290 235 252 974 
daftar pemilih tetap untuk TPS JML 453 621 475 547 2.096 
jumlah pemilih terdaftar yang   LK 41 89 50 53 233 
tidak menggunakanhak pilih berdasarkan  PR 57 80 42 42 221 
salinandaftar pemilih tetap untuk TPS JML 98 169 92 95 454 
Data: Kecamatan Mantang 2013 

a. Analisa Partisipasi Politik Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten 

Bintan 2010 Di Kecamatan Mantang 

Menurut Samuel P. Huntington dan Joan Nelson faktor-faktor yang 

mempengaruhi partisipasi politik masyarakat,yaitu: 

1. Faktor sosial ekonomi 

Ada beberapa alasan mengapa tingkat status sosial ekonomi menjadi faktor 

yang mempengaruhi tingkat partisipasi politik, yaitu antara lain sebagai berikut: 

a. Tingkat Pendidikan 

b. Pekerjaan 

c. Pengaruh Keluarga 
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2. Faktor Politik 

a. Pengetahuan masyarakat dapat menetukan keputusan yang akan diambil 

dalam proses partisipasi politik 
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PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

PadaPenelitian yang 

berjudulPartisipasiPolitikMasyarakatKecamatanMantangpadaPemilihanKepala 

Daerah KabupatenBintanTahun 2010 yang 

penelitilakukandengantelahdilaksanakannyametodepenelitian yang manatelah di 

lakukannya proses obserfasidanwawancaraterhadaplokasipenelitiansertaresponden 

yang telah di tentukansebelumnya, yang 

bertujuanuntukmengetahuiPartisipasiPolitikMasyarakatKecamatanMantang. 

Kinitelahmendapatkanjawabandarisebuahanalisasebagaibentukjawaban yang 

dapat di pertanggungjawabkan, Ada pun kesimpulan yang 

dapatdiambildalampenelitianiniialahPartisipasiPolitikMasyarakat di 

KecamatanMantangmasihsangatlahkurang, 

halinidikarenakanpelaksanaanpartisipasipolitikmasyarakatmasihmemilikibeberapa

kendalasepertifaktorekonomi dan faktorpolitik. Hal 

inidikarenakanpelaksanaanPartisipasiPolitikMasyarakatmasihmemilikiKendalapa

dafaktorekonomi, pengaruhkeluarga, pendidikandanfaktorPolitik: 

a. FaktorEkonomi 

1. PendidikanMasyarakat di KecamatanMantangsangatlahkurang, 

terlihatdaritabelpendidikanmasyarakat yang mengenyampendidikan 

formal 9tahun sangatlahsedikitsekali, 
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haliniberpengaruhsekaliterhadapwawasan, 

kecerdasandanpengetahuanmasyarakatakanpartisipasipolitik yang ada.  

2. Pengaruhkeluarga yang besarterhadapseluruhanggotakeluarga yang 

adajugaikutberperanbesarterhadappartisipasipolitik yang ada di 

KecamatanMantangini. Karenakeluarga adalahkelompok 

kecildarimasyarakat yang seharusnyabisasaling member 

masukankepadaanggotakeluargalainnyatentangpartisipasipolitik. 

3. PekerjaanmasyarakatDesaMantang yang 

mayoritasnyaadalahnelayanmembuatpartisipasimasyarakatsangatlahkura

ngsekali di karenakankesibukanpekerjaan yang masyarakatlakukan. 

b. FaktorPolitik 

Tingkat pengetahuanmasyarakatKecamatanMantang di 

bidangpendidikanpolitiksangatlemahsekali, 

halinisangatlahberpengaruhterhadappengetahuanmasyarakattentangpentingny

ahaksuaramasyarakatdalammenentukankeputusan yang akandiambildalam 

proses partisipasipolitik. 

 

B. Saran 

Adapun saran-saran yang 

dapatpenelitiungkapkanberkenaandenganjudulPartisipasiPolitikMasyarakatKecam

atanMantangpadapemilhanKepala Daerah KabupatenBintanTahun 2010 iniadalah 

: 
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1. KepadamasyarakatKecamatanMantanghendaknyalebihmenyadariperanpentin

gmasyarakatterhadappartisipasipolitikterhadappemilihanKepala Daerah 

ataupunPemilihanUmumlainnya. 

2. KepadamasyarakatKecamatanMantanghendaknyajugalebihmendukungkepada

generasiselanjutnyatentangpentingnyamemilikipendidikan yang tinggi agar 

dapatmemilikipengetahuan yang tinggidanwawasan yang 

luasterutamaterhadapjalannyarodapemerintahan. 

3. Kepadapemerintahdaerahhendaknyalebihmemperbanyakmemberikansosialisa

si, masukan-

masukanataupengetahuankepadamasyarakattentangpartisipasipolitikterhadap

PemilihanKepala Daerah ataupunpemilihanumumlainnya, 

danmemberitahukankepadamasyarakatbetapapentingnyahaksuara yang 

merekaberikanpadasaatpemilihangunauntukmenentukanpemimpin yang 

merekan inginkan. 
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