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ABSTRAK 

 

      Berdasarkan data yang didapat dari kecamtan tanjungpinang timur dalam 

penelitian ini adalah sebesar 78.544 jiwa, dan yang menjadi sampel penelitian 

adalah di kelurahan Batu IX yang mempunyai penduduk sebesar 18.500 jiwa, 

yang mempunyai hak memilih dalam pemilihan Kepala Daerah Kota 

Tanjungpinang tahun 2012 yang mempunyai bermacam – macam latar belakang 

dari masyarakat kelurahan Batu IX termasuk pendidikan yang mempunyai 

pengaruh terhadap kecerdasan dan kesadaran terhadap tingkat partisipasi politik. 

      Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptip 

kuantitatif yang dikumpulkan melalui pembangian kuisioner berskala linkert 

dengan jumplah sampel 90 orang yg berdomisili di kelurahan Batu IX yang 

diambil secara acak (random sampling). Semua data yang ada kemudian dianalisis 

dengan menggunakan uji regresi linier sederhana dan uji regresi linier berganda 

melalui program komputerisasi yaitu spss 20.00 dari windows. 

      Hasil penelitian menunjukkan bahwa melalui hasil olahan SPSS 20.0 yang 

menunjukkan bahwa secara parsial dan simultan variabel kecerdasan dan 

kesadaran berpengaruh terhadap partisipasi politik pada pemilihan kepala daerah 

kota tanjungpinang  pada tahun 2012. Sedangkan untuk variabel yang paling 

berpengaruh terhadap tingkat partisipasi politik masyarakat pada pemilihan kepala 

daerah kota tanjungpinang tahun 2012 adalah variabel kecerdasan, karena 

berdasarkan hasil analisis data-data dengan menggunakan SPSS 20.0 melalui uji 

regresi linier berganda yang memiliki nilai t hitung variabel kecerdasan (X1) lebih 

besar dari t hitung variabel kesadaran (X2). Selain itu, pendidikan merupakan 

faktor utama bagi kecerdasan masyarakat yang bisa di dapat dari sekolah dan 

perguruan tinggi, sedangkan pendidikan yang memiliki faktor kesadaran hanya 

didapat oleh seseorang yang benar-benar memahami dan mengetahui dan bukan 

semata – mata karena tingkat pendidikanya. 

 

Kata Kunci : pendidikan, partisipasi politik, dan masyarakat pemilih 

 



 

ABSTRACT 

Based on the data obtained from Tanjungpinang Kecamtan east in this study 

amounted to 78 544 people, and the sample is in the village of Stone IX which has 

a population of 18,500 people, who have the right to vote in the election of 

Regional Head Tanjungpinang in 2012 that has a wide - range background of 

village communities including Stone IX education has an influence on the level of 

intelligence and awareness of political participation.  

       The research method used in this study were collected through a quantitative 

descriptive pembangian linkert scale questionnaire with a sample jumplah 90 

people who live in the village of Stone IX drawn at random (random sampling). 

All data that is then analyzed using simple linear regression and multiple linear 

regression through the computerized program SPSS 20:00 of the windows.  

       The results showed that processed through SPSS 20.0 which indicates that 

partial and simultaneous variables affect the intelligence and awareness of 

political participation in local elections in 2012 Tanjungpinang As for the 

variables that most affect the level of political participation of the community in 

local elections the city Tanjungpinang in 2012 was variable intelligence, because 

based on the results of data analysis using SPSS 20.0 through multiple linear 

regression that has the intelligence value of the variable t (X1) is greater than t 

consciousness count variable (X2). Moreover, education is a major factor for the 

intelligence community can be from schools and colleges, while education has 

gained awareness factor only by someone who really understand and know and 

not merely - eye because pendidikanya level.  

 

Keywords: education, political participation, and the voting public 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Latar  Belakang 



 

            Pemilihan  umum  menjadi  salah  satu  indikator  stabil  dan  dinamisnya 

demokratisasi  suatu  bangsa.  Dalam  konteks  Indonesia,  penyelenggaraan 

pemilu  memang  secara  periodik  sudah  berlangsung  sejak  awal  kemerdekaan 

bangsa  ini,  akan  tetapi  proses  demokratisasi  lewat  pemilu-pemilu  yang 

terdahulu  belum  mampu  menghasilkan  nilai-nilai  demokrasi  yang  matang 

akibat  sistem  politik  yang  otoriter.  Harapan  untuk  menemukan  format 

demokrasi  yang  ideal  mulai  nampak  setelah  penyelenggaraan  pemilu 1999 

dan  2004 lalu  yang  berjalan  relatif  cukup  lancar  dan  aman. 

      Disini  bisa  dikatakan  bahwa  pemilihan  umum  tahun 1999 dan  2004  ideal  

karena pemilihan  presiden  dan  wakil  presiden  secara  langsung  oleh  rakyat  

yang dicalonkan  oleh  partai  politik  ataupun  gabungan  parpol,  selanjutnya  

adalah munculnya  lembaga  baru  bernama   DPD (Dewan Perwakilan Daerah)  

yang sebelumnya  tidak  ada,   sehingga  akan  menimbulkan  konsekwensi  dan  

hukum dimasa  yang  akan  datang,  tetapi  juga  mempunyai  dampak  yaitu  akan  

munculnya oposisi  karena  pemilihan  presiden  dan  wakil  presiden  dilakukan  

dua putaran  karena  setiap  calon  harus  memiliki  suara  diatas  35 persen.  

      Tahapan  demokrasi  bangsa  Indonesia  kembali  diuji  dengan  momentum 

pemilihan  Kepala  Daerah  langsung  yang  telah  berlangsung  sejak  2005. 

Momentum  pilkada  idealnya  dijadikan  sebagai proses  penguatan 

demokratisasi. Dalam  konteks  penguatan  demokratisasi,  masyarakat  yang 

memiliki  kesadaran  berdemokrasi  adalah  langkah  awal  menuju  lajur 

demokrasi  yang  benar.  Pembentukan  warga negara  yang  memiliki  keadaban 

demokratis  dan  demokrasi  keadaban  paling  mungkin  dilakukan  secara  efektif 

hanya  melalui  pendidikan  kewarganegaraan  atau  civil  education.  Aktualisasi 

dari  civil  education  sebenarnya  terletak  pada  tingkat  partisipasi  politik  

rakyat  di  setiap  momentum  politik  seperti  pemilu.  Seberapa  jauh  Pilkada 

selama  ini  memberi  ruang  partipasi  politik  bagi  rakyat?  Apakah  pilkada 

mampu  menjadi  titik  persinggungan  rakyat  dan  Negara  sebagai  manifestasi 

partisipasi  politik  rakyat?  

      Partisipasi  politik  rakyat  tentu  tak  lepas  dari  kondisi  atau  sistem  politik 

yang  sedang  berproses.  Sistem  kepolitikan  bangsa  Indonesia  hingga  dewasa 

ini  telah  berkali-kali  mengalami  perubahan,  mulai  dari  orde  baru  sampai 



 

pada  reformasi.  Disadari  bahwa  reformasi  sering  dimaknai  sebagai  era  yang 

lebih  demokratis.       

      Seiring  dengan  konstelasi  politik  di  era  reformasi  penguatan  demokrasi 

yang  legitimate  sebagai  harapan  menuju  demokrasi  indonesia  yang  lebih  

baik,  semakin  dapat dirasakan  oleh  masyarakat  melalui  pelaksanaan  Pemilu  

sejak  tahun  1999  dan pilkada  tahun  2005  secara  langsung.  Sebagai  

konsekuensi  logis  perubahan atmosfer  politik  tersebut  maka  dinamika  dan  

intensitas  artikulasi  politikpun makin  tampak  di  tengah  ranah  kehidupan  

sosial  politik.  Setidaknya masyarakat  diterpa  wacana  dan  partisipasi  politik  

tidak  hanya  lima  tahun sekali  saat  Pemilu  saja.  Tetapi  juga,  disemarakkan  

oleh  Pemilu  Kepala Daerah  baik  pada  tingkat  provinsi  maupun  

kabupaten/kota.  

      Sebagai  proses  dari  transformasi  politik,  makna  pilkada  selain  merupakan 

bagian  dari  penataan  struktur  kekuasaan  makro  agar  lebih  menjamin 

berfungsinya  mekanisme  check and balances  di a ntara  lembaga-lembaga 

politik  dari  tingkat  pusat  sampai  daerah,  masyarakat  mengharapkan  pula  

agar  pilkada  dapat  menghasilkan  kepala  daerah yang  akuntabel,  berkualitas, 

legitimate,  dan  peka  terhadap  kepentingan  masyarakat. 

      Dalam  konteks  ini  negara  memberikan  kesempatan  kepada  masyarakat 

daerah  untuk  menentukan  sendiri  segala  bentuk  kebijaksanaan  yang 

menyangkut  harkat  dan  martabat  rakyat  daerah.  Masyarakat  daerah  yang 

selama  ini  hanya  sebagai  penonton  proses  politik  pemilihan  yang  dipilih 

oleh  DPRD,  kini  masyarakat  menjadi  pelaku  atau  voter  (pemilih)  yang  akan 

menentukan  terpilihnya  Gubernur,  Bupati/Wakil  Bupati,  Walikota/Wakil 

Walikota. 

       Pada  penelitian  ini  agar  lebih  obyektif,  maka  peneliti  memilih  

Kecamatan  Tanjungpinang  Timur karena  memiliki  wilayah  yang  luas 

dibandingkan  dengan  Kecamatan-kecamatan  yang  ada  ditanjungpinang,  selain 

itu,  penduduknya  juga  paling  besar,  dengan  penduduk  yang mayoritas  

bekerja  sebagai  pedagang  dan  buruh,  serta  sebagian  lagi  adalah pegawai  

pemerintahan  dan  karyawan  swasta. 



 

      Berdasarkan  fakta  dan  fenomena-fenoma  diatas,  maka  penulis  memiliki  

ketertarikan  untuk penelitian  dengan  judul  “Pengaruh Tingkat Pendidikan 

Terhadap Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Daerah 

kota Tanjungpinang Tahun 2012 Di Kecamatan Tanjungpinang Timur” 

 

B.   Perumusan  Masalah 

       Dari  uraian  keadaan  dan  berbagai  paparan  yang  dikemukakan  diatas 

tentang  pengaruh Tingkat  Pendidikan  Terhadap  Partisipasi  Masyarakat  dalam 

Pemilihan  Kepala  Daerah  kota  Tanjungpinang  Tahun  2012  di  Kecamatan 

Tanjungpinang  Timur.   Maka  dipandang  perlu  untuk  diteliti  secara  

mendalam   lagi  apakah  tingkat  pendidikan   masyarakat   berpengaruh terhadap  

partisipasi  masyarakat  itu  sendiri  dalam  pemilihan  kepala  daerah kota  

tanjungpinang  tahun  2012  di Kecamatan  Tanjungpinang  Timur. 

     Dengan   adanya  fenomena – fenomena  tersebut, maka  penulis  merumuskan 

masalah  sebagai  berikut: 

1. Bagaimana  Tingkat  pendidikan  masyarakat  di  Daerah  pemilihan 

Kecamatan  Tanjungpinang  timur  tahun  2012 

2. Bagaimana  Partisipasi  masyarakat  dalam  pemilihan  kepala  daerah  

kota  Tanjungpinang  Tahun  2012  di Kecamatan  Tanjungpinang  Timur? 

3. Bagaimana  Pengaruh  Tingkat  Pendidikan  terhadap  partisipasi  Pada 

Pemilihan  Kepala  Daerah  Kota  Tanjungpinang  Tahun  2012  di 

Kecamatan  Tanjungpinang  Timur? 

C.  Tujuan  Penelitian 

          Adapun  tujuan   penelitian  ini  adalah : 

a. Untuk  mengetahui  bagaimana  Tingkat pendidikan  masyarakat  

diKecamatan  Tanjungpinang  Timur  tahun  2012. 

b. Untuk  mengetahui  Partisipasi  masyarakat  dalam  pemilihan  kepala 

daerah  kota  Tanjungpinang  Tahun  2012 di Kecamatan 

Tanjungpinang  Timur. 



 

c. Untuk  Mengetahui  Bagaimana  Pengaruh  Tingkat  Pendidikan 

terhadap  partisipasi  Pada  Pemilihan  Kepala  Daerah  Kota 

Tanjungpinang  Tahun  2012  di Kecamatan  Tanjungpinang  Timur 

E.  Metode  Penelitian  

      Jenis  penelitian  yang  dipergunakan  peneliti  adalah  penelitian 

kuantitatif.  Penelitian  kuantitatif  adalah  suatu  metode  dalam  meneliti 

status  kelompok  manusia.  

   Penelitian  ini  dilakukan untuk  memberikan  gambaran  yang  lebih  

detail  mengenai  suatu  gejala atau  fenomena.  Tujuan  dasar  penelitian  

kuantitatif  ini  adalah  membuat deskripsi,  gambaran  atau  lukisan  secara  

sistematis,  factual  dan  akurat mengenai  fakta-fakta,  sifatsifat,  serta  

hubungan  antara  fenomena  yang diselidiki. 

B. LANDASAN TEORI ATAU TINJAUAN PUSTAKA 

 Menurut  pendapat  Snelbecker  dalam  Moleong  (2006:57)  mendefinisikan 

“Teori  sebagai  seperangkat  proposisi  yang  berinteraksi  secara  sintaksi  

(yaitu yang  mengikuti  aturan  tertentu  yang  dapat  dihubungkan  secara  

logis  dengan data  atas  dasar  yang  dapat  diamati)  dan  berfungsi  sebagai  

wahana  untuk meramalkan  dan  menjelaskan  fenomena  yang  diamati”.  

Dalam  penelitian  ini adapun  Konsep  teori  yang  digunakan  akan  dibahas  

dibawah  ini:  

A. Partisipasi 

Partisipasi menurut Davis (dalam Utomo 2010:20) adalah penyertaan pikiran 

dan emosional dari orang-orang dalam situasi kelompok yang mendorong 

mereka agar menyumbangkan kemampuannya dalam mencapai tujuan 

kelompok serta ikut bertanggungjawab atas kelompoknya. 

B. Partisipasi Politik  

      Pemikiran  yang  mendasari  konsep  partisipasi  politik  dinegara  adalah 

kedaulatan  ditangan  rakyat,  yang  dilakukan  melalui  kegiatan  bersama  

untuk menetapkan  tujuan  serta  masa  depan  masyarakat  dan  untuk  

menetapkan orang–orang  yang  akan  menjadi  pemimpin  dimasa  yang  akan  

datang,  dengan  kata  lain,  mereka  mengambil  bagian  dari  proses  



 

pemilihan  atau seleksi  penguasa,  secara  langsung  ini  mempengaruhi  

proses  pembuatan keputusan  dan  kebijakan.  

 

C. ANALISA DATA 

A.  Deskripsi Data sampel di Kelurahan BT IX 

Deskripsi data yang akan disajikan merupakan data-deta mentah yang 

belum diolah. Data tersebut merupakan hasil jawaban dari responden terhadap 

kuesioner yang dibagikan. Data-data tersebut terdiri dari identitas responden dan 

variable-variabel penelitian yang terdiri dari variable X1 = Pengaruh tingkat 

kecerdasan, X2 = Pengaruh tingkat kesadaran, dan variable Y = Partisipasi Politik 

Masyarakat. Adapun data-data tersebut disajikan dalam tabel berikut ini : 

Tabel 4.1. Data Identitas Responden 

No. Resp. NAMA 
JENIS KELAMIN 

UMUR 
L P 

1 Andi  L - 34 

2 Elda sulastri - P 31 

3 Sumi - P 23 

4 Yeyen Z - P 25 

5 Rio L - 30 

6 Habib L - 33 

7 Ari L - 36 

8 Suprapto L - 43 

9 Rusdian L - 38 

10 Maman L 

 

31 

11 Idris L - 47 

12 Zainal L - 48 

13 Tati - P 37 

14 Hasibuan  -L - 28 



 

15 Nur handayani - P 18 

16 Opi hidayah - P 20 

17 Supartini - P 33 

18 Mira L - P 24 

19 Kardiman L - 41 

20 Sri hastuti  - P 35 

21 Mutmainah - P 30 

22 Zulkarnain L - 28 

23 Miliana - P 30 

24 Agus wibowo L - 17 

25 Melin S - P 26 

26 Safri L  31 

27 Ade febriza - P 26 

28 Heri wibowo L - 35 

29 Dasril L - 32 

30 Lina agustin - P 19 

31 Ayu sasmita - P 21 

32 Angga  L - 27 

33 Rara angraini - P 24 

34 Gunawan  L - 30 

35 Guntur wobowo L - 27 

36 Valentina sinaga - P 29 

37 Maimunah  - P 37 

38 Yogo pratama L - 33 

39 Abdurrahman L - 46 

40 Sulistiani - P 50 

41 Heru candra L - 22 

42 Bambang K L - 26 

43 Lisa  - P 18 

44 Ali umar L - 18 

45 Siti badriah - P 23 

46 Guntur  L - 28 

47 Sara intan - P 29 

48 Desmanto L - 36 

49 Ria andriani - P 24 

50 Lilis S - P 27 

51 Sulastri  - P 38 

52 Sumanto  L - 39 

53 Tuti asminah - P 51 

54 Lia  - P 23 

55 Purnomo  L - 55 

56 Siti aminah - P 48 

57 Zarkasih L - 50 



 

58 Cintia amelia - P 19 

59 Amin wahidin L - 60 

60 Zulaikha  - P 44 

61 Mulia pardamaian L - 32 

62 Neneng   P 59 

63 Sumadi amran L - 62 

64 Hafidz  L - 27 

65 Agustina  - P 23 

66 Romi asraf L - 31 

67 Kartini - P 48 

68 Suganda L - 49 

69 Amir mahmud L - 40 

70 Sisi lia  - P 27 

71 Rahma ilhami - P 26 

72 Abu bakar L - 57 

73 Maryam  - P 54 

74 Siti Humairoh  - P 22 

75 Azizi  L - 45 

76 Samsuardi L - 36 

77 Lidya asyifa - P 19 

78 Nurul azizah - P 20 

79 Ima kurniati - P 17 

80 Samsul hadi  L - 55 

81 Rina kahirani - P 25 

82 Artinto kurniawan L - 29 

83 Dina aulia - P 21 

84 Sutarman  L - 46 

85 Sumirah - P 42 

86 Edi susanto L - 31 

87 Rahmat  L - 23 

88 Mimi ramadhani - P 40 

89 Sugiono L - 58 

90 Susi apriliana - P 42 

 JUMLAH 45 45  

Sumber : kecamatan Tanjungpinang timur, 2012 

Berdasarkan tabel data responden tersebut yang menunjukkan bahwa 

jumlah responden yang diambil sebanyak 90 orang yang memiliki usia dengan 

rentang 17 tahun keatas yang saat pengambilan data, mereka masih berstatus 

daftar pemilih tetap (DPT). Jumlah tersebut diambil berdasarkan jenis kelamin 

laki-laki sebanyak 45 orang dan perempuan sebanyak 45 orang.   

 



 

D. PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan, diperoleh sebuah kesimpulan untuk 

menjawab rumusan masalah yang telah diajukan dalam penelitian ini, sebagai 

berikut : 

1. Tingkat kecerdasan masyarakat berpengaruh secara positif terhadap partisipasi 

politik masyarakat pada pemilihan kepala daerah kota tanjungpinang tahun 

2012. Hal ini dapat dibuktikan berdasarkan hasil analisis data melalui program 

SPSS 20.0 yang dihasilkan bahwa t hitung (13,604) > t tabel (2,00172) atau 

sig. t hitung (0,000) < signifikasi t tabel (0,05). Sedangkan hubungan antara 

tingkat kecerdasan masyarakat dengan partisipasi politik masyarakat sangat 

kuat yaitu sebesar 0,837 dan 76,1 % tingkat kecerdasan berpengaruh terhadap 

partisipasi politik masyarakat pada pemilihan kepala daerah kota tanjungpinang 

tahun 2012, sedangkan sisanya 23,9 % dipengaruhi oleh faktor lain seperti 

ekonomi, sosial budaya dan lingkungan masyarakat serta keluarga. 

2. tingkat kesadaran masyarakat berpengaruh secara positif terhadap partisipasi 

politik masyarakat. Hal ini dapat dibuktikan berdasarkan hasil analisis data 

melalui program SPSS 20.0 yang dihasilkan bahwa t hitung (10,476) > t tabel 

(2,00172), atau dilihat dari taraf signifikasi t hitung (0,000) < signifikasi t tabel 

(0,05). Sedangkan hubungan antara tingkat kesadaran dengan partisipasi politik 

masyarakat sangat kuat yaitu sebesar 0,808 dan 65,4 % tingkat kesadaran 

berpengaruh terhadap partisipasi politik masyarakat pada pemilihan kepala 

daerah kota tanjungpinang tahun 2012, sedangkan sisanya 34,6 % dipengaruhi 

oleh faktor lain seperti ekonomi, sosial budaya, lingkungan serta keluarga. 

3. Tingkat kecerdasan dan tingkat kesadaran secara simultan berpengaruh 

terhadap partisipasi politik masyarakat pada pemilihan kepala daerah kota 

tanjungpinang tahun 2012. Hal ini dapat dibuktikan berdasarkan hasil analisis 

data melalui program SPSS 20.0 yang dihasilkan bahwa F hitung sebesar 

90,397 > F tabel sebesar 3,16 atau nilai taraf signifikasi F hitung = 0,000 yang 

berarti < kriteria signifikan (0,05). Sedangkan hubungan antara tingkat 

kecerdasan masyarakat dan tingkat kesadaran dengan partisipasi politik 

masyarakat sangat kuat yaitu sebesar 0,873 dan 76,2 % tingkat kecerdasan 

 



 

berpengaruh terhadap partisipasi politik masyarakat, sedangkan sisanya 23,8 % 

dipengaruhi oleh faktor lain seperti teman, saudara, pekerjaan dan lingkungan. 

4. Tingkat pendidikan yang lebih berpengaruh terhadap partisipasi politik 

masyarakat adalah pada tingkat kecerdasanya. Hal ini diketahui berdasarkan 

hasil analisis data-data dengan menggunakan SPSS 20.0 melalui uji regresi 

linier berganda yang diperoleh nilai t hitung variabel tingkat kecerdasan (X1) 

sebesar 5,090, nilai ini lebih besar jika dibandingkan dengan t hitung variabel 

tingkat kesadaran (X2) yang hanya sebesar 0,469. 

B. Saran 

Setelah peneliti melakukan penelitian ini, maka peneliti memberikan saran  

kepada : 

1. KPU  

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan referensi bagi pihak KPU untuk 

melakukan sosialisasi serta memberikan pendidikan politik yang lebih intens 

kepada masyarakat untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam 

pemilihan kepala daerah, legeslatif, maupun pemilu Presiden yang akan datang. 

2. Calon Kepala Daerah atau Calon Legeslatif. 

Diharapkan penelitian ini menjadi bahan referensi bagi Calon kepala daerah 

atau Caleg untuk lebih aktif melakukan sosialisasi yang bisa mendidik agar 

masyarakat bisa mengetahui dan pintar dalam menentukan pilihanya pada 

pemilu-pemilu yang akan datang. 

3. Peneliti Lainnya  

Diharapkan penelitian ini dijadikan sebagai referensi untuk menentukan 

hipotesis lainnya yang berhubungan dengan pengaruh tingkat pendidikan 

terhadap partisipasi politik masyrakat pada pemilihan kepala daerah kota 

tanjungpinang tahun 2012.  
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