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ABSTRAK 

 

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan pada Kelurahan Tanjung 

Unggat diperoleh keterangan bahwa sosialisasi yang rendah. Hal ini terlihat dari 

indikator sebagai berikut : sosialisasi Pemerintah masih lemah dan faktor penghambat 

dari sosial ekonomi yaitu angka pekerja swasta lebih tinggi dibandingkan dengan  

pekerja di Pemerintahan dilihat dari kesibukan dalam bekerja. 

Metode penelitian ini yaitu penelitian diskriptif analisis dengan teknik 

pengumpulan data yaitu penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan yang 

meliputi observasi , wawancara, dan penyebaran angket dengan sampel 263 orang 

masyarakat kelurahan Tanjung Unggat. Teknik analisa data yang digunakan oleh 

peneliti untuk pengolahan data dengan menggunakan data SPSS 17 dan 

menggunakan  stratified random sampling, Skala likert dan tabel r moment.  

Partisipasi politik dianggap sebagai akibat dari sosialisasi politik, namun 

kiranya perlu dicatat juga bahwa partisipasi Politik pun berpengaruh terhadap 

sosialisasi tanpa partisipasi politik, sosialisasi politik tak dapat  berjalan. Melihat 

adanya keterhubungan antara sosialisasi politik dengan partisipasi politik  dengan 

kata lain jika X maka Y. artinya jelas bahwa ada mempengaruhi dan ada yang 

dipengaruhi. jika sosialisasi berjalan dengan baik maka partisipasi akan meningkat.  

Berdasarkan hasil pembahasan menujukkan bahwa terdapat hubungan antara 

sosialisasi politik dengan partisipasi politik. Partisipasi politik (Y) =  (33.340) + 

0,274 X Sosialisasi politik + e Interpretasi dari regresi diatas adalah Konstanta (a) Ini 

berarti jika semua variabel bebas memiliki nilai nol (0) maka variabel terikat (Beta) 

sebesar 33.340. Sosialisasi politik mempunyai  nilai signifikan 0,000 < 0,005 

sehingga HO ditolak yang berarti sosialisasi politik (variabel independen) 

berpengaruh positif  dan signifikan terhadap partisipasi politik (variabel dependen) 

yang artinya semakin tinggi sosialisasi maka makin tinggi pula partisipasi politik. 

Kesimpulan yang dapat diambil adalah berdasarkan adanya hubungan antara 

sosialisasi politik terhadap partisipasi politik. Saran yang dapat diberikan adalah 

Diperlukan adanya perhatian dari Pemerintah yang sangat peduli terhadap masyarakat 

setempat, berguna memberi kepedulian lebih terhadap rakyat. bagi yang mengerti 

politik mereka cendrung merasa rugi jika tidak menghadiri Pemilu karena semua 

akses pemilu yang diadakan menggunakan uang hasil rakyat dan rugi jika tidak hadir 

disaat pemilihan berlangsung. 

 

 

Kata Kunci : Sosialisasi politik, Partisipasi politik 
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ABSTRACT 

 

Based on the results of the research that the researcher did at the village of 

Tanjung Unggat obtained information that the low socialization. This can be seen 

from the following indicators: the Government is still weak and socialization factors 

restricting the economic numbers from the social workers of the private higher 

compared to workers in the Government is seen from the busy in work. 

Research methods the research diskriptif the analysis with the data collection 

techniques research library and field research that included observation, interviews, 

and the spread of the now with sample 263 people community neighborhood of Cape 

Unggat. Data analysis techniques used by researchers for the processing of data by 

using the data SPSS 17 and using stratified random sampling, and likert Scale table r 

moment.  

Political participation is regarded as a result of political socialization, however 

it should be noted also that the Political participation of any influence on socialization 

without political participation, political socialization is not able to walk. See the 

connectedness between political socialization and political participation, in other 

words if X then y. means it is clear that there is no influence and who is affected. If 

dissemination goes well then participation will increase.  

Based on the results of discussion shows that there is a relationship  political 

socialization and political participation. political participation (Y) = (33.340) + 0,274 

X + e political socialization of the interpretation of the above regression is a constant 

(a) this means if all variables have the value zero (0) then the bound variable (Beta) at 

33.340. Political socialization has significant value 0.000 0.005 so HO denied < 

meaning political socialization (independent variable) a positive and significant effect 

of political participation (the dependent variable) which means the higher the 

socialization and the higher political participation as well. 

The conclusion that can be drawn is based on the existence of a relationship 

between political socialization of political participation. Advice that can be given is 

Needed any attention from a Government that very care with local people, useful to 

give more concern to the people. for those who understand their appropriate political 

feeling of loss if did not attend the election because elections held all access using the 

people's money and lose if it is not present when the election takes place. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang Masalah 

Kegiatan demokrasi di Indonesia saat ini sedang berjalan menuju kemajuan 

dimana rakyat yang akan memegang kekuasaan tertinggi. demokrasi berasal dari 

bahasa yunani, demos yang berarti rakyat dan cratein yang berarti memerintah bila 

digabungkan mempunyai arti kata rakyat yang memerintah atau Pemerintahan rakyat, 

Abraham Lincoln mengatakan demokrasi adalah Pemerintahan dari rakyat, oleh 

rakyat dan untuk rakyat.(Muchtar Pakpahan:2010:134) 

Melihat adanya keterhubungan antara sosialisasi politik dengan partisipasi 

politik  dengan kata lain jika X maka Y. artinya jelas bahwa ada mempengaruhi dan 

ada yang dipengaruhi. jika sosialisasi berjalan dengan baik maka partisipasi akan 

meningkat. adapun peran dan fungsi sosialisasi politik yaitu sosialisasi politik 

berperan mengembangkan serta memperkuat sikap politik kalangan warga 

masyarakat yang sadar politik, yaitu sadar akan hak dan kewajiban dalam kehidupan 

bersama. peranan tersebut melibatkan keluarga, sekolah, dan lembaga-lembaga 

tertentuyang ada dalam masyarakat. adapun fungsi sosialisasi politik antara lain untuk 

meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang kehidupan politik, 

serta mendorong timbulnya partisipasi secara maksimal dalam sistem politiknya, hal 

ini sejalan dengan konsep demokrasi, yaitu Pemerintah dari rakyat  oleh rakyat dan 

untuk rakyat yang berarti rakyat harus berpartisipasi dalam kehidupan politik. 
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Dari daftar pemilih tetap 11.202 yang mengikuti pemilihan walikota 2012 lalu 

sebanyak 6.533 atau 58,31 sedangkan 4.669 tidak menghadiri TPS atau 41,69 persen 

dikarenakan banyaknya halangan yang dialami masyarakat Tanjung Unggat antara 

lain lemahnya sosialisasi politik dan partisipasi politik.partisipasi politik  dilihat dari 

fenomena dilapangan kurangnya partisipasi masyarakat yang datang pada saat 

pemilihan umum berlangsung dikarenakan banyaknya masyarakat yang bekerja 

swasta pekerjaan yang tidak dapat dihindari bagi seorang individu. 

Pekerjaan masyarakat Tanjung Unggat yang mayoritas terbanyaknya adalah 

buruh harian lepas dan pedagang yang mana membuat masyarakat terikat dengan 

pekerjaannya dan tidak mau meninggalkan pekerjaannya demi memperoleh uang.hal 

ini yang membuat ketidakhadiran berkurang karena kesibukan pekerjaan yang 

masyarakat lakukan. 

Alasan peneliti memilih lokasi Tanjung Unggat dimana didalam penelitian 

sebelumnya membahas mengenai Kelurahan Tanjung Unggat tentangBudaya politik 

Tanjung Unggatnya, dan disini peneliti melihat dari sosialisasi dan partisipasi 

politiknya apakah ada hubungan diantara keduanya dan lebih mempermudah dalam 

pengambilan data.dengan adanya penelitian sebelumnya tidak sulit mencari referensi 

yang akan dibutuhkan nanti pada penelitian kedepan dan juga dikarenakan 

keterbatasan waktu dan biaya yang akan mengeluarkan biaya yang besar. Untuk itu 

Kelurahan Tanjung Unggat sebagai tempat yang dipilih oleh peneliti. 

Partisipasi politik masyarakat memiliki beberapa kendala seperti faktor 

ekonomi dan faktor politik.hal ini dikarenakan sosialisasi faktor tersebut saling 
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mempengaruhi dengan lainnya dikarenakan status sosial yaitu terhambat nya karena 

pekerjaan,pendidikan yang rendah, dan keturunan. 

B.  Permasalahan 

Berdasarkan latar belakang yang di kemukakan di atas maka terdapat 

beberapa masalah yang dapat di identifikasi adapun masalah yang terjadi yaitu : 

1. Bagaimana partisipasi politik masyarakat Tanjung Unggat pada 

kegiatan pemilukada Walikota Tanjungpinang 2012 di Kecamatan 

Bukit Bestari  Kota Tanjungpinang ?  

2. Bagaimana sosialisasi politik masyarakat Tanjung Unggat pada 

kegiatan pemilukada Walikota Tanjungpinang 2012 di Kecamatan 

Bukit Bestari  Kota Tanjungpinang ?  

3. Bagaimana hubungan antara sosialisasi politik dengan partisipasipolitik 

masyarakat pada kegiatan pemilukada Walikota Tanjungpinang 2012 di 

Kecamatan Bukit Bestari  Kota Tanjungpinang ? 

C.  Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

1. Adapun tujuan didalam penelitian ini adalah : 

a. Untuk mengetahui bagaimana hubungan antara sosialisasi politik 

dengan partisipasi politik masyarakat di Kelurahan Tanjung Unggat 

pada pemilukada Walikota Tanjungpinang Tahun 2012. 

b. Bagaimana untuk mengetahui partisipasi politik masyarakat di Tanjung 

Unggat pada pemilihan umum Walikota dan Wakil walikota 2012.  
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c. Bagaimana untuk mengetahui sosialisasi politik yang terjadi di tanjung 

Unggat. 

2. Manfaat penelitian : 

a. Untuk mengetahui partisipasi politik masyarakat Tanjung Unggat 

didalam pemilukada Walikota Tanjungpinang 2012. 

b. Untuk memberikan bahan pustaka  bagi para peneliti yang ingin 

melakukan penelitian yang sama sebagai alternatif didalam 

memecahkan permasalahan yang sama. 

c. Lebih meningkatkan kepada masyarakat Tanjung Unggat tentang 

pentingnya sosialisasi politik agar partisispasi politik ikut berjalan 

dengan baik perlu bimbingan kemasyarakat tentang pentingnya 

memilih dalam menggunakan hak suaranya. 

d. Untuk mengetahui sosialisasi politik masyarakat Tanjung Unggat 

didalam pemilukada Walikota Tanjungpinang 2012. 

e. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan peningkatan kontribusi  

khususnya pada masalah sosialisasi politik dan partisipasi politik  

D.  Batasan Masalah 

 Adapun batasan masalah yaitu apa Hubungan Sosialisasi Politik dengan 

Partisipasi Politik  Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Walikota 

2012 di Kelurahan Tanjung Unggat Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjung Pinang ? 
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E.  Konsep operasional 

Penulis menguraikan faktor-faktor yang mempengaruhi hubungan antara 

sosialisasi politik dengan partisipasi politik, faktor penyebab masyarakat tidak 

berpartisipasi didalam pemilhan umum dan faktor yang mempengaruhi proses 

Sosialisasi Politik adalah sebagai berikut : 

1. Dari Faktor Partisipasi Sosial Ekonomi 

Ada beberapa alasan peneliti melihat perspektif yang terjadi pada masyarakat 

Tanjung Unggat dalam partisipasi pemilih Ramlan Subakti yaitu adanya hubungan 

status sosial ekonomi.sebagai faktor dependen yaitu terikat (partisipasi politik) 

Adanya faktor didalam partisipasi politik ini (Efriza:2012:185) yaitu: 

1. Status sosial : 

1) Keturunan. 

2) Pekerjaan. 

3) Pendidikan. 

Dari ketiga faktor diatas peneliti fokuskan faktor tersebut kepada pilihan yang 

tertinggi dari pendapat responden. 

2.   Dari Faktor Sosialisasi Politik  

Dalam kegiataan sosialisasi politik dikenal yang namanya agen. agen inilah 

yang melakukan kegiatan memberi pengaruh kepada individu yaitu sebagai faktor 

independen (sosialisasi politik). Menurut Rush dan Althoff menggariskan terdapat 

beberapa agen sosialisasi politik yang dapat mempengaruhi seseorang yaitu (Seta 

Basri:2011:97-99) yaitu : 
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a. Keluarga 

b. Teman sebaya 

c. Media massa 

d. Pemerintah 

e. Partai politik 

Dari kelima agen diatas peneliti hanya fokuskan kepada respon yang 

terbanyak dari responden, dimana agen yang tertinggi itulah yang paling besar 

mempengaruhi sistem politik pada diri seseorang.  

F.  Metode Penelitian 

1. jenis penelitian  

Penelitian ini ialah bersifat kuantitatif merupakan metode yang menguji teori-

teori tertentu dengan cara meneliti hubungan antarvariabel. variabel-variabel ini di 

ukur biasanya dengan instrument penelitian sehingga data yang terdiri dari angka-

angka dapat dianalis berdasarkan prosedur statistik. (JuliansyahNoor:2011:38) 

2. Lokasi penelitian 

Lokasi penelitian ini berada di Kota Tanjungpinang Kecamatan Bukit Bestari. 

lokasi penelitian ini berada Kecamatan Bukit Bestari yaitu di Kelurahan Tanjung 

Unggat merupakan salah satu Kelurahan yang berada di wilayah kerja Kecamatan 

Bukit Bestari yang terdiri dari 9 RW dan 43 RT.  

3. Populasi dan Sampel 

Adapun langkah-langkah dalam penentuan sampel dengan menggunakan 

probability sampling, probability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang 
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memberikan peluang yang sama kepada setiap anggota populasi untuk menjadi 

sampel. jumlah sampel ditentukan dengan Tabel Isaac dan Michael dengan tingkat 

kesalahan adalah 1%,5%,10% selanjutnya diambil secara acak tanpa memperhatikan 

kelas, usia dan jenis kelamin. 

Michael dan issac : 

      Keterangan :    

     S=Jumlah sampel   

      N=Jumlah populasi   

      ² =Chi kuadrat,dengan dk =1 

     Taraf kesalahan bisa 1%,5%,10% 

Untuk menetapkan taraf kesalahan dari data dalam pengolahan sampel 263 

responden menggunakan spss 17 peneliti menggunakan table r moment Taraf 

kesalahan sebanyak 5 % dari N= 300 reponden dikarenakan mendekati jumlah 

sampel sebanyak 263 responden jadi dipilih N = 300 taraf kesalahan 5% dengan taraf 

signif  0.113. 

4. Sifat data dan Jenis data 

a) jenis data yang diperlukan oleh peneliti yang dimaksud sebagai berikut : 

1. Data primer adalah suatu objek atau dokumen original-material mentah 

dari pelaku yang disebut informasi dari tangan pertama (First hand 

information )data yang dikumpulkan dari hasil situasi aktual ketika 

peristiwa terjadi dinamakan data primer.(Silalahi. U:2009:.289).  

2. Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan dari tangan kedua atau 

sumber-sumber lain yang telah tersedia sebelum penelitian dilakukan. data 

S =       ².n.p.q 

d²(N-1)+².p.q 
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yang dikumpulkan melalui sumber-sumber lain yang tersedia dinamakan 

data sekunder. Sumber sekunder meliputi dari komentar,interpretasi atau 

pembahasan tentang materi original.(Silalahi.U:2009:291).  

b) Sifat data  

Penelitian ini ialah bersifat kuantitatif merupakan metode yang menguji 

teori-teori tertentu dengan cara meneliti hubungan antarvariabel. variabel-

variabel ini di ukur biasanya dengan instrument penelitian sehingga data 

yang terdiri dari angka-angka dapat dianalis berdasarkan prosedur 

statistik. (Juliansyah Noor:2011:38)  

Ada 2 (Dua) sifat data yang perlu dijelaskan dalam penelitian ini:  

1. Data Kuantitatif adalah data yang menggunakan ukuran rasio atau 

interval dan dalam penelitian biasanya variabelnya sedikit tetapi jumlah 

sampelnya besar 

2. Data Kualitatif yang dikuantitatifkan yaitu data yang bersifat kualitatif 

yang dikuantitatifkan, dengan menggunakan skala tertentu seperti skala 

likert. 

Setiap jawaban diberikan skor sesuai urutan sebagai berikut : 

Pilihan jawaban  Skors 

1. Sangat setuju 5 

2. Setuju 4 

3. Kurang setuju 3 

4. Ragu-ragu 2 

5. Tidak setuju 1 
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5. Teknik  dan Alat Pengumpulan data 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

1. Observasi yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan pada lokasi 

penelitian sehingga mendapatkan informasi yang jelas yang berkaitan 

dengan yang diteliti. Beberapa informasi yang diperoleh dari hasil 

observasi antara lain :  ruang, pelaku, kegiatan, objek, perbuatan, 

kejadian atau peristiwa, waktu dan perasaan. 

2. Dokumen yaitu sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan 

yang berbentuk dokumentasi yang berbentuk surat, catatan harian, 

cendera mata, artefak,dan foto. bahan dokumenter terbagi dalam 

beberapa macam yaitu autobiografi, surat pribadi, buku atau catatan 

harian, dokumen pemerintah atau swasta, data yang tersimpan di 

server dan di website 

3. Kuesioner /Angket yaitu merupakan suatu teknik pengumpulan data 

dengan memberikan atau menyebarkan daftar pertanyaan kepada 

responden dengan harapan memberikan respon atas daftar pertanyaan 

tersebut. daftar pertanyaan dapat bersifat terbuka dan tertutup.  

       6. Skala penelitian  

Penelitian ini menggunakan data yang skala bersifat ordinal, yaitu suatu skala 

untuk mengurutkan dari yang terendah sampai teratas.Sedangkan skala untuk 

instrumen menggunakan skala Likert karena penelitian ini merupakan penelitian 

sikap atau persepsi seseorang terhadap suatu obyek. Pengaruh antara satu variabel 
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bebas (independen), yaitu variabel X dengan satu variabel terikat (dependen) yaitu Y, 

dapat didesain atau dirancang dalam bentuk bagan sebagai berikut : 

X   :  Variabel sosialisasi  

Y   :   Variabel Partisipasi  

G.  Teknik analisa data 

Teknik analisa data yang dipakai oleh peneliti yaitu teknik analisis 

statistik yaitu : 

1. Statistik deskriptif untuk mengolah gambaran umum objek penelitian 

2. Rumus penarikan sample Michael dan Issac Disproportionate stratified 

random sampling. 

3. Penarikan sampel dengan menggunakan SPSS 17 

4. Skala Likert yaitu skala yang mengukur opini atau persepsi responden 

berdasarkan tingkar perseujuan atau ketidaksetujuan.  

Setiap jawaban diberikan skor sesuai urutan sebagai berikut : 

Pilihan jawaban  Skors 

1. Sangat setuju 5 

2. Setuju 4 

3. Kurang setuju 3 

4. Ragu-ragu 2 

5. Tidak setuju 1 

5. Tabel r moment merupakan alat uji statistik yang digunakan untuk menguji  

hipotesis asosiatif (uji hubungan) dua variabel bila datanya berskala 

interval atau rasio. Untuk menetapkan taraf kesalahan dari data dalam 

pengolahan sampel 263 responden menggunakan table r moment N=300 

taraf signifikan 0.113 taraf kesalahan 5%   
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Sosialisasi Politik 

1. Sosialisasi Politik 

Sosialisasi politik adalah suatu proses yang memungkinkan seseorang 

individu bisa mengenali  sistem politik, yang kemudian menentukan sifat persepsi-

persepsinya mengenai politik serta reaksinya-reaksinya terhadap gejala-gejala politik. 

Menurut Ramlan Surbakti : 

“Sosialisasi politik adalah proses pembentukan sikap dan orientasi politik 

anggota masyarakat”.(Efriza:2012:8) 

Selain itu sosialisasi politik dikaitkan dengan partisipasi politik menurut 

Michael Rush dan Philip Althoff : 

“Sosialisasi politik adalah proses, oleh pengaruh mana seorang individu bisa 

mengenali sistem politik, yang kemudian menentukan sifat persepsi-

persepsinya mengenai politik serta reaksi-reaksinya terhadap gejala-gejala 

Politik”.( Efriza:2012:16) 

Michael Rush dan Philip partisipasi politik dianggap sebagai akibat dari 

sosialisasi politik, namun kiranya perlu dicatat juga bahwa partisipasi Politik pun 

berpengaruh terhadap sosialisasi tanpa partisipasi politik, sosialisasi politik tak dapat  

berjalan.(Rafael raga:2007:147) 

Melihat adanya keterhubungan antara sosialisasi politik dengan partisipasi 

politik  dengan kata lain jika X maka Y. artinya jelas bahwa ada mempengaruhi dan 

ada yang dipengaruhi. jika sosialiasi berjalan dengan baik maka partisipasi akan 

meningkat. 
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B. Partisipasi Politik 

1. Partisipasi politik 

Partisipasi politik Menurut Ramlan Surbakti (1999:140) dalam skripsi (Aji 

Anugraha:2013:8)  adalah : 

“Partisipasi Politik adalah segala keikutsertaan warga Negara biasa dalam 

menentukan segala keputusan yang menyangkut atau mempengaruhi hidupnya”. 

Menurut Michael Rush dan Philp Althoff dalam buku political 

explore(Efriza:2012:155) 

“Partisipasi politik adalah keterlibatan dalam aktivitas politik pada suatu 

sistem politik”. 

Michael Rush dan Phillip partisipasi dianggap sebagai akibat dari sosialisasi 

politik namun kiranya perlu juga dicatat bahwa partisipasi politikpun berpengaruh 

terhadap sosialisasi politik tanpa partisipasi politik sosialisasi politik tidak dapat 

berjalan. 

C. Hipotesis  

Berdasarkan konsep teoritis yang telah dikemukan diatas, maka hipotesis dalam 

penelitian ini adalah : 

(Ha) : Ada hubungan yang signifikan antara sosialisasi politik dengan partisipasi  

politik pada Pemilukada Walikota 2012 di Kelurahan Tanjung Unggat. 

(Ho) : Tidak ada hubungan yang signifikan antara sosialisasi politik dengan 

partisipasi  politik pada Pemilukada Walikota 2012 di Kelurahan Tanjung 

Unggat. 
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BAB III 

GAMBARAN UMUM DAN LOKASI PENELITIAN 

 

A. Lokasi penelitian  

Lokasi penelitian ini berada di Kota tanjungpinang Kecamatan Bukit Bestari. 

lokasi penelitian ini berada Kecamatan Bukit Bestari yaitu di Kelurahan Tanjung 

Unggat merupakan salah satu Kelurahan yang berada di wilayah kerja Kecamatan 

Bukit Bestari yang terdiri dari 9 Rukun Warga dan 43 Rukun Tetangga. 

a. Keadaan Geografis 

1. Letak dan Luas Wilayah 

Kelurahan Tanjung Unggat memiliki luas wilayah 10.50 KM² dengan  batas-

batas wilayah sebagai berikut: 

2. Peta Wilayah 

        Gambar 3.1 Peta Kelurahan Tanjung Unggat 
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b. Kondisi Demografis 

Selama tahun 2012 Jumlah perubahan penduduk di Kelurahan Tanjung 

Unggat dapat dilihat dari mutasi penduduk, hal tersebut dapat dilihat pada tabel 

mutasi berikut : 

Tabel 3.2 

Mutasi penduduk tahun 2012 

No Jenis Mutasi 
Jenis Kelamin 

J u m l a h 
Laki-laki Perempuan 

1 Pindah 354 352 706 

2 Datang / Lapor 376 336 712 

3 Lahir 103 108 211 

4 Mati 44 19 63 

Sumber : Kantor Lurah Tanjung Unggat, Tahun 2012 

 Berdasarkan gender dapat dibedakan atas beberapa kelompok, yang dapat 

dilihat berdasarkan tabel sebagai berikut berdasarkan jenis kelamin : 

Tabel 3.3 

Komposisi Penduduk Kelurahan Tanjung Unggat 

Berdasarkan Jenis Kelamin  ( Gender ) 

Sumber : Kantor Lurah Tanjung Unggat, Tahun 2013 

Jumlah penduduk di Kelurahan Tanjung Unggat pada tahun 2012 penduduk 

berjenis kelamin laki-laki dengan jumlah 7.858 sedangkan perempuan 8.379.dari 

tahun 2009 ke 2013 jumlah perempuan terus menaik sedangkan laki-laki naik turun 

jumlahnya.  

N

o 
Jenis Kelamin 

Tahun 

2009 2010 2011 2012 2013 

1 Laki – Laki 7.344 7.725 7.777 7.858 7.868 

2 Perempuan 7.059 7.440 8.306 8.379 8.420 

Jumlah 14.403 15.165 16.083 16.237 16.288 
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Berikut dibawah ini adalah daftar pemilih tetap dan daftar hasil masyarakat 

yang berpartisipasi pada pemilukada 2012  di 24 TPS Kelurahan Tanjung Unggat  

Kecamatan Bukit Bestari kota Tanjungpinang: 

Tabel 3.4 

Komposisi Penduduk Kelurahan Tanjung Unggat 

Berdasarkan daftar pemilih tetap tahun 2012 

No Laki-laki Perempuan Jumlah 

1. 5.625 5.577 11.202 

Sumber : Kantor Lurah Tanjung Unggat, Tahun 2012 

Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah masyarakat dituntut untuk 

berpartisipasi saat pemilihan suara berlangsung, namun minat dari masyarakat 

Tanjung Unggat yang minat menghadiri pemilihan umum 2012 Walikota dan wakil 

Walikota lalu tercatat jumlah suara sah dan tidak sah di 24 TPS Kelurahan Tanjung 

Unggat  Kecamatan Bukit Bestari kota Tanjungpinang berikut tabel 3.5 dibawah ini : 

Tabel 3.5 

Komposisi Penduduk Kelurahan Tanjung Unggat 

Berdasarkan suara sah dan tidak sah 2012 

No Tps Suara sah Suara tidak sah Total 

1. 1-24 6367 166 6.533 

Sumber : Kantor Lurah Tanjung Unggat, Tahun 2012 

Dari tabel diatas tidak semua masyarakat yang berpartisipasi dan ambil hak 

suara nya dalam pemilihan umum 2012 Walikota dan wakil Walikota lalu tercatat 

jumlah  tidak hadir saat pemilihan umum sebanyak 4.669 jiwa atau 41,68%. 

Untuk mencapai sumber daya yang berkualitas perlu dibutuhkan peran serta 

Pemerintah baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi , Pemerintah Kabupaten dan 
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Kota. Tabel  berikut ini menunjukkan jumlah penduduk berdasarkan umur pada tahun 

2012: 

Tabel 3.6 

Komposisi Penduduk Kelurahan Tanjung Unggat 

Berdasarkan Kelompok Umur  Tahun 2012 

No Kelompok Umur J u m l a h 

1. 0 – 4 Tahun 694 

2. 5– 9 Tahun 1.187 

3. 10– 14 Tahun 1.726 

4. 15 – 19 Tahun 1.311 

5. 20 – 24 Tahun 1.258 

6. 25 – 29 Tahun 1.790 

7. 30 – 34 Tahun 1.495 

8. 35 – 39 Tahun 1.541 

9. 40  Tahun Keatas 5.388 

J u m l a h 16.237 

Sumber : Kantor Lurah Tanjung Unggat, Tahun 2012 

Umur menentukan hak memilih dalam keikutsertaan politik Pemerintahan, umur 

yang sudah beranjak 17 tahun atau sudah menikah berhak ikut serta dalam 

Pemilukada, berguna untuk turut berpartispasi dalam kegiatan Pemerintah 

menentukan aktif atau tidak aktifnya masyarkat dalam kegiatan politik Pemerintah. 

B. Komposisi Penduduk Berdasarkan Pendidikan 

 Gambaran secara umum potensi pendidikan di Kecamatan Bukit Bestari 

Kelurahan Tanjung Unggat adalah sebagai berikut : 

a) Adapun Sarana dan Prasarana lainnya yang mendukung pelayanan 

terhadap kebutuhan masyarakat ada beberapa aspek diantaranya Jumlah 

jenjang pendidikan masyarakat Tanjung Unggat berdasarkan jumlah 

sekolah : 
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   Tabel  3.7 Fasilitas Pendidikan Formal  

                                   Di Kelurahan Tanjung Unggat 

No. Tingkat Pendidikan 
T a h u n 

2011 2012 2013 

01. SD 4 4 4 

02. SLTP 1 1 1 

03. SLTA 2 2 1 

04. Perguruan Tinggi - - - 

J u m l a h 7 7 6 

Sumber : Kantor Lurah Tanjung Unggat, 2013 

 Tingkat pendidikan adalah suatu konsep menuju pada suatu kemajuan yang 

dicita citakan, semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka semakin berkualitas 

ilmu seseorang dengan itu masyarakat akan mempengaruhi berpartisipasi dalam 

Pemilukada. dibawah ini data tingkat pendidikan masyarakat Tanjung Unggat sebagai 

berikut : 

Tabel 3.8 

Komposisi Penduduk Kelurahan Tanjung Unggat 

Berdasarkan Pendidikan Tahun 2012 

No Tingkat  Pendidikan J u m l a h 

01. Belum sekolah 1901 

02. Masih sekolah 3.180 

03. Tidak tamat SD 905 

04. Tamat SD 3.861 

05. SLTP 2.139 

06. SLTA 3.529 

07. DIPLOMA 269 

08. TAMAT STRATA 1 432 

09. TAMAT STRATA 2 21 

 JUMLAH 16.237 

Sumber : Kantor Lurah Tanjung Unggat, Tahun 2012 

 

 

 

 



18 
 

C. Kondisi Ekonomis 

1. Potensi Unggulan Daerah 

Berikut adalah jumlah fasilitas perekonomian yang terdapat di Kelurahan 

Tanjung Unggat, yaitu : 

Tabel 3.9 

Jumlah Fasilitas Ekonomi di Kelurahan Tanjung Unggat 

Tahun 2009 - 2013 

No Jenis Fasilitas 
Tahun 

2009 2010 2011 2012 2013 

1. Toko / Kelontong 270 349 389 390 390 

2. Hotel 1 1 1 1 1 

3. Rumah Makan 32 34 36 36 36 

4. Pasar Tradisional 1 1 1 1 1 

5. Bank - - - - - 

6. Koperasi 1 3 3 3 3 

7. Pasar Ikan 1 1 1 1 1 

8. Pabrik / Industri 2 2 2 2 2 

9. Bengkel 25 26 28 29 20 

10. Pom Bensin 1 1 1 1 1 

11. Pangkalan MinyakTanah 8 8 8 8 8 

12. Wisma - - - - 1 

13. Mini Market - - - - 2 

14. Pangkalan Gas - - - - 8 

Jumlah 332 426 470 472 464 

Sumber : Kantor Lurah Tanjung Unggat, Tahun 2013 
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BAB IV 

HUBUNGAN SOSIALISASI POLITIK DENGAN PARTISIPASI POLITIK 

MASYARAKATDALAM  PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH 

(PEMILUKADA) WALIKOTA 2012 KOTATANJUNGPINANG 

 

A. Kriteria Responden 

1. Jenis kelamin  

Berdasarkan kriteria Responden jumlah yang diambil peneliti jenis kelamin 

menentukan besar banyaknya responden yang diambil sebagai tabel berikut : 

                                         Tabel 4.1 Jenis kelamin 

 

Frekuensi Persen Berlaku persen 

Kumulatif 

persen 

laki-laki 132 50.2 50.2 50.2 

Perempuan 131 49.8 49.8 100.0 

Total 263 100.0 100.0  

 

2. Agama  

Agama adalah sebuah koleksi terorganisir dari kepercayaan, sistem budaya, 

dan pandangan dunia yang menghubungkan manusia dengan tatanan/ perintah dari 

kehidupan.  

  Tabel 4.2 Berdasarkan Agama 

NO Agama Jumlah 

1 Islam 240 

2 Kristen protestan 12 

3 Hindu 1 

4 Budha 10 

5 Khatolik  

 Total 263 

 Dari tabel diatas terlihat beragam agama yang ada di Kelurahan Tanjung 

Unggat. Didalam Pemilihan Umum agama bisa saja menjadi pengaruh dalam diri 
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seseorang namun tetap pada acuan rakyat Indonesia apapun agama dan cara 

pandangnya rakyat harus memilih sesuai hati nuraninya dan bebas dalam memilih 

dengan cara pandang pemimpin yang memiliki pandangan politik bebas atau netral 

tanpa memandang status,agama,ras. 

3. Umur   

Tingkatan umur mempengaruhi dari banyaknya yang berpartisipasi dari umur 

17 tahun dan tanpa batasan umur, jika sudah berstatus menikah berhak untuk ikut 

berpartisipasi dalam Pemilukada. berdasarkan tabel berikut umur responden dari yang 

hadir saat Pemilukada dan yang tidak menghadiri saat Pemilukada berlangsung : 

 Tabel 4.3 Berdasarkan Umur Responden 

No Umur Jumlah 

1. 19 – 25 20 

2. 26 – 32 46 

3 33 – 39 61 

4. 40 – 46 61 

5. 47 – 53 45 

6. 54 – 60 19 

7. 61 – 67 7 

8. 68 – 74 4 

 Total  263 

 Dari tabel pertama terlihat dimana umur yang banyak diambil untuk dijadikan 

sebagai reponden yang mana dengan rata-rata umur 33-43 tahun dengan 122 

responden pada umur yang paling banyak mengisi kuesioner.  

4. Pendidikan 

Pendidikan adalah pembelajaran pengetahuan, keterampilan dan kebiasaan 

sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui 

pengajaran, pelatihan, atau penelitian. Pada Kelurahan Tanjung Unggat dari daftar 
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pemilih tetap masing-masing masyarakat memilki tingkatan daya dalam 

pendidikannya antara lain sebagai berikut : 

Tabel 4.4 Berdasarkan Pendidikan Responden 

No Pendidikan        Jumlah 

1. Tidak sekolah 84 

2. SD 63 

3. SMP 24 

4. SMA 68 

5. D3 11 

6. S1 13 

 Total 263 

 Jumlah yang didapat dari hasil reponden berdasarkan tingkatan pendidikan 

masyarakat Tanjung Unggat bahwa masyarakat masih banyak yang tidak mengeyam 

pendidikan yang tinggi bahkan data yang didapat jumlah pemilih sebanyak 84 jiwa 

yang tidak bersekolah. Tingkatan pendidikan yang paling banyak diselesaikan oleh 

masyarakat Tanjung Unggat yaitu tamatan Sekolah dasar dan Sekolah menengah atas. 

5. Pekerjaan 

Pekerjaan adalahkegiatan aktif yang dilakukan oleh manusia. pekerjaan 

digunakan untuk suatu tugas atau kerja yang menghasilkan sebuah karya bernilai 

imbalan dalam bentuk uang bagi seseorang. Berikut tabel dibawah ini akan melihat 

tingkatan paling banyak yang ditekuni masyarakat Tanjung Unggat : 

           Tabel 4.5 Berdasarkan Pekerjaan Responden 

No Pekerjaan      Jumlah 

1. Pedagang 46 

2. Nelayan 20 

3. PNS 12 

4. IRT 58 

5. Buruh harian 54 

6. Pensiuan 5 

7. Mahasiswa 6 
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8. Honorer 8 

9. Lain-lain 54 

 Total 263 

Pekerjaan masyarakat Tanjung Unggat yang mayoritas terbanyaknya adalah 

buruh harian lepas dan pedagang yang mana membuat masyarakat terikat dengan 

pekerjaannya dan tidak mau meninggalkan pekerjaannya demi memperoleh uang.hal 

ini yang membuat ketidakhadiran berkurang karena kesibukan pekerjaan yang 

masyarakat lakukan dimana lebih mementingkan pekerjaan nya dibandingkan dengan 

hadir ke TPS.  

6. Etnis  

Dengan diambilnya studi kasus di Kelurahan Tanjung Unggat Kecamatan Bukit 

Bestari  Kota Tanjungpinang tentu halnya peneliti ingin mengetahui suku apa saja 

yang banyak terdapat di Kelurahan Tanjung Unggat antara lain dapat dilihat dari tabel 

dibawah ini : 

Tabel 4.6 Suku 

  

Frekuensi Persen 

Berlaku 

persen Kumulatif persen 

Valid Melayu 151 57.4 57.4 57.4 

Jawa 66 25.1 25.1 82.5 

China 23 8.7 8.7 91.3 

Bugis 4 1.5 1.5 92.8 

Padang 15 5.7 5.7 98.5 

lain-lain 4 1.5 1.5 100.0 

Total 263 100.0 100.0  

Dari olahan data diatas, masyarakat yang bersukukanmelayu sangat tinggi 

sebanyak 57,4 % yang mewakili suara dari etnis melayu suku melayu diambil dari 
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sebagian perwakilan yang peneliti teliti, sedangkan responden yang terendah 

perwakilan dari Bugis sebanyak 1,5 %. Namun tidak bisa dikatakan bahwa 

masyarakat Tanjung Unggat suku melayu yang terbanyak, dikarenakan peneliti hanya 

menyebarkan kuesioner ke 263 responden dan yang paling banyak ikut berpartispasi 

dalam pengisian kuesioner adalah masyarakat yang bersukukan melayu di Tanjung 

Unggat.  

B. Deskripsi Demografi Responden 

 Data penelitian dikumpulkan dengan cara menyebarkan 263 kuesioner di 

daerah Tanjung Unggat dan seluruh kuesioner tersebut telah diisi. Kuesioner tersebut 

kemudian diproses dan setelah melewati proses pengeditan data dan persiapan untuk 

pengolahan data, diputuskan bahwa kuesioner semua dianggap sah dan akan 

dianalisis dalam tahap berikutnya karena kuesioner diisi dengan lengkap. 

4.2 Karakteristik Responden 

Hasil uji deskripsi berdasarkan jenis kelamin terdiri dari responden pria 

sebanyak 132 responden dari 263 responden atau  50,2 % responden, dan responden 

wanita sebanyak 131 responden atau 49,8% responden. Jadi dapat disimpulkan bahwa 

responden terbanyak menurut jenis kelamin adalah responden laki-laki dengan 132 

responden atau 50,2%. Hasil dapat dilihat pada tabel 4.7: 

Tabel 4.7 Jenis kelamin  

Jenis kelamin Frekuensi  Persen  

Laki-laki  132 50,2 

Perempuan  131 49,8 

Total 263 100 
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Hasil uji deskripsi berdasarkan tingkat pendidikan responden yang tidak 

sekolah sebanyak 84 responden, tingkat SD sebanyak 63 responden, SLTP sebanyak 

24 responden, tingkat pendidikan SLTA sebanyak 68 responden, D3 sebanyak 11  

responden, tingkat pendidikan S1 sebanyak 13 responden. Jadi kesimpulannya bahwa 

responden terbanyak menurut tingkat pendidikan adalah tidak sekolah sebanyak 84 

responden atau 31,9 %. Hasil dapat dilihat pada tabel 4.8 : 

Tabel 4.8  Tingkat Pendidikan 

      Tingkat pendidikan         Frekuensi Persen 

Tidak sekolah 84 31.9 

SD 63 24.0 

SMP 24 9.1 

SMA 68 25.9 

D3 11 4.2 

S1 13 4.9 

Total 263 100.0 

4.3 Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen Penelitian 

 Seperti yang telah dijelaskan, dalam penelitian ini variabel yang diuji terdiri 

dari 1(satu) variabel bebas (independent variable) yaitu Sosialisasi Politik dan 1 

(satu) variabel terikat (dependent variable) yaitu Partisipasi Politik. 

4.3.1 Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu 

kuesioner. Apabila korelasi antara skor total dengan skor masing-masing pertanyaan 

signifikan (ditunjukkan dengan taraf signifikan <0,05), maka dapat dikatakan alat 

pengukur tersebut mempunyai validitas (Ghozali, 2007 :49). Dan jika rhitung > rtabel 
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maka kuesioner tersebut dianggap valid sedangkan rtabel didapati angka sebesar 

0.113. untuk semua variabel digambarkan dalam tabel sebagai berikut : 

Tabel 4.9 

Uji Validitas Sosialisasi Politik (X1) 

Item rhitung Rtabel 

5% (263) 

Keterangan 

rhitung>rtabel 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

 

0. 383 

0. 533 

0. 546 

0. 366 

0. 306 

0. 275 

0. 297 

0. 335 

0. 492 

0. 528 

 

0.113 

0.113 

0.113 

0.113 

0.113 

0.113 

0.113 

0.113 

0.113 

0.113 

 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

 

Dapat dilihat dari tabel diatas bahwa nilai Rhitung > dari Rtabel 0,113 maka 

instrument.pertanyaan berkorelasi signifikan terhadap skor total data pada barisan 

pertama dinyatakan valid begitu seterusnya sampai pada tabel pertanyaan ke sepuluh. 

Tabel 4.1.1 

Uji Validitas Partisipasi Politik (Y) 

Item Rhitung Rtabel 

5% (263) 

Keterangan 

rhitung>rtabel 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

 

0.455 

0.572 

0.533 

0.425 

0.326 

0.357 

0.461 

0.466 

0.456 

0.507 

 

0.113 

0.113 

0.113 

0.113 

0.113 

0.113 

0.113 

0.113 

0.113 

0.113 

 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 
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Dapat dilihat dari tabel diatas bahwa nilai Rhitung sebesar 0,455> dari Rtabel 

0,113 maka instrument atau item-item pertanyaan berkorelasi signifikan terhadap 

skor total data pada barisan pertama dinyatakan valid begitu seterusnya sampai pada 

tabel pertanyaan ke sepuluh (10). 

4.3.2 Uji Reliabilitas 

Suatu kuesioner dikatakan reliabel (andal) jika, jawaban seseorang terhadap 

pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Suatu variabel 

dinyatakan reliabel atau handal jika memberikan nilaiAlpha Conbrach (α) > 0,113. 

Tabel 4.1.2 

Uji Reliabilitas Variabel 

Variabel Jumlah 

Item 

Kumulatif 

persen 

Keterangan 

 

Sosialisasi Politik (X1) 

Partisipasi Politik(Y) 

 

10 

10 

 

0.463 

0.574 

 

reliabel 

reliabel 

 

 

Hasil pengujian reliabilitas terhadap variabel dengan Cronbach’s Alpha, pada 

tabel 4.1.2 di atas menunjukkan bahwa nilai alpha semua variabel dalam penelitian 

ini lebih dari 0,113, sehingga dapat disimpulkan bahwa semua variabel dalam 

penelitian ini adalah reliabel. 
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4.4 Uji Asumsi Klasik 

4.4.1 Uji Normalitas 

Gambar 4.1.3 

Hasil Uji Normalitas 

                    
 

Berdasarkan gambar di atas menunjukkan bahwa data terdistribusi normal 

yang mana memperlihatkan bahwa data menyebar di sekitar garis diagonal, dengan 

demikian bahwa data terdistribusi dengan normal atau baik masih meliputi garis yang 

normal. 

4.4.2 Uji Multikolonieritas 

Multikolinearitas untuk mendeteksi apakah terdapat gejala korelasi antara 

variabel independen yang satu dengan variabel yang lain. Pengujian dapat dilakukan 

dengan melihat nilai tolerance dan variance inflation factor (VIF). Multikolinearitas 

terjadi jika nilai tolerance dibawah  0.10 dan VIF di atas 10 (Supramono & Intiyas 

Utami, 2004:82-83).  
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Tabel 4.1.4 

Hasil Uji Multikolinieritas 

Variabel 
Statistik kolonieritas 

Toleransi VIF 

Sosialisasi Politik (X1) 

 

1,000 

 

1,000 

 

Dari tabel 4.1.4 diatas dapat dilihat bahwa untuk variabel independen sosialisasi 

politik (X1), angka VIF lebih kecil dari 10 dan hasil toleransi lebih besar 0,10. 

Dengan demikian dapat dinyatakan model regresi tidak terdapat multikolinieritas. 

4.4.3 Uji Heterokedastisitas 

Uji asumsi Heterokedastisitas dengan metode Glejser yaitu dilakukan dengan 

cara meregresikan antara variabel independen dengan nilai absolute residualnya. Jika 

nilai signifikansi antara variabel independen dengan absolut residual lebih dari 0,05 

maka tidak terjadi masalah heteroskedastisitas. 

Tabel 4.1.5 Koefesien 

Model 

Koefesien 

Unstandardized  

Koefesien 

Standardized  

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Konstan) 5.581 1.589  3.513 .001 

Sosialisasi_politik -.059 .036 -.101 -1.637 .103 

 

Dilihat dari tabel  4.1.5 diatas bahwa tidak terjadi Heteroskedastisitas, karena 

signifikansinya 0,103 lebih besar dari 0,05 Dengan melihat nilai Sig. dan alpha = 5% 

terlihat bahwa nilai Sig > alpha untuk semua variabel independent yang artinya tidak 

ada satupun variabel independent yang signifikan secara statistik mempengaruhi 
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variabel dependent. Jadi dapatdisimpulkan bahwa model regrasi tidak mengandung 

adanya Heteroskedastisitas. 

4.5 Uji Hipotesis 

Berikut hasil uji regresi dengan menggunakan program SPSS 17.00. 

Tabel 4.1.6 Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .808a .764 .646 .28086 

a. Predictors: (Constant), sosialisasi_politik 

b. Dependent Variable: partisipasi_politik  

 

Penjelasan diatas dapat dilihat bahwa R square yang berarti 76,4 % sosialisasi 

berpengaruh dan signifikan sedangkan sisanya yaitu 23,6% ditentukan oleh variabel 

lain diluar dari pada variabel sosialisasi politik. 

Tabel 4.1.7 Hasil Analisis Regresi 

                                                     Koefesiena 

Model 

Koefesien 

Unstandardized  

Koefesien 

Standardized  

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 33.340 2.510  13.282 .000 

sosialisasi_politik .274 .057 .285 4.795 .000 

a. Variabel dependen: partisipasi_politik      

 

 Partisipasi politik (Y) =  (33.340) + 0,274 x Sosialisasi politik + e 

Interpretasi dari regresi diatas adalah sebagai berikut : 

1. Konstanta (a) Ini berarti jika semua variabel bebas memiliki nilai nol 

(0) maka variabel terikat (Beta) sebesar 33.340. 
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2. Sosialisasi politik mempunyai  nilai signifikan 0,000 < 0,005 sehingga 

HO ditolak yang berarti sosialisasi politik (variabel independen) 

berpengaruh positif  dan signifikan terhadap partisipasi politik 

(variabel dependen) yang artinya semakin tinggi sosialisasi maka 

makin tinggi pula partisipasi politik. 

4.5.1 Uji F 

Pengujian variabel independen (sosialisasi politik) terhadap variabel dependen 

(partisipasi politik). Uji F digunakan untuk melihat apakah terdapat pengaruh yang 

signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen. 

    Tabel 4.1.8 Hasil Analisis Uji F 

ANOVAb 

Model Jumlah kotak Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 348.488 1 348.488 22.988 .000a 

Residual 3956.684 261 15.160   

Total 4305.171 262    

a. Predictors: (Constant), sosialisasi_politik    

b. Dependent Variable: partisipasi_politik    

 

         Pengujian secara simultan variabel x terhadap y dari tabel diperoleh nilai 

Fhitung sebesar 22.988 dengan nilai probabilitas (sig)=0,005. Nilai signifikansi lebih 

kecil dari nilai probabilitas 0,005 atau nilai 0,000 < 0,005 maka Ho ditolak , hal ini 

menunjukkan bahwa variabel independen (sosialisasi politik) terdapat pengaruh yang 

signifikan terhadap variabel dependen (partisipasi politik). 
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C. Partisipasi politik masyarakat Tanjung Unggat pada kegiatan pemilukada 

 Pada penelitan ini teori yang dipakai peneliti menurut Ramlan Surbakti 

mengatakan faktor yang menghambat seseorang dalam Pemilukada yaitu dikarenakan 

faktor pekerjaan, pendidikan, dan keturunan/keluarga. 

    4.1.9 Tabel Statistik Partisipasi Politik 

  

Parpol 

bekerja 

Parpol 

pendidikan 

Parpol 

lingkungan 

keluarga 

Parpol jenis 

kelamin 

N Berlaku 263 263 263 263 

Hilang 0 0 0 0 

 

1. Faktor Pekerjaan 

Pekerjaan yang masyarakat lakukan diamana masyarakat lebih mengutamakan 

pekerjaanya dari pada datang untuk ikut memilih. Berikut pertanyaan yang teliti 

ajukan didalam isi kuesioner yaitu “ bekerja sangat mempengaruhi seseorang pada 

saat Pemilukada Walikota 2012 lalu” dimana hasil jawaban responden sebagai 

berikut : 

Tabel 4.2.1 Partisipasi Dalam Bekerja 

  

Frekuensi Persen 

Berlaku 

persen 

Kumulatif 

Persen 

Berlaku  tidak setuju 5 1.9 1.9 1.9 

ragu-ragu 3 1.1 1.1 3.0 

kurang setuju 18 6.8 6.8 9.9 

Setuju 46 17.5 17.5 27.4 

sangat setuju 191 72.6 72.6 100.0 

Total 263 100.0 100.0  
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Dapat dilihat dari tabel diatas bahwa yang mengatakan sangat setuju sebanyak 

191 responden atau 72,6% mengatakan pekerjaan yang menjadi faktor utama dalam 

terhambatnya seseorang pada saat Pemilu, dimana yang paling banyak mengalami 

oleh pekerja swasta atau diluar Pemerintah seperti : Buruh harian, pedagang, ojek, 

nelayan, dan lain-lain. Sedangkan yang mengatakan tidak setuju sebanyak 1,9 % dari 

5 responden. Dan responden terendah yaitu yang mengatakan ragu-ragu sebanyak 1,1 

% atau 3 responden. 

2. Faktor Keturunan/Keluarga 

Selain faktor pekerjaan, keluarga merupakan hal yang dianggap paling dekat 

pada diri seseorang dalam mengenal sistem politik seperti halnya sosialisasi politik 

pada keluarga, namun dalam hal ini pengaruh dimana seseorang pada keluarganya 

adanya keterkaitan karena Keluarga merupakan agen sosialisasi utama yang 

membentuk karakter Politik individu karena mereka adalah lembaga sosial yang 

paling dekat. peran ayah, ibu, saudara, memberi pengaruh besar terhadap pandangan  

Politik seorang individu. 

Demikian halnya dalam keinginannya untuk pergi berpartisipasi dalam Pemilu 

berlangsung, tergantung bagaimana seseorang menerima ajakan dari keluarga, karena 

keluarga pembentuk sikap utama dimana keseharian yang dilakukan paling banyak 

dirumah, lingkungan keluarga pembentuk sikap individu seseorang, dalam hal ini 

dapat kita lihat hasil survey yang dilakukan peneliti berikut pertanyaanya “ 

Lingkungan keluarga mempengaruhi seseorang pada saat Pemilukada Walikota 

2012” sebagai berikut : 



33 
 

          Tabel 4.2.2 Partisipasi Keturunan/Keluarga 

  

Frekuensi Persen 

Berlaku 

persen 

Kumulatif 

persen 

Berlaku  tidak setuju 8 3.0 3.0 3.0 

kurang setuju 16 6.1 6.1 9.1 

Setuju 49 18.6 18.6 27.8 

sangat setuju 190 72.2 72.2 100.0 

Total 263 100.0 100.0  

Pada tabel diatas hasil survey tingkatan ke dua dari yang pertama yaitu faktor 

pekerjaan, dimana hasil survey yang memperngaruhi seseorang dalam partisipasi 

politiknya yang mengatakan sangat setuju sebesar 72,2 % atau 190 responden. 

Keluarga merupakan faktor urutan ke dua setelah faktor pekerjaan. Sedangkan angka 

terendah yang mengatakan tidak setuju sebanyak 8 responden atau 3% .jadi keluarga 

merupakan agen yang sangat penting dalam mempengaruhi seseorang pada partisipasi 

politiknya. 

3. Faktor Pendidikan  

Selain kedua faktor diatas yaitu pekerjaan dan keluarga, pendidikan juga 

halnya salah satu faktor yang mempengaruhi seseorang pada partispasi politiknya, 

seperti halnya pendidikan seseorang yang rendah akan mempengaruhi pengetahuan 

politiknya. Ketiga faktor ini saling berhubungan dengan yang lain, pendidikan yang 

lemah akan berdampak pada kesulitan mendapatkan pekerjaan yang layak berbeda 

halnya dengan pendidikan yang tinggi dimana rata-rata bekerja di lingkungan 

Pemerintahan.  
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Untuk itu pendidikan termasuk sebagai faktor yang menghambat sesorang 

dalam Pemilukada, berikut pertanyaan peneliti dalam kuesioner” Pendidikan 

mempengaruhi seseorang dalam partisipasi politiknya” sebagai berikut : 

      Tabel 4.2.3 Partisipasi Pendidikan 

  

Frekuensi Persen 

Berlaku 

persen 

Kumulatif 

persen 

Berlaku tidak setuju 4 1.5 1.5 1.5 

ragu-ragu 19 7.2 7.2 8.7 

kurang setuju 15 5.7 5.7 14.4 

Setuju 40 15.2 15.2 29.7 

sangat setuju 185 70.3 70.3 100.0 

Total 263 100.0 100.0  

  

Dilihat tabel diatas pendidikan terletak pada tingkatan ke tiga dari jawaban 

responden yang mempengaruhi partispasi politik seseorang yaitu sebanyak 70,3 % 

yang mengatakan sangat setuju pendidikan yang mempengaruhi seseorang dalam 

partispasi politiknya, sedangkan tidak setuju sebanyak 4 responden atau 1,5 %. 

Jadi dapat kita melihat keterkaitan yang sangat jelas pada ketiga faktor diatas 

yaitu pendidikan, pekerjaan, dan keluarga yang mempengaruhi seseorang dalam 

partispasi politiknya dapat disimpulkan yang paling banyak memberikan pendapat 

dari masyarakat Tanjung Unggat adalah faktor utama yaitu faktor pekerjaan. 

D. Sosialisasi politik masyarakat Tanjung Unggat pada kegiatan pemilukada  

Sosialisasi tidak terlepas dari yang namanya agen yang mempengaruhi 

seeorang pada politiknya, dimana seorang individu mampu mengenali sistem politik 

tersebut dengan melalui agen-agen sosialisasi politik.dibawahini termasuk kedalam 
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lima agen sosialisasi politik yang mempengaruhi seseorang pada sosialisasi 

politiknya menurut ahli Michael Rush dan Phillp Althof . Seorang ilmuan yaitu 

Michael Rush mengatakan ada lima agen sosialisasi yang dapat mempengaruhi 

seseorang dalam pandangan politik seseorang dimana terdapat pengaruh dari 

Keluarga, Teman sebaya, Partai politik, Pemerintah, dan Media massa antara lain : 

           Tabel 4.2.4 Agen Sosialisasi Politik 

 

Sospol 

keluarga 

Sospol 

teman 

sebaya 

Sospol 

media 

massa 

Sospol 

partai 

politik 

Sospol 

Pemerintah 

N Berlaku  263 263 263 263 263 

Hilang 0 0 0 0 0 

 

 Dalam hal ini peneliti memberikan pertanyaan didalam kuesioner sebagai 

berikut “Pemerintah merupakan agen yang sangat mempengaruhi seseorang pada saat 

Pemilukada” jawaban responden sebagai berikut : 

 Tabel 4.2.5 Sospol Pemerintah 

  

Frekuensi Persen 

Berlaku 

persen 

Kumulatif 

persen 

Berlaku tidak setuju 6 2.3 2.3 2.3 

ragu-ragu 5 1.9 1.9 4.2 

kurang setuju 19 7.2 7.2 11.4 

Setuju 50 19.0 19.0 30.4 

sangat setuju 183 69.6 69.6 100.0 

 Total 263 100.0 100.0  

 

Dari hasil diatas dapat dilihat sebanyak 183 responden atau 69,6% yang 

mengatakan sangat setuju Pemerintah sebagai agen utama dalam mempengaruhi 

politik seseorang pada saat Pemilukada sedangkan 50 responden atau 19% 
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mengatakan setuju, sedangkan data terendah yaitu 1,9% yang mengatakan ragu-ragu 

pada pendapatnya mengenai keluarga sebagai pengaruh sosialisasi politik seseorang.  

Untuk melihat hasil dari kelima agen sosialisasi politik yang paling utama 

mempengaruhi sesorang pada sosialisasi politiknya dapat dilihat pada tabel sebagai 

berikut : 

Tabel 4.2.6 lima Agen Sosialisasi Politik 

  

Sospol  

Pemerintah 

Sospol 

Keluarga 

Sospol 

partai 

politik 

Sospol 

Teman 

sebaya 

Sospol 

media 

massa 

N Valid 263 263 263 263 263 

Setuju  19.0 11.0 16.7 13.3 15.6 

Sangat setuju 69.6 76,8 67,7 58,9 52,9 

Total persen % 88,6 87,8 84,4 72,2 68,5 

 

            Dari kelima agen sosialisasi diatas dapat dilihat agen yang paling utama dalam 

mempengaruhi sosialisasi politik seseorang yaitu Pemerintah dimana agen  

Pemerintah masih dianggap penting bagi masyarakat, perhatian yang diberikan 

Pemerintah kepada masyarakat sangat di nanti-nanti pengaruh pemerintah sangat 

mempengaruhi masyarakat, selain kepedulian pemerintah terhadap rakyat, rakyat juga 

berfikir bahwa Pemerintah masih memperdulikan rakyatnya, tidak hanya 

membutuhkan masyarakat disaat mereka butuh.  

           Pemerintah merupakan agen yang memiliki kepentingan langsung atas 

sosialisasi politik, Pemerintah merupakan agen pertama yang mempengaruhi 

masyarakat dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah di Kelurahan Tanjung Unggat 

sebanyak 88,6%, sedangkan peringkat kedua yaitu keluarga sebanyak 87,8 % 
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peringkat ketiga yaitu agen sosialisasi politik sebanyak 84,4% peringkat ke empat 

yaitu teman sebaya sebanyak 72,2% dan peringkat terakhir yang dipilih responden 

dari agen yang mempengaruhi seseorang dalam sistem politiknya yaitu media massa 

sebanyak 68,5 %. Jumlah data diatas diperoleh pada kuesioner yang teliti sebar 

sebanyak 263 responden dimana masing-masing responden mempunyai kesempatan 

untuk memilih jawaban sesuai keinginan mereka tanpa paksaan dan ancaman. 

E.  Hubungan antara sosialisasi politik dengan partisipasi politik masyarakat 

Melihat adanya keterhubungan antara sosialisasi politik dengan partisipasi 

politik  dengan kata lain jika X maka Y. artinya jelas bahwa ada mempengaruhi dan 

ada yang dipengaruhi. jika sosialiasi berjalan dengan baik maka partisipasi akan 

meningkat.  

Bahwa hubungan yang terjadi belum berjalan baik dikarenakan kedua 

hubungan tersebut saling mempengaruhi dengan yang lainnya hubungan sosialisasi 

politik dan partisipasi politik tidak terlepas dari individu sendiri, bahwa adanya 

sosialisasi dan partisipasi seseorang akan mengenali sifat tersendiri terlepas dari 

bagaimana dia bersikap dan bertindak dalam mengambil suatu keputusannya dari 

mana dia dapat mengenali sistem politik yang benar melalui sosialisasi politiknya.  

Berikut untuk melihat apakah ada keterhubungannya antara sosialisasi politik 

dengan partispasi politik dapat kita lihat dari tabel spss 17 berikut : 
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Tabel 4.2.7 korelasi Hubungan  

Sosialisasi Politik dan Partisipasi Politik 

  Sosialisasi  

politik 

Partisipasi 

politik 

Sosialisasi_politik Korelasi Pearson  1 .285** 

Sig. (2-tailed)  .000 

N 263 263 

Partisipasi_politik Korelasi Pearson  .285** 1 

Sig. (2-tailed) .000  

N 263 263 

**. Korelasi signifikan di 0.01 level (2-tailed). 

Jika sosialisasi politik nilai 1 maka partisipasi politik nilai 1 nilai signifikansi 

0,000 yang berarti signifikan, terdapat hubungan antara sosialisasi politik dan 

partisipasi politik. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Pada penelitian ini yang berjudul Hubungan Sosialisasi Politik dengan 

Partisipasi Politik  Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Walikota 

2012 Kota Tanjungpinang. (Studi Kasus Kecamatan Bukit Bestari  Kelurahan 

Tanjung Unggat Kota Tanjung Pinang). Dalam hal ini terlihat adanya hubungan 

sosialiasi politik dan partisipasi politik bahwa keikutsertaan masyarakat aktif 

berkurang sedangkan yang tidak aktif meningkat dikarenakan efek dari pendidikan 

yang kurang, faktor ekonomi dikarenakan bekerja dan pemahaman terhadap politik 

kurang, serta agen yang mempengaruhi lemah, jika sosialisasi berjalan dengan baik 

maka partisipasi meningkat, dilihat dari hasil uji diatas dengan menggunakan 

pengolahan data SPSS 17 adanya pengaruh dan dipengaruhi data dikatakan valid  

bahwa sosialisasi dikatakan sebagai agen yang mempengaruhi dan partisipasi sebagai 

yang dipengaruhi. Semakin tinggi tingkat sosialisasi maka semakin meninggi pula 

tingkat partisipasi adanya pengaruh diantara kedua sistem politik tersebut. Selain itu 

faktor yang mempengaruhi kedua sistem tersebut yaitu : 

a. Faktor ekonomi  

1. Pendidikan masyarakat di kecamatan bukit bestari kelurahan Tanjung 

unggat dapat dilihat dari tabel pendidikan masyarakat yang mencapai 

pendidikan formal Sembilan tahun sangat lah sedikit, hal ini sangatlah 
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berpengaruh sekali terhadap wawasan dan pengetahuan masyarakat akan 

partisipasi politik yang ada.  

2. Pekerjaan adalah kegiatan aktif yang dilakukan oleh manusia. pekerjaan 

digunakan untuk suatu tugas atau kerja yang menghasilkan sebuah karya 

bernilai imbalan dalam bentuk uang bagi seseorang. Pekerjaan masyarakat 

Tanjung Unggat yang mayoritas terbanyaknya adalah buruh harian lepas 

dan pedagang yang mana membuat masyarakat terikat dengan 

pekerjaannya dan tidak mau meninggalkan pekerjaannya demi memperoleh 

uang.  

b. Faktor Politik 

1. Pengaruh pemerintah sangat mempengaruhi masyarakat, selain kepedulian 

pemerintah terhadap rakyat, rakyat juga berfikir bahwa Pemerintah masih 

memperdulikan rakyatnya, tidak hanya membutuhkan masyarakat disaat 

mereka butuh. 

2. Tingkat partisipasi yang rendah pada umumnya dianggap sebagai tanda 

yang kurang baik, karena dapat ditafsirkan bahwa banyak warga tidak 

menaruh perhatian terhadap masalah kenegaraan. Dimana pada umumnya 

partisipasi yang rendah dianggap menunjukkan legitimasi yang rendah 

pula.  

3. Berbagai pendapat dalam masyarakat tidak dikemukakan, pimpinan  

Negara kurang tanggap terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat, dan 

cendrung melayani kepentingan beberapa kelompok saja. 
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4. Sosialisasi yang rendah mengakibatkan partisipasi melemah Tinggi 

rendahnya tingkat partisipasi politik masyarakat terletak pada demokrasi 

yang muncul dan sangat bergantung kepada struktur budaya, ekonomi dan 

cara pandang pembangunan politik, perlu disadari partisipasi politik 

masyarakat dalam sebuah Negara sangat berdampak terhadap pola 

Pemerintahan dan arah pembangunan serta kebijakan politik suatu Negara. 

Hal ini tidak hanya mempengaruhi seseorang melainkan berdampak pada 

kehidupan menyeluruh.  

B. Saran 

1. Diperlukan adanya perhatian dari Pemerintah yang sangat peduli terhadap 

masyarakat setempat, guna memberi kepedulian lebih terhadap rakyat. 

bagi yang mengerti akan paham politik mereka cendrung merasa rugi jika 

tidak menghadiri Pemilukada karena semua akses pemilukada yang 

diadakan menggunakan uang hasil rakyat dan rugi jika tidak hadir disaat 

pemilihan berlangsung. 

2. Masyarakat Kelurahan Tanjung Unggat memiliki ciri-ciri budaya politik 

subjek/kaula itu sendiri seperti memiliki pengetahuan dalam bidang 

politik yang cukup, partisipasi politik minim, kesadaran dalam berpolitik 

rendah sebagai tambahan untuk Pemerintah tetap memperhatikan 

masyarakat Tanjung Unggat agar lebih meningkat lagi tingkat partisipasi 

dan kesadaran politiknya berguna untuk peningkatan sosialisasi politik 

nya juga. 


