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Abstrak 

 

Penelitian ini membahas tentang pengaruh status sosial ekonomi dan 

kesadaran politik masyarakat terhadap partisipasi politik pada Pileg tahun 

2014 di Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Sungai Kunjang Kota 

Samarinda. Karya ilmiah ini berargumentasi bahwa status sosial ekonomi dan 

kesadaran politik mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap 

partisipasi politik masyarakat pada pemilihan legislatif (pileg) tahun 2014. 

 Sampel dalam penelitian ini sebanyak 99 orang dari total populasi 

berjumlah 12.576 orang. Untuk pengumpulan data dilakukan dengan cara 

menyebar kuesioner, wawancara dan observasi langsung ke lapangan. Data 

yang diperoleh  kemudian dianalisis dengan analisis statistic menggunakan 

rumus korelasi product momen, analisis regresi  linier sederhana,  regresi  

berganda dan dilanjutkan koefisien penentu dan koefisien determinasi, yang 

dibantu dengan bantuan komputer program SPSS versi 16.0. 

 Adapun hasil penelitian ini, pertama terdapat hubungan yang positif 

dan signifikan antara status sosial ekonomi terhadap partisipasi politik pada 

pemilihan legislatif (pileg) tahun 2014 di Kelurahan Karang Anyar, dengan 

korelasi 0,527. Kedua terdapat hubungan (korelasi) yang positif dan signifikan 

antara kesadaran politik terhadap partisipasi politik pada pemilihan legislatif 

(pileg) tahun 2014 di Kelurahan Karang Anyar, dengan korelasi 0,606. Ketiga, 

status sosial ekonomi dan kesadaran politik mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap partisipasi masyarakat Kelurahan Karang Anyar pada 

pileg tahun 2014. Keempat, besarnya pengaruh status social ekonomi dan 

kesadaran politik terhadap partisipasi politik pada pileg tahun 2014 di 

Kelurahan Karang Anyar adalah 39% dan sisanya 61% dipengaruhi oleh 

variabel-variabel atau faktor-faktor lain.  

 

Kata Kunci: status sosial ekonomi, kesadaran politik, partisipasi politik, 

kelurahan karang anyar. 
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Pendahuluan 

 Pelaksanaan demokrasi di Indonesia saat ini sedang berjalan menuju 

demokrasi yang dewasa, dimana rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi 

tampak terlihat jelas. Dalam sistem demokrasi, rakyat memiliki peranan 

penting dalam urusan negara, hal ini memberikan suatu keleluasaan bagi rakyat 

untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan politik. Salah satu bentuk keterlibatan 

warga negara dalam kegiatan politik adalah dengan ikut berpartisipasi dalam 

pemilihan umum. Berdasarkan UUD 1945 Bab 1 Pasal 1 ayat 2 bahwa 

“kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilakukan menurut undang-undang 

dasar”.  

Dalam demokrasi modern yang menjalankan kedaulatan itu adalah 

wakil-wakil rakyat di tentukan sendiri oleh rakyat dalam menentukan wakil 

rakyat yang berwenang tersebut dilaksanakan pemilihan umum (pemilu), 

diantara pemilu yang dilaksanakan di Indonesia adalah pemilihan legislatif 

yang merupakan sarana pemilihan yang dilaksanakan untuk memlih para calon 

wakil rakyat yang duduk di lembaga legislatif baik itu DPR, DPRD dan DPD. 

 Dalam pemilihan tersebut dituntut kesadaran dan partisipasi masyarakat 

untuk memilih, Pemilihan umum dan partisipasi politik dengan memberikan 

hak suara merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Partisipasi politik 

masyarakat tinggi salah satunya apabila didukung dengan kesadaran dan status 

sosial ekonomi yang tinggi. 

 Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh verba dan nie menemukan 

bahwa dari jumlah orang Amerika yang diteliti. 20% dari masyarakat Amerika 

sama sekali tidak aktif dalam kehidupan politik, memberikan suara dalam 

pemilihan pun tidak, 21% disebut “spesialis pemilih” hanya aktif dalam 

memberikan suara, tetapi tidak mengadakan kegiatan politik lainnya, 4% 

disebut “partisipan parochial” hanya aktif mengontak pejabat, baik di 

pemerintahan maupun di partai, apabila mereka menemui persoalan tertentu 

kelompok ini terdiri atas tingkat sosial ekonomi rendah. 

 Kemudian dari hasil penelitian verba dan nie juga menemukan bahwa 

20% orang Amerika disebut pemilih “komunalis”, mengontak pejabat partai 

dan pemerintahan mengenai banyak isu, dan mereka bekerja sama untuk 

menangani isi-isu tersebut. Kebanyakan dari mereka memilih, tetapi tidak mau 

melibatkan diri dalam kampanye pemilihan umum, 15% disebut”aktivis 

kampanye” selalu memberikan suara dalam pemilihan dan aktif dalam 

kampanye pemilihan, 11%  disebut “aktivis penuh”. kelompok ini merupakan 

aktivis dalam arti aktif melakukan segala macam kegiatan politik termasuk 

berkampanye, menjadi pimpinan partai sepenuh waktu dan sebagainnya 

kelompok ini terdiri atas tingkat sosial ekonomi tinggi. 

 Beberapa hal serupa juga terjadi pada pemilihan umum legislatif yang 

dilaksanakan pada tangga 9 April 2014 di Kelurahan Karang Anyar Kecamatan 

Sungai Kunjang Kota Samarinda. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik 

(BPS) penduduk di kelurahan karang anyar pada tahun 2014 sekitar 13.745 
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jiwa yang terdiri dari 7.100 laki-laki dan 6.645 perempuan, dimana berdasarkan 

Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) masyarakat yang terdaftar sebagai 

Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Kelurahan Karang Anyar tersebut adalah 

sebanyak 12.576 orang terdiri dari 6.010 laki-laki dan 6.566 perempuan. Dari 

DPT yang ada 8.174 menggunakan hak pilihnya dan 35% masyarakat tidak 

menggunakan hak pilihnya (golput). 

Dari data di atas dan hasil pengamatan penulis sendiri kesenjangan 

status sosial ekonomi masyarakat disana terlihat jelas, hal ini dapat dilihat dari 

tempat tinggal masyarakat di sana, ada yang tinggal di perumahan yang mewah 

tetapi tidak sedikit masyarakat yang tinggal di rumah yang sederhana, kumuh 

dan bahkan ada juga yang masih ngontrak rumah, ada juga yang memiliki 

tingkat pendidikan formal yang tinggi sampai yang tidak tamat SD, yang 

memiliki penghasilan besar sampai tidak berpenghasilan dan yang berprofesi 

sebagai PNS, Abri/Polri, wiraswata, swasta, sampai tukang. 

Untuk tingkat pekerjaan  masyarakat bervariasi, dimana jumlah 

pekerjaan yang paling banyak adalah swasta dengan jumlah mencapai 2.386 

orang yang bergerak sebagai pedagang kaki lima atau pedagang toko sembako. 

Dengan hal tersebut masyarakat disana disibukkan dengan pekerjaan mereka 

untuk memenuhi kebutuhan mereka dan mereka beranggapan lebih penting 

pekerjaan mereka dari pada berpartisipasi pada pemilihan umum yang belum 

tentu membawa kesejahteraan. 

 Selain Status sosial ekonomi masyarakat tingkat partisipasi masyarakat 

juga dipengaruhi oleh kesadara politik masyarakat tersebut. Untuk masyarakat 

di Kelurahan Karang Anyar sendiri kesadaran mereka masih banyak yang 

termobilisasi untuk ikut berpartisipasi dalam pileg tahun 2014.  

Ini di buktikan dalam hal menarik partisipasi masyarakat untuk ikut 

berkampanye para calon memberikan baju gratis dan makan siang gratis, 

bahkan pada pemberian suara pada pemilihan umum legislatif yang 

diselenggarakan pada tanggal 9 April 2014 tersebut banyak masyarakat yang 

diberi bantuan berupa sembako bahkan uang untuk memilih calon yang 

memberi tersebut, untuk itu tidak sedikit masyarakat yang tertipu dengan janji-

janji palsu para calon legislatif, bahkan ada masyarakat yang sampai 

menggadaikan hak pilih hanya untuk selembar baju kaus murahan, uang makan 

siang atau sembako. 

Dari berbagai fenomena yang terjadi diatas penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian pada kelurahan tempat penulis yaitu Kelurahan Karang 

Anyar Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda karena ada beberapa hal 

menarik penulis bisa temui, dimana di Kelurahan Karangan Anyar mempunyai 

cukup banyak penduduk dengan latar belakang status sosial ekonomi yang 

berbeda-beda, Selain itu penulis juga ingin melihat faktor lain yaitu kesadaran 

politik masyarakat pada pemilihan umum legislatif tahun 2014. 

Artikel ini memakai data-data dari penelitian lapangan yang penulis 

lakukan. Data-data yang dikumpulkan selama kurang satu bulan, dianalis 
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dengan analisis kuantitatif. Agar analisis ini punya pijakan teoritis, pada bagian 

berikut akan dibahas terlebih dahulu kerangka dasar teori/konsep. Sebelum 

memfokuskan bahasan pada masalah partisipasi politik masyarakat, gambaran 

umum tentang kondisi status sosial ekonomi masyarakat dan kesadaran politik 

akan dicoba untuk dipaparkan. 

 

Kerangka Dasar Teori  

Status Sosial Ekonomi 

Menurut Abdulsyani (dalam maftukhah, 2007:49), sosial ekonomi adalah 

kedudukan atau posisi seseorang dalam kelompok manusia yang ditentukan 

oleh jenis aktivitas ekonomi,pendapatan, tingkat pendidikan, jenis rumah 

tinggal dan jabatan dalam organisasi. 

Menurut Christoper (1997:287), status sosial ekonomi adalah kedudukan 

individu dalam suatu stratifikasi sosial yang didasarkan atas kemampuan 

ekonomi, tingkat pendidikan, dan pekerjaan. 

Sedangkan FS. Chapin (Kaare, 1989:26), mengungkapkan status sosial 

ekonomi merupakan posisi yang ditempati individu atau keluarga yang 

berkenaan dengan ukuran rata-rata yang umum berlaku tentang kepemilikan 

kultural, pendapatan efektif, pemilikan barang dan partisipasi dalam aktifitas 

kelompok dari komunitasnya. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa status sosial ekonomi adalah tinggi 

rendahnya prestise yang dimiliki seseorang berdasarkan kedudukan yang 

dipegangnya dalam suatu masyarakat berdasarkan pada pekerjaan untuk 

memenuhi kebutuhannya atau keadaan yang menggambarkan posisi atau 

kedudukan suatu keluarga dalam masyarakat berdasarkan kepemilikan materi, 

dan lainnya yang dapat menunjukkan status sosial ekonomi yang dimiliki 

individu tersebut, penepatan atau kedudukan seseorang dalam suatu 

masyarakat, baik berdasarkan pendapatan, pekerjaan, tingkatan pendidikan dan 

jabatan yang dimiliki. 

 

Kesadaran Politik 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1988), sadar adalah insaf, 

merasa, tahu dan mengerti. Kesadaran adalah keinsafan, keadaan mengerti. 

Sedangkan kesadaran politik adalah kesadaran dan pengetahuan orang 

mengenai kekuatan politik di masyarakat. 

Menurut Petter (dalam Ruslan 2000:94), kesadaran politik adalah 

berbagai bentuk pengetahuan, orientasi dan nilai-nilai yang membentuk 

wawasan politik individu, ditinjau dari keterkaitannya dengan kekuasaan 

politik. 

Menurut Surbakti (2007:144), kesadaran politik adalah kesadaran akan 

hak dan kewajiban sebagai warga negara. Tingkat kesadaran politik diartikan 

sebagai tanda bahwa warga masyarakat menaruh perhatian terhadap masalah 

kenegaraan dan atau pembangunan (Budiardjo, 1985:22).  
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Menurut Soekanto (1982:125), terdapat empat indikator kesadaran yang 

masing-masing merupakan suatu tahapan bagi tahapan berikutnya dan 

menunjuk pada tingkat kesadaran tertentu, mulai dari yang terendah sampai 

yang tertinggi, antara lain: pengetahuan, pemahaman, sikap dan pola perilaku 

(tindakan). Pengetahuan adalah hasil dari proses mengingat suatu materi yang 

telah dipelajari sebelumnya. Orang tahu harus bisa mendefenisikan materi atau 

objek tersebut. Pemahaman adalah hasil dari kemampuan menjelaskan secara 

benar tentang objek yang dikatahui dan dapat menginterpretasikan materi 

tersebut dengan benar (Notoadmojo, 2003). Menurut Newcomb, “sikap adalah 

kesediaan atau kesiapan untuk bertindak yang terdiri dari menerima, merespon, 

menghargai dan bertanggung jawab terhadap suatu objek”. Sedangkan tindakan 

adalah sesuatu yang dilakukan atau perbuatan. 

Jeffry M. Paige (dalam Surbakti, 2007:144), menyebutkan aspek 

kesadaran politik seseorang yang meliputi kesadaran terhadap hak dan 

kewajiban sebagai warga negara. Misalnya hak-hak politik, hak ekonomi, hak 

mendapat perlindungan hukum, hak mendapatkan jaminan sosial, dan 

kewajiban-kewajiban seperti kewajiban dalam sistem politik, kewajiban 

kehidupan sosial, dan kewajiban lainnya. 

Jadi Kesadaran politik adalah suatu keadaan dimana seseorang sadar, 

mengerti dan tau akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara, dimana 

kesadaran politik itu dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu pengetahuan, 

pemahaman, sikap dan perilaku (tindakan).  

 

Partisipasi Politik 

Partisipasi politik merupakan salah satu aspek penting dari demokrasi. 

Asumsi yang mendasari demokrasi (partisipasi) adalah orang yang paling tahu 

tentang apa yang baik bagi dirinya adalah orang itu sendiri. Secara sederhana 

partisipasi politik dipahami sebagai kegiatan seseorang atau kelompok orang 

untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan cara 

memilih pimpinan dan secara langsung atau secara tidak langsung 

memengaruhi kebijakan pemerintah (public policy).  

Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam 

pemilihan umum atau kepala daerah, menghadiri kegiatan (kampanye), 

mengadakan hubungan (contacting) dengan pejabat pemerintah anggota 

parlemen, dan sebagainya. Oleh sebab itu, partisipasi politik merupakan 

kehendak sukarela masyarakat baik individu maupun kelompok dalam 

mewujudkan kepentingan umum. 

Herbert Miclosky mengemukakan (dalam Miriam Budiarjo  367: 2008), 

partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari masyarakat melalui 

mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, baik secara 

langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum 

(The term political participation will refer to those voluntary activities by 
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which members of a society share in the selection of rulers and, directly or 

indirectly, in the formation of public policy).  

Menurut Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson (dalam Miriam 

Budiarjo 2008:368), partisipasi politik adalah kegiatan warga yang bertindak 

sebagai pribadi-pribadi, yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan 

keputusan oleh pemerintah. Partisipasi bisa bersifat individu atau kolektif, 

terorganisir atau spontan, mantap atau sporadis, secara damai atau dengan 

kekerasan, legal atau illegal, efektif atau tidak efektif. 

Sementara itu, Nie dan Verba (dalam Setiadi & Kolip 2013:129), 

mengemukakan batasan partisipasi politik sebagai kegiatan pribadi warga 

negara yang loyal sedikit banyak langsung bertujuan untuk memengaruhi 

seleksi pejabat-pejabat negara/tindakan-tindakan diambil oleh mereka, yang 

teropong terutama adalah tindakan-tindakan yang bertujuan memengaruhi 

keputusan-keputusan pemerintah, yaitu usaha-usaha untuk memengaruhi 

alokasi nilai secara otoratif untuk masyarakat. 

Jadi dari beberapa definisi diatas maka dapat disimpulkan mengenai 

pengertian partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang 

yang merupakan warga negara, untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan 

politik, dan tindakan yang dilakukan demi mencapai kepentingan umum serta 

menekankan pada keikutsertaan individu maupun kelompok masyarakat untuk 

melakukan kegiatan politik secara aktif, misalnya memberikan suara dalam 

pemilihan umum legislatif. 

 

Hubungan/Pengaruh Status Sosial Ekonomi terhadap Partisipasi Politik 

Menurut Sudijono Sastroatmodjo (1995:77), salah satu aspek yang 

perlu diwujudkan dalam mencapai pemerintahan yang demokratis adalah 

partisipasi politik. Partisipasi politik adalah tindakan politik yang berasal dari 

manifestasi sikap politik. Sikap politik adalah suatu reaksi terhadap 

penghayatan objek tertentu yang bersifat politik. Maka, partisipasi politik 

ditentukan oleh banyak aspek yang mempengaruhinya. Salah satunya adalah 

aspek soaial ekonomi. Aspek sosial ekonomi masyarakat selanjutnya, akan 

membangun suatu pengetahuan politik, minat dan perhatian pada politik, serta 

sikap partisipatif atau apatisnya masyarakat terhadap pemerintah. 

Status ekonomi seseorang mempengaruhi sikap politik masyarakat yang 

biasa apatis ataupun partisipatif dalam partisipasi politiknya. Frank Linderfeld 

mengungkapkan bahwa status ekonomi yang rendah menyebabkan seseorang 

cenderung apatis dalam berpolitik (Rafael Raga Maran, 1997:156). Sebaliknya, 

Lipset dan Deutsch berpendapat, “tingkat pendapatan yang tinggi, pendidikan 

yang tinggi, dan status sosial yang tinggi, cenderung memepengaruhi tingginya 

partisipasi politik masyarakat tersebut” (Miriam Budiarjo, 2008:9). 

Salah satu faktor yang mempengaruhi partisipasi politik pemilih adalah 

faktor status sosial ekonomi (Setiaji, 2011:27). Pemilih yang pada umumnya 

yang terdiri dari berbagai status sosial, dalam memilih seseorang ada faktor 
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status sosial ekonomi yang mempengaruhinya. Maka dari ungkapan tersebut 

dapat dikatakan bahwa status sosial ekonomi berkorelasi dan sebagai salah satu 

variabel yang menentukan terwujudnya partisipasi politik pemilih di dalam 

proses politik. 

Jadi status sosial ekonomi merupakan salah satu faktor-faktor yang 

mempengaruhi partisipasi politik seseorang, dengan melihat bahwa ada 

hubungan atau pengaruh ketika tingkat pendapatan yang tinggi, pendidikan 

yang tinggi, dan status sosial yang tinggi, cenderung memepengaruhi tingginya 

partisipasi politik masyarakat tersebut dan sebaliknya juga ketika status sosial 

ekonomi seseorang rendah akan berpengaruh terhadap partisipasi politiknya 

dalam sebuah kegiatan politik seperti rendahnya tinkat partisipasi politik dalam 

pemilihan legislatif. 

 

Hubungan/Pengaruh Kesadaran Politik terhadap Partisipasi Politik 
Secara etimologis, konsep partisipasi dapat ditelusuri akar katanya dari 

bahasa Inggris, yaitu kata “part” yang berarti bagian. Jika kata “part” 

dikembangkan menjadi kata kerja, maka kata ini menjadi “to participate”, yang 

bermakna turut ambil bagian. Politik berasal dari bahasa Yunani, yaitu polis 

yang berarti kota, Negara kota. Dari polis berkembang konsep “polites” yang 

bermakna warga negara dan konsep “politikos” yang berarti kewarganegaraan.  

Ritzer (2007:84), menyatakan bahwa “partisipasi politik dari seorang 

warga negara berkaitan erat dengan kesadaran politiknya”. Kesadaran politik 

yaitu fakta sosial politik yang terdiri atas struktur sosial dan pranata sosial yang 

menjadi objek studi paradigma fakta sosial serta sesuatu yang terjadi dalam 

pemikiran manusia berupa tanggapan kreatif terhadap sesuatu rangsangan atau 

stimulasi dari luar dirinya. Dengan demikian kesadaran politik dapat diartikan 

sebagai suatu paradigma perilaku dalam menyikapi peristiwa-peristiwa sosial 

dan politik. 

Menurut Soekanto dalam Wardhani (2008:8), bahwa tingkat kesadaran 

dapat dibagi menjadi 4 yaitu pengetahuan, pemahaman, sikap dan pola perilaku  

(tindakan). Kesadaran politik yang rendah dapat dilihat apabila berada pada 

level pengetahuan dan pemahaman, sedang pada level tinggi pada level pola 

perilaku/tindakan. 

Jeffry M. Paige (dalam Surbakti, 2007:144), menyebutkan dua variabel 

penting yang mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat partisipasi politik 

seseorang. Pertama adalah aspek kesadaran politik seseorang yang meliputi 

kesadaran terhadap hak dan kewajiban sebagai warga negara. Misalnya hak-hak 

politik, hak ekonomi, hak mendapat perlindungan hukum, hak mendapatkan 

jaminan sosial, dan kewajiban-kewajiban seperti kewajiban dalam sistem 

politik, kewajiban kehidupan sosial, dan kewajiban lainnya. Kedua, 

menyangkut bagaimanakah penilaian dan apresiasinya terhadap pemerintah, 

baik terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah dan pelaksanaan 

pemerintahannya. 
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Jadi dapat disimpulkah bahwa partisipasi politik erat sekali kaitannya 

dengan kesadaran politik, karena semakin sadar bahwa dirinya diperintah, 

orang kemudian menuntut diberikan hak bersuara dalam penyelenggaraan 

pemerintah. Melalui pemberian suara atau kegiatan lain, terdorong oleh 

keyakinan bahwa melalui kegiatan bersama itu kepentingan mereka akan 

tersalurkan atau sekurang-kurangnya diperhatikan, dan bahwa mereka sedikit 

banyak dapat memengaruhi tindakan dari mereka yang berwenang untuk 

membuat keputusan yang mengikat. Dengan kata lain, mereka percaya bahwa 

kegiatan mereka mempunyai efek politik dan perasaan sadar seperti ini dimulai 

dari orang yang berpendidikan, yang kehidupannya lebih baik, dan orang-orang 

terkemuka. 

 

Hubungan/Pengaruh Status Sosial Ekonomi dan Kesadaran Politik Secara 

Bersama-sama Terhadap Partisipasi Politik. 

Selain berhubungan secara sendiri-sendiri partisipasi politik juga 

dipengaruhi secara bersama-sama oleh status sosial ekonomi dan kesadaran 

politik. Contohnya saja seperti orang yang memiliki status sosial ekonomi 

tinggi tapi tidak memiliki kesadaran politik, maka bias saja individu tersebut 

tidak ikut berpartisipasi dalam pemungutan suara atau orang yang kesadaran 

politik dan status ekonomi yang rendah menyebabkan seseorang cenderung 

apatis dalam berpolitik sebaliknya orang yang memiliki kesadaran politik yang 

tinggi tetapi status sosial eknominya rendah didalam masyarakat dapat saja 

memiliki partisipasi politik yang tinggi, tetapi seseorang yang memiliki status 

sosial ekonomi dan kesadara politik yang tinggi dapat dipastikan memiliki 

partisipasi politik  yang tinggi. 

Jadi antara faktor status sosial ekonomi dan kesadaran politik sama-

sama memiliki pengaruh atau hubungan yang dapat mempengaruhi partisipasi 

politik seseorang, semakin tinggi status sosial ekonomi dan kesadaran politik 

seseorang, maka dapat dipastikan partisipasi politik seseorang itu juga pasti 

akan tinggi pula. 

 

Metode Penelitian 
Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Sungai 

Kunjang Kota Samarinda Kalimantan Timur. Sampel yang diambil adalah 99 

orang dari total jumlah populasi sebesar 12.567 orang yang terdaftar sebagai Daftar 

Pemilih Tetap di Kelurahan Karang Anyar. Dalam penelitian ini penulis tidak 

mengambil semua populasi yang ada sebagai sampel tetapi hanya sebagian 

sampel dengan menentukan sampel penulis menggunakan teknik Probability 

Sampling, dan metode yang dipilih untuk digunakan adalah Simple Random 

Sampling. 

Jenis penelitian skripsi ini adalah penelitian dengan pendekatan 

kuantitatif, dan dengan berdasarkan tingkat eksplanasinnya (tingkat penjelasan) 

penelitian ini merupakan penelitian asosiatif. Untuk mengumpulkan dan 
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memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian ini penulis 

menggunakan beberapa macam cara atau teknik pengumpulan data, yaitu 

dengan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan (observasi, penelitian 

dokumen dan kuesioner). 

Adapun pokok-pokok isi kuesioner penelitian ini merupakan indikator 

dari variabel Status Sosial Ekonomi meliputi tingkat pendidikan, tingkat 

pendapatan dan jenis pekerjaan. Variabel Kesadaran Politik meliputi 

Pengetahuan, pemahaman, sikap dan perilaku, dan variabel partisipasi politik 

meliputi diskusi politik, kampanye dan pemungutan suara. 

Untuk menganalisis data yang diperoleh dan untuk menguji hipotesis 

yang telah dirumuskan, maka penulis menggunakan teknik analisis, yaitu 

korelasi pearson product moment, korelasi parsial, korelasi ganda, kecermatan 

prediksi, koefisien penentu dan koeifisien determinasi. Dalam penelitian ini 

menggunakan skala likert sebagai alat pengukur data. Mengenai kriteria atau skor 

masing-masing penelitian ada yang menggunakan jenjang 3 (1,2,3), jenjang 5 

(1,2,3,4,5) dan jenjang 7 (1,2,3,4,5,6,7). Dalam penelitian ini penulis 

mengelompokkan jawaban respoden dalam nilai skala 5 jenjang (jawaban a diberi 

nilai 5, jawaban b diberi nilai 4, jawaban c diberi nilai 3, jawaban d diberi nilai 2 

dan e diberi nilai 1). 

 

Hasil Penelitian dan Pembahasan. 

Analisis Sub Variabel dan Variabel 
Dalam Penelitian ini terdapat tiga variable, dimana status social 

ekonomi dan kesadaran politik sebagai variable bebas dan partisipasi politik 

sebagai variable terikat. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan 

maka status sosial ekonomi mempengaruhi partisipasi politik masyarakat 

kelurahan karang anyar dalam pemilihan legislatif tahun 2014, dalam penelitian 

ini diperoleh hasil secara keseluruhan dengan tiga indikator tersebut bahwa 

status social ekonomi berada dalam kategori tinggi yakni sebesar 56,56%. 

maka terlihat bahwa presentase status sosial ekonomi yang termasuk 

kategori sangat tinggi adalah sebesar 5,05%, kategori sedang 36,36 %, kategori 

rendah 1,01%, dan kategori sangat rendah 1,01%. Dengan demikian maka 

variabel Status Sosial Ekonomi dengan indikator sub variabel tingkat 

pendidikan secara keseluruhan termasuk dalam kategori sangat tinggi dengan 

jumlah 35 responden atau 35,35%, ini berarti bahwa rata-rata kecendrungan 

responden menyatakan tingkat pendidikan yang ada atau pernah diikuti 

berpengaruh terhadap partisipasi politik. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa untuk tingkat pendidikan 

dikelurahan karang anyar bagi para pemilih memiliki kolerasi dan hubungan 

terhapat partisipasi politik, semakin tinggi tingkat pedidikannya serta 

pendidikan itu kuat atau erat kaitanya dengan sosial politik dan pendidikan 

yang pernah ditempuh menanamkan dengan baik nilai-nilai politik maka 



Partisipasi Politik di Kelurahan Karang Anyar Pada Pileg 2014 (Hidayat) 

 

 

571 

semakin besar pengaruhnya terhadap keikutsertaa seseorang dalam politik 

khususnya dalam hal ini keikutsertaan dalam pemilihan legislatif.  

Untuk indikator tingkat pendapatan menunjukkan bahwa sub variable 

tingkat pendapatan secara keseluruhan termasuk dalam kategori sedang dengan 

jumlah 53 orang atau 53,53%. Maka dapat disimpulkan kecendrungan 

responden dengan tingkat pendapatan yang ada cukup berpengaruh terhadap 

partisipasi politik, dan tingkat pendapatan yang ada berpengaruh terhadap 

partisipasi politik berada dalam kategori sedang, artinya bahwa penghasilan-

penghasilan yang didapat dari usaha atau pekerjaan yang ada tidak 

mengganggu masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam politik. 

Hal ini juga menunjukan bahwa pendapat yang ada tidak dominan 

menghambat atau medukung seseorang ikut dalam kegiatan partisipasi politik, 

hal ini juga didukung denga pendapat masyarakat (responden) bahwa 

keikutsertaan mereka terkadang dipengaruhi oleh situasi dan kodisi pekerjaan 

mereka ketika tidak begitu sibuk (lembur) maka mereka antusias ikut 

berpartisipasi politik, namun sebaliknya ketika banyak pekerjaan, mereka lebih 

mementingkan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. 

 Kemudian untuk indikator jenis pekerjaan menunjukkan bahwa sub 

variable jenis pekerjaan secara keseluruhan termasuk dalam kategori sedang 

dengan jumlah 47 responden atau 47,47%, ini berarti kecendrungan responden 

menyatakan rata-rata bahwa jenis pekerjaan yang ada atau pernah diikuti 

berpengaruh terhadap partisipasi politik, hal ini juga didukung dengan 

responden yang memilih sangat rendah sebanyak 1 orang atau 1,01% hal ini 

berarti yang memilih sangat rendah atau  sangat sedikit. Hal ini menujukkan 

bahwa jenis pekerjaan seseorang akan mempengaruhi keikutsertaannya dalam 

berpartisipasi politik, ketika dia seorang pegawai kantoran maka akan susah 

ikut secara intensif dikarenakan kesibukan dengan pekerjaan dan jam kerja 

kantor, berbeda halnya dengan pedagang atau swasta.  

Dari keselruhan hal tersebut bahwa status sosial ekonomi dengan 

indikator tingkat pendidikan, tingkat pendapat dan jenis pekerjaan berkolerasi 

positif dan signifikan terhadap partisipasi politik masyarakat dalam pileg 2014 

di kelurahan karang anyar. Ketika pendapatan mereka dapat memenuhi 

kebutuhan hidupnya ataupun ketika pengetahuan yang mereka dapatkan dari 

pendidikan yang pernah diikuti menanamkan nilai-nilai dan memberikan 

pendidikan politik dengan baik maka mereka cenderung peduli dengan kegiatan 

atau memiliki perhatian terhadap partisipasi dalam politik, dari persentase 

diatas hal itu menunjukan bahwa rata-rata baik dari segi pendidikan mereka dan 

pendapatan serta pekerjaan yang mereka tekuni memberikan kesempatan dan 

mendukung kegiatan-kegiatan politik untuk menunjang peningkatan partisipasi 

dalam politik. 

Kemudian berkaitan dengan kesadaran politik masyarakat dikelurahan 

karang anyar, maka dari hasil penelitian ditemukan bahwa dari jawaban-

jawaban yang diberikan oleh 99 orang responden terhadap tiga indikator yang 
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berkaitan dengan hal tersebut yaitu pengetahuan, pemahaman, sikap dan 

perilaku. Berkaitan dengan pengetahuan hasil penelitian penulis menunjukkan 

bahwa sub variable pengetahuan secara keseluruhan termasuk dalam kategori 

sedang dengan jumlah 53 responden atau 53,53%, ini menunjukan responden 

yang memiliki pengetahuan tentang politik sadar tentang pengetahuan yang 

dimiliki mempengaruhi mereka untuk berpartisipasi dalam politik. Walaupun 

masih ada yang tidak peduli terhadap dunia politik. 

Seseorang bisa tidak peduli dengan politik karena banyak hal 

diantaranya adalah ketidak percayaan yang disebabkan pernah dikecewakan 

lewat janji-janji yang tidak ditepati, sebaliknya mereka-mereka yang sadar 

dengan pengetahuan yang mereka miliki, bahwa suara mereka akan dapat 

mempengaruhi kebijakan yang ada dan dapat mengubah keadaan sehingga 

mereka makin kencang memperjuangkan baik itu melalu kritikan atau demo 

menuntuk aksi nyata atau janji-janji yang pernah diberikan untuk segera 

dibuktikan atau ditepati. 

Maka terlihat bahwa presentase rata-rata yang termasuk kategori sangat 

tinggi adalah sebesar 2,02%, kategori tinggi 55,55%, kategori sedang 36,36%, 

kategori rendah 4,04%, dan kategori sangat rendah 2,02%. Dengan demikian 

maka variabel kesadaran politik termasuk variabel berkategori tinggi. Hal ini 

berarti bahwa kesadaran politik yang ada pada masyarakat di Kelurahan Karang 

Anyar tersebut tertanam dengan baik dari pemahaman dan pengetahuan yang 

didapatkan. 

Kesadaran politik yang ada tersebut dibuktikan dengan sikap dan 

perilaku mereka dimana mereka ikut serta dalam pileg 2014 yang diadakan 

untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk di lembaga legislatif 

dengan kemauan dan keinginan mereka sendiri sehingga kesadaran politik yang 

ada  berdampak baik terhadap partisipasi politik dalam Pileg 2014 di Kelurahan 

Karang Anyar Kecamatan Sungai Kunjang Kota Smarinda. 

Untuk variable partisipasi politik yang merupakan variabel terikat yang 

kemudian menjadi variable yang diukur atau melihat sejauh mana status sosial 

ekonomi masyarakat dan kesadaran politik yang mereka miliki kemudian 

mereka wujudkan dalam ikut berpartisipasi dalam politik, hasil penelitian 

penulis menunjukkan untuk tingkat partisipasi politik masyarakat di kelurahan 

karang anyar pada pileg tahun 2014 menunjukkan bahwa yang termasuk 

kategori sangat tinggi adalah sebesar 2,02%, kategori tinggi 37,37%, kategori 

sedang 35,35%, kategori rendah 22,22%, dan kategori sangat rendah 3,03%. 

Dengan demikian maka variabel partisipasi politik termasuk variabel 

berkategori tinggi.  

Hal ini menujukan bahwa partisipasi politik masyarakat yang ada di 

Kelurahan Karang Anyar dalam Pileg 2014 tinggi, hal ini disebabkan banyak 

hal diantaranya dalam penelitian ini dua faktor yakni status sosial ekonomi dan 

kesadaran politik masyarakat, persentase diatas menunjukan dua faktor tersebut 

cukup besar mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam politik khususnya 
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pada Pileg tahun 2014 yang ada di Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Sungai 

Kunjang Kota Samarinda. 

 

Uji Hipotesis 

Berdasarkan perhitungan menggunakan SPSS Statistics 16.0 diperoleh 

hasil korelasi pearson product moment antara X1 dan Y yaitu r = 0,527. Jadi 

terdapat hubungan antara status social ekonomi dengan partisipasi politik pada 

pileg 2014 di kelurahan karang anyar kecamatan sungai kunjang Kota 

Samarinda Kalimantan Timur sebesar 0,574. Serta diketahui pula Ftest > Ftabel 

(37,546 > 3,095) maka korelasi signifikan atau dapat dikatakan status social 

ekonomi memiliki hubungan yang kuat, positif dan signifikan dengan 

partisipasi politik pada pileg 2014 di kelurahan karang anyar. 

Hasil korelasi pearson product moment antara X2 dan Y yaitu r = 

0,606. Jadi terdapat hubungan antara kesadaran politik dengan partisipasi 

politik pada pileg 2014 di kelurahan karang anyar kecamatan sungai kunjang 

Kota Samarinda Kalimantan Timur sebesar 0,606. Serta diketahui pula Ftest > 

Ftabel (56,818 > 3,095) maka korelasinya signifikan atau dapat dikatakan 

kesadaran politik memiliki hubungan yang kuat, positif dan signifikan dengan 

partisipasi politik pada pileg 2014 di kelurahan karang anyar kecamatan sungai 

kunjang Kota Samarinda Kalimantan Timur. 

Selanjutnya analisis korelasi parsial, berdasarkan perhitungan 

menggunakan SPSS Statistics 16.0 diperoleh hasil korelasi sebesar 0,188 

dimana variabel kesadaran politik dibuat tetap (dikontrol) untuk seluruh 

sampel. Serta diketahui pula ttest lebih besar dari ttabel (1,887 > 1,290). Dengan 

demikian koefisien korelasi variabel status social ekonomi dengan partisipasi 

politik pada pileg 2014 di Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Sungai 

Kunjang Kota Samarinda Kalimantan Timur dimana variabel kesadaran politik 

sebagai variabel pengontrol adalah signifikan yaitu dapat digeneralisasikan ke 

seluruh variabel. Kemudian hasil selanjutnya diperoleh Ftest > Ftabel (3,481 > 

3,095). Artinya korelasi parsial yang terjadi adalah murni atau dapat dikatakan 

terdapat hubungan yang murni antara status social ekonomi dengan partisipasi 

politik dengan mengendalikan variabel kesadaran politik.  

Sedangkan Setelah variabel kesadaran politik dikontrol untuk seluruh 

sampel, besarnya koefisien variable kesadaran politik dengan partisipasi politik 

dengan variabel status social ekonomi sebagai kontrol adalah 0,394. Untuk 

mengetahui korelasi ini signifikan atau tidak signifikan maka harus 

membandingkan ttest dengan ttabel, dari data yang diproleh dengan perhitungan 

computer (SPSS) ttest sebesar 4,195 dan ttabel dengan taraf kesalahan 10% 

diperoleh hasil sebesar 1,290. Ini berarti ttest lebih besar dibandingkan dengan 

ttabel, ini menunjukan bahwa hubungan ini signifikan. 

Untuk mengetahui korelasi parsial murni atau tidak maka harus 

dilakukan perbandingan antara Ftest dengan Ftabel, dari data yang diperoleh Ftest 

sebesar 17,609 lebih besar dari Ftabel dengan taraf kesalahan 10% sebesar 3,095. 
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Artinya korelasi parsial yang terjadi adalah murni. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa kesadaran politik memiliki hubungan yang murni dan 

signifikan terhadap partisipasi politik. 

Selanjutnya analisis korelasi ganda yang menunjukkan arah dan 

kuatnya pengaruh dua variabel secara bersama-sama atau lebih terhadap 

variabel lainnya. Berdasarkan perhitungan menggunakan aplikasi SPSS 

Statistics 16.0 diperoleh hasil korelasi ganda  antara X1 dan X2 dengan Y yaitu 

Multiple R = 0,624 ini menunjukkan adanya hubungan yang kuat dan arah yang 

positif dari status sosial ekonomi dan kesadaran politik dengan partisipasi 

politik. Kemudian untuk mengukur untuk mengetahui persentase pengaruh dari 

status sosial ekonomi (X1) dan kesadaran politik (X2) sebagai variabel bebas 

terhadap partisipasi politik (Y) sebagai variable terikat, pada pileg 2014 di 

Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda. 

Dengan bantun komputer dan program SPSS di dapatkan hasil R square 

yang diperoleh sebesar 0,390. Dengan demikian bahwa partisipasi politik 

masyarakat Kelurahan Karang Anyar pada pileg 2014 di Kelurahan Karang 

Anyar Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda 39% dipengaruhi oleh 

status sosial ekonomi dan kesadaran politik masyarakat di Kelurahan Karang 

Anyar Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda. Hal ini juga menunjukan 

bahwa 61% masih ada pengaruh dari variabel-variabel lain diluar variable 

status sosial ekonomi dan kesadaran politik 

 

Kesimpulan  
Berdasarkan hipotesis yang diajukan dan dibuktikan dengan hasil analisis 

data (pengolahan data) yang disesuaikan dengan jenis data yang ada, dimana 

tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh status sosial ekonomi dan 

kesadaran politik terhadap partisipasi politik. Maka disimpulkan sebagai 

berikut: 

1. Hasil pengujian hipotesis, dimana hipotesis pertama diterima, karena 

terdapat hubungan yang signifikan antara status sosial ekonomi terhadap 

partisipasi politik pada pileg 2014 hal ini dibuktikan dengan t test lebih 

besar dari t tabel atau 1,877 > 1,290 dengan taraf signifikan 10%.  Ini 

berarti status sosial ekonomi yang ada dalam bentuk pendidikan, 

pengetahuan dan pekerjaan  berpengaruh secara signifikan terhadap 

partisipasi politik pada pileg 2014 di Kelurahan Karang Anyar Kecamatan 

Sungai Kunjang Kota Samarinda. 

2. Hasil pengujian hipotesis, dimana hipotesis kedua diterima, karena t test 

lebih besar dari t tabel atau 4,195 > 2,390, jadi kesadaran politik 

berpengaruh secara signifikan terhadap partisipasi politik pada Pileg tahun 

2014 di Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Sungai Kunjang Kota 

Samarinda. Maknanya bahwa kesadaran politik yang dibentuk dari 

pengetahuan dan pemahaman yang diperoleh kemudian di wujudkan 

secara nyata dalam bentuk sikap dan perilaku berkorelasi terhadap 
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partisipasi politik seseorang, semakin seseorang sadar dirinya diperintah 

maka dia akan menuntuk diberikan hak bersuara dalam penyelenggaraan 

pemerintahan salah satunnya ikut dalam pemilu. Hal tersebut untuk 

mempengaruhi kebijakan yang ada atau sekurang-kurangnya kepentingan 

mereka dapat tersalurkan dan diperhatikan.  

3. Hasil pengujian hipotesis, dimana hipotesis ketiga diterima, karena F test 

lebih besar dari F tabel atau 30,671 > 3,095, jadi status sosial ekonomi dan 

kesadaran politik berpengaruh secara signifikan terhadap partisipasi politik 

pada Pileg tahun 2014 di Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Sungai 

Kunjang Kota Samarinda. Maknanya bahwa status social ekonomi yang 

didapatkan dari pendidikan, kepemilikan harta serta jabatan atau pekerjaan 

yang dimiliki dan kesadaran politik yang didapatkan seseorang dari 

pengetahuan dan pemahaman yang diperoleh baik dari pengalaman pribadi 

atau orang lain serta membaca dan lain-lain berpengaruh terhadap 

partisipasi politik. 

4. Koefisien determinasi antara variable status sosial ekonomi dan kesadaran 

politik terhadap variabel partisipasi politik pada pileg 2014 di Kelurahan 

Karang Anyar Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda sebesar 39%. 

Dengan kata lain bahwa partisipasi politik masyarakat Kelurahan Karang 

Anyar pada pileg 2014 di Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Sungai 

Kunjang Kota Samarinda 39% dipengaruhi oleh status sosial ekonomi dan 

kesadaran politik masyarakat di Kelurahan Karang Anyar Kecamatan 

Sungai Kunjang Kota Samarinda. Hal ini juga menunjukan bahwa 61% 

masih ada pengaruh dari variabel-variabel lain diluar variable status sosial 

ekonomi dan kesadaran politik.  
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