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Abstrak 

Penelitian ini menggambarkan pengaruh sosialisasi politik dan status sosial 

ekonomi terhadap partisipasi politik, terutama partisipasi politik pada para 

daftar pemilih tetap pada Pemilihan Walikota 2015 di Kelurahan Air Putih 

Kota Samarinda. Karya ilmiah ini berargumentasi bahwa ada pengaruh 

sosialisasi politik dan status sosial ekonomi terhadap partisipasi politik pada 

Pilwali 2015 di Kelurahan Air Putih Kota Samarinda. Penelitian ini 

dilaksanakan di Kelurahan Air Putih Kecamatan Samarinda Ulu Kota 

Samarinda. Pengumpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan, 

observasi, dan pengisian kuesioner. Kuesioner disebarkan kepada 100 

responden yang diambil berdasarkan teknik simple random sampling yaitu 

dengan mengambil secara acak 100 orang responden dari 20.232 orang 

populasi yang merupakan daftar pemilih tetap. Data-data yang dikumpulkan 

diolah dan dianalisis dengan analisis kuantitatif. Hasil penelitian ini 

mengemukakan bahwa sosialisasi politik memiliki pengaruh yang positif dan 

signifikan terhadap partisipasi politik. Selain itu, status sosial ekonomi 

memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap partisipasi politik. 

Sedangkan secara bersama-sama, sosialisasi politik dan status sosial ekonomi 

memiliki pengaruh terhadap partisipasi politik sebesar 41,8% pada Pilwali 

2015 di Kelurahan Air Putih Kota Samarinda. 

 

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

pemilihan walikota, kelurahan. 

 

Pendahuluan 

 Pada tahun 1998 tepatnya pada jatuhnya rezim Soeharto, terdapat ruang 

terbuka cukup besar untuk memulai proses demokratisasi di Indonesia. 

Masyarakat pada umumnya menginginkan banyak perubahan yang signifikan 

untuk era orde reformasi kedepan, salah satu perubahan yang diinginkan yaitu 

diubanya sistem sentralisasi yang berlaku pada masa orde baru menjadi sistem 

desentralisasi agar timbulnya partisipasi langsung masyarakat dalam 

pengambilan suatu keputusan. Berawal dari sini lahir beberapa undang-undang 

pemerintahan daerah serta peraturan pemerintah yang mengatur tentang tata 
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cara pemilihan kepala daerah, yang dimulai dari UU No. 22 Tahun 1999 

tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah dan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam UU 

No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dicantumkan bahwa semua 

semua urusan diserahkan oleh daerah kecuali enam urusan pokok yang wajib 

dikendalikan oleh pusat secara langsung, yaitu urusan politik luar negeri, fiskal 

dan moneter, pertahanan, keamanan, agama, dan yustisi. Undang-undang ini 

yang menjadi dasar bagi pemerintah pusat memberikan otonomi kepada daerah 

untuk memberikan kewenangan seluas-luasnya dalam mengurusi daerah 

masing-masing, kecuali enam urusan yang tercantum diatas. Salah satu hak 

yang dimiliki oleh daerah adalah kebebasan memilih kepala daerah secara 

langsung. 

 Pemilukada merupakan sarana untuk mengaktualisasikan suara para 

pemilih dalam memilih kepala daerah, baik gubernur, bupati, maupun walikota. 

Pemilihan umum ini sendiri dianggap sebagai metode yang dianggap paling 

baik dalam memilih pemimpin oleh bangsa Indonesia pada khususnya. Hal ini 

pula menjadikan memilih kepala daerah sebagai partisipasi politik paling dasar 

yang dilakukan oleh masyarakat. 

 Partisipasi politik secara umum bisa dikatakan sebagai ikut sertanya 

masyarakat dalam pengambilan keputusan seorang warga negara, dalam hal ini 

memilih kepala daerah. Namun secara luas bisa dikatakan partisipasi politik 

dimulai dari mengamati tahap pembuatan keputusan hingga analisis kebijakan 

itu sendiri, bahkan termasuk berperan langsung dalam tahap awal pembuatan 

kebijakan hingga tahap akhir seperti analisis kebijakan. Ada beberapa hal yang 

mempengaruhi partisipasi politik masyarakat, diantaranya adalah terpaan 

sosialisasi politik yang diterima masyarakat dan status sosial ekonomi yang 

dimiliki oleh masyarakat tersebut. 

 Masyarakat yang memiliki hak untuk berpartisipasi umumnya memilki 

latar belakang yang berbeda-beda. Salah satu faktor seseorang ikut 

berpartisipasi politik karena adanya sosialisasi politik yang diterima masyarakat 

yang memiliki hak memilih tersebut. Sosialisasi politik merupakan proses 

dimana individu atau kelompok menerima serta mengenali hal-hal yang 

berkaitan dengan politik dari para informan politik, yang mana dari proses 

tersebut sedikit banyak dapat mempengaruhi keputusan-keputusan politik yang 

diambil pada individu atau kelompok tersebut. Banyak cara dan metode dalam 

melakukan sosialisasi politik, baik itu secara verbal, maupun melalui perantara 

media, baik media cetak, media elektronik, serta media sosial.  

 Selain terpaan sosialisasi politik yang diterima para pemilih, status 

sosial ekonomi yang dimiliki seorang pemilih juga dapat mempengaruhi 

partisipasi politik pemilih tersebut. Tidak semua masyarakat memiliki status 

sosial ekonomi yang sama, baik dari tingkat pendidikan, pendapatan, maupun 

pekerjaan. Di satu sisi, ada masyarakat yang memiliki status sosial ekonomi 

yang tinggi dan baik, namun di sisi lain ada juga masyarakat yang memiliki 
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status sosial ekonomi yang rendah dan buruk. Status sosial ekonomi dapat 

mempercepat proses partisipasi politik seseorang, namun juga dapat 

menghambat proses partisipasi politik seseorang. Pola pikir yang terbentuk dari 

status sosial ekonomi yang berbeda-beda menjadikan paradigma seseorang 

dapat berbeda pula. Hal ini tergambar pada status sosial ekonomi yang dimiliki 

oleh masyarakat di kelurahan tempat penelitian ini dilakukan, dimana karyawan 

swasta mendominasi pekerjaan pada masyarakat dengan jumlah kurang lebih 

8.500 orang, disusul pedagang dan wiraswasta sebesar kurang lebih 6.000 

orang. 

 Belum lama ini, Kota Samarinda yang merupakan ibukota provinsi 

Kalimantan Timur telah selesai melaksanakan pemilukada, tepatnya pemilihan 

walikota. Dalam pemilihan yang diselenggarakan pada tanggal 9 Desember 

2015, Kota Samarinda menyelenggarakan pemilihan umum kepala daerah. Saat 

itu, ada 2 pasangan calon Walikota-Wakil Walikota yang bersaing pada 

pemilukada Kota Samarinda, yaitu Mudiyat Noor-Iswandi dengan nomor urut 1 

dengan petahana Syaharie Jaang-Nusyirwan Ismail dengan nomor urut 2. 

Kedua pasang calon merupakan pasangan calon dari partai politik. Pasangan 

nomor urut 1 Mudiyat Noor-Iswandi diusung oleh partai PDI-P dan Partai 

Hanura. Sedangan pasangan petahana Syaharie Jaang-Nusyirwan Ismail dengan 

nomor urut 2 diusung oleh Partai Demokrat, Nasdem dan PKS. Pasangan ini 

juga didukung oleh banyak partai, yaitu Partai Golkar, PPP, PAN, PKB, PBB 

dan PKPI. 

 Dua pasang calon tersebut ditentukan menjadi Walikota-Wakil 

Walikota oleh para pemilih yang telah terdaftar sebagai Daftar Pemilih Tetap 

(DPT). Jumlah Daftar Pemlih Tetap Kota Samarinda sebanyak 576.808 orang 

yang terdiri dari pemilih laki-laki sebenyak 299.312 jiwa dan pemilih 

perempuan sebanyak 277.496 jiwa dengan pelaksanaan Pilkada Samarinda 

dengan jumlah pemilih yang sudah ditetapkan akan digelar di 1.580 Tempat 

Pemungutan Suara (TPS) yang tersebar di 10 kecamatan di seluruh Samarinda. 

Di kelurahan tempat penelitian ini akan dilakukan, jumlah penduduk di 

Kelurahan Air Putih pada bulan Desember tahun 2015 berdasarkan data 

Kelurahan Air Putih berjumlah 22.888 orang dengan jumlah DPT sebanyak 

20.232 orang. 

 Pada saat penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah Kota 

Samarinda tahun 2015, hasil dari pemilihan umum kepala daerah Kota 

Samarinda dimenangkan sang petahana Syaharie Jaang-Nusyirwan Ismail 

dengan perolehan suara sebesar 207.444 suara, namun dibalik fakta tersebut, 

ternyata dari hasil survei yang dilakukan oleh berbagai lembaga-lembaga 

survei, ternyata partisipasi politik para pemilih tetap dalam menggunakan hak 

suaranya di Kota Samarinda tergolong rendah, bahkan kurang dari setengah 

jumlah pemilih tetap yang terdaftar, dengan persentase suara hanya sebesar 47 

% bila dibandingkan dengan tingkat ketidakmemilihan atau golput yang lebih 
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tinggi dari setengah jumlah pemilih tetap yang terdaftar, dengan persentase 

sebesar 53%. 

 Fakta diatas tergambar pula pada kelurahan tempat penelitian ini 

dilakukan, dimana partisipasi politik di kelurahan tempat penelitian ini, dalam 

aspek penggunaan hak suara pada Pilwali Kota Samarinda hanya sebesar 

10.167 DPT dari jumlah keseluruhan sebesar 20.232 DPT, dengan persentase 

yang memilih hanya sekitar 50% dari keseluruhan DPT yang terdaftar di 

kelurahan tersebut. 

 Penulis tertarik untuk melakukan penelitian pada Pemilukada Kota 

Samarinda ini karena ada beberapa hal yang penulis rasa bisa ditemui pada 

penelitian ini. Di Kota Samarinda terkhusus pada kelurahan yang penulis akan 

lakukan penelitian memiliki banyak penduduk yang mendapatkan paparan 

sosialisasi politik yang berbeda-beda serta memiliki status sosial ekonomi yang 

juga berbeda-beda.  

 

Kerangka Dasar Teori 

Pemilihan Kepala Daerah 

Tepat pada tahun 2004 terjadi perubahan dalam sistem pemilihan 

kepala negara maupun kepala daerah, baik gubernur, bupati dan walikota. Hal 

ini terjadi karena didasari oleh UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah dan disempurnakan oleh UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah. Sebelum tahun 2005, kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih 

oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Sejak berlakunya Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah 

dipilih secara langsung oleh rakyat melalui Pemilihan Kepala Daerah dan 

Wakil Kepala Daerah atau disingkat Pilkada. Pilkada pertama kali 

diselenggarakan pada bulan Juni 2005. 

Sejak berlakunya UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara 

Pemilihan Umum, pilkada dimasukkan dalam rezim pemilu, sehingga secara 

resmi bernama Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau 

disingkat Pemilukada. Pemilihan kepala daerah pertama yang diselenggarakan 

berdasarkan undang-undang ini adalah Pilkada DKI Jakarta 2007. 

Pada tahun 2011, terbit undang-undang baru mengenai penyelenggara 

pemilihan umum yaitu UU No. 15 Tahun 2011. Di dalam undang-undang ini, 

istilah yang digunakan adalah Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. 

 

Sosialisasi Politik 

Sedangkan menurut Surbakti (2010: 117) sosialisasi politik adalah 

proses di mana orang belajar tentang politik dan mengembangkan orientasi 

pada politik. Proses tersebut hakikatnya merupakan upaya mempelajari nilai-

nilai atau budaya politik masyarakat. Sosialisasi politik pada dasarnya adalah 

proses belajar, baik dari pengalaman maupun pola-pola tindakan. 
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 Tak jauh berbeda dengan pendapat Surbakti, Rush dan Althof (2003: 

27) berpendapat bahwa sosialisasi politik merupakan suatu proses bagaimana 

memperkenalkan sistem politik pada seseorang, dan bagaimana orang tersebut 

menentukan tanggapan serta reaksi-reaksinya terhadap gejala-gejala politik. 

Maran pun mengatakan bahwa sosialisasi politik adalah suatu proses 

yang memungkinkan seorang individu bisa mengenali sistem politik, yang 

kemudian menentukan sifat persepsi-persepsinya mengenai politik serta reaksi-

reaksinya terhadap gejala-gejala politik (2001: 135). 

Hampir sama dengan pernyataan Rush dan Althof, Thio (dalam Maran 

2001: 135) juga mengatakan bahwa sosialisasi politik adalah proses dengan 

mana individu–individu memperoleh pengetahuan, kepercayaan-kepercayaan, 

dan sikap politik. 

Berdasarkan pendapat dan konsep-konsep yang telah dinyatakan oleh 

beberapa ahli, penulis menyimpulkan bahwa pengertian sosialisasi politik 

adalah proses dimana seorang individu lebih mengenal bagaimana proses 

politik berjalan, mengetahui lebih jauh tentang politik, serta lebih memahami 

nilai-nilai yang terkandung dalam unsur-unsur politik tersebut. 

Menurut Darmawan (2015: 108) proses sosialisasi politik setiap 

individu dapat berhasil karena didukung oleh agent sosialisasi politik. Agent 

sosialisasi politik dapat didefinisikan sebagai orang atau lembaga yang 

membantu proses terbentuknya budaya politik seseorang. Yang termasuk ke 

dalam agent sosialisasi politik di antaranya: keluarga, teman sepermainan, 

sekolah, tempat bekerja, media massa, dan kontak politik langsung. 

 

Status Sosial Ekonomi 

Menurut Soekanto (dalam Abdulsyani 2007: 207), status sosial 

merupakan tempat seseorang secara umum dalam masyarakatnya berhubungan 

dengan orang-orang lain, hubungan dengan orang lain dalam lingkungan 

pergaulannya, prestisenya dan hak-hak serta kewajibannya.  

Menurut Mayer (dalam Soekanto 2007:207) menjelaskan bahwa status 

sosial ekonomi merupakan kedudukan suatu individu dan keluarga berdasarkan 

unsur-unsur ekonomi.  

Tak jauh berbeda dengan pendapat Mayer, Chapin (dalam Kaare 

1989:26) mengungkapkan bahwa 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. Sehingga 

dapat disimpulkan bahwa status sosial ekonomi adalah seberapa besar tingkatan 

yang dimiliki seseorang berdasarkan kedudukan yang dimiliki dalam suatu 

tatanan masyarakat atas dasar pekerjaan, kepemilikan barang, pendidikan, dll. 

Dari pemaparan tentang status sosial ekonomi di atas, dapat 

disimpulkan bahwa status sosial ekonomi adalah seberapa besar tingkatan yang 
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dimiliki seseorang berdasarkan kedudukan yang dimiliki dalam suatu tatanan 

masyarakat atas dasar pekerjaan, pendidikan, pendapatan, dll. 

Soekanto (2007) memiliki ukuran atau kriteria dalam menggolongkan 

anggota masyarakat dalam suatu lapisan sosial, kriteria tersebut diantaranya 

ukuran kekayaan, ukuran kekuasaan, ukuran kehormatan dan ukuran ilmu 

pengetehuan. Namun status sosial ekonomi masyarakat juga dapat dilihat dari 

beberapa faktor yang mempengaruhi, yaitu: pekerjaan, pendidikan, pendapatan, 

jumlah tanggungan orang tua, pemilikan barang-barang, dan jenis tempat 

tinggal. 

 

Partisipasi Politik 

Huntington dan Nelson (1990: 6) mendefinisikan partisipasi politik 

sebagai kegiatan warga negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi, dengan 

maksud mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi bisa 

bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau 

sporadis, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau ilegal dan efektif atau 

tidak efektif. 

Partisipasi politik menurut Rosenau dan Nimmo (dalam Arifin 2006: 

34) dijelaskan bahwa partisipasi politik dilaksanakan oleh khalayak politik 

yang bukan politikus atau bukan pemimpin politik atau pengikutnya.   

Tak jauh berbeda dengan pendapat para ahli diatas, Darmawan (2015: 

153) berpendapat bahwa partisipasi politik secara sederhana dapat diartikan 

sebagai setiap tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang 

untuk mempengaruhi pembuatan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. 

Budiardjo (2008: 367) mendefinisikan partisipasi politik sebagai 

kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam 

kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan negara dan, 

secara langsung atau tidak langsung, memengaruhi kebijakan pemerintah 

(public policy). Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara 

dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, mengadakan hubungan 

(contacting) atau lobbying dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, 

menjadi anggota partai atau salah satu gerakan sosial dengan direct actionnya, 

dan sebagainya. 

Jadi kesimpulan yang dapat penulis ambil dari pengertian partisipasi 

politik menurut beberapa ahli ialah kegiatan, tindakan, dan perbuatan yang 

dilakukan individu atau kelompok untuk ikut serta berkecimpun, baik secara 

langsung maupun secara tidak langsung, dalam urusan politik, baik dalam 

pemilihan umum, serta dalam memengaruhi proses dan pembentukan kebijakan 

umum suatu negara. 

Berkenaan dengan beragamnya indikator sebagai bentuk partisipasi 

politik, Almond (dalam Mas’eod dan Mac Andrews, 1995:48) membedakan 

partisipasi politik menjadi dua bentuk aksi, yaitu: partisipasi politik 

konvensional, dan partisipasi politik non-konvensional. Bentuk partisipasi 
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politik konvensional terdiri dari: pemberian suara, diskusi politik, kegiatan 

kampanye, membentuk dan bergabung dengan kelompok kepentingan, dan 

komunikasi individu dengan kelompok kepentingan. Selain itu, bentuk 

partisipasi politik non-konvensional terdiri dari: pengajuan petisi, unjuk rasa, 

konrontasi, mogok, tidak kekerasan politik terhadap harta benda, tindakan 

kekerasan politik terhadap manusia, dan perang gerilya. 

 

Hubungan/Pengaruh Sosialisasi Politik dan Status Sosial Ekonomi terhadap 

Partisipasi Politik 

 Banyak hal yang mempengaruhi partisipasi politik seseorang, salah 

satunya adalah sosialisasi politik. Menurut beberapa ahli yang menjelaskan 

tentang sosialisasi politik bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi 

partisipasi politik seseorang yaitu semakin besar terpaan sosialisasi politik yang 

diterima seseorang, akan mempengaruhi secara signifikan tingkat partisipasi 

politik seseorang 

 Berdasarkan teori yang banyak dijelaskan oleh para ahli, sosialisasi 

politik memiliki peran yang sangat penting. Rush dan Althoff (dalam Magan 

2001: 147) menyatakan bahwa partisipasi politik dianggap sebagai akibat dari 

sosialisasi politik. Namun kiranya perlu juga dicatat bahwa partisipasi politik 

pun berpegaruh terhadap sosialisasi politik. Tanpa partisipasi politik, sosialisasi 

politik tak dapat berjalan. Misalnya saja seseorang ingin menyalurkan hak 

suara mereka dalam pemilihan kepala daerah tapi tidak mengetahui cara-cara 

pemilihan kepala daerah, maka hal tersebut akan menjadi hambatan dalam 

partisipasi politik seseorang. Hal inilah menjadikan peran sosialisasi politik 

sangat berpengaruh dalam partisipasi politik seseorang. Peran para agent 

sosialisasi politik juga dinilai dapat meningkatkan partisipasi politik seseorang, 

dimana para agent dapat berperan sebagai mediator antara informan politik dan 

receiver atau penerima informasi politik, baik dalam bentuk pendidikan politik 

maupun dalam bentuk indoktrinisasi politik. 

 Selain faktor sosialisasi politik, partisipasi politik juga dipengaruhi oleh 

hal lainnya, seperti faktor status sosial ekonomi yang dimiliki seseorang. 

Huntington dan Nelson (1990: 26) mengatakan bahwa modernisasi dan 

pembangunan sosial ekonomi yang cepat, yang akan menaikkan tingkat 

kesejahteraan ekonomi secara keseluruhan di dalam masyarakat itu dan dengan 

begitu memungkinkan suatu distribusi kekayaan yang lebih adil, memajukan 

kestabilan politik, dan meletakkan landasan bagi partisipasi politik yang lebih 

luas dan sistem pemerintah yang lebih demokratis. Dari uraian diatas, secara 

eksplisit dijelaskan bahwa ada pengaruh yang besar antara status sosial 

ekonomi seseorang terhadap partisipasi politik yang akan dilakukannya. 

 Sebagai contoh, apabila status sosial yang dimiliki seseorang tinggi 

dalam hal pendidikan, maka kecenderungan orang tersebut dalam melakukan 

partisipasi politik akan tinggi, karena didasari pada pemahaman bahwa memilih 

pada pemilukada merupakan suatu keputusan yang dapat berdampak pada 
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kehidupan orang trersebut, lain hal apabila tingkat pendidikan seseorang yang 

rendah, akan bersifat tak acuh pada partisipasi politik yang dilakukannya. 

 Selain berhubungan secara sendiri-sendiri partisipasi politik juga 

dipengaruhi secara bersama-sama oleh sosialisasi politik dan status sosial 

ekonomi. Contohnya saja seperti orang yang mendapatkan sosialisasi politik 

yang rendah, tapi memiliki tingkat ekonomi yang baik, sehingga cenderung 

orang tersebut lebih memilih berpartisipasi dalam poliik. Akan berbeda apabila 

orang tersebut memiliki status sosial ekonomi yang tinggi, namun sosialisasi 

politik yang orang tersebut terima rendah, akan ada kecenderungan bahwa 

orang tersebut tidak akan berpartisipasi dalam hal politik, karena keterbatasan 

infornasi politik yang didapatkannya melalui sosialisasi politik. 

Berdasarkan uraian diatas, dapat dilihat bahwa sosialisasi politik dan 

status sosial ekonomi ini jika diukur secara bersama-sama dapat mempengaruhi 

partisipasi politik masyarakat. Adapun hipotesis yang dapat dikemukakan 

berdasarkan uraian diatas bahwa Sosialisasi Politik dan Status Sosial Ekonomi 

secara bersama-sama  tidak mempengaruhi Partisipasi Politik secara positif 

dan signifikan pada Pilwali 2015 di Kelurahan Air Putih Kota Samarinda serta 

Sosialisasi Politik dan Status Sosial Ekonomi secara bersama-sama 

mempengaruhi Partisipasi Politik secara positif dan signifikan pada Pilwali 

2015 di Kelurahan Air Putih Kota Samarinda. 

 

Metode Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Air Putih Kota Samarinda. 

Sampel total yang diambil adalah 100 orang DPT dari jumlah DPT terdaftar di 

kelurahan Air Putih sebanyak 20.232 DPT. Dalam penelitian ini penulis 

menarik sampel dari jumlah populasi yang ada sebagai sampel dengan 

menentukan presisi sebesar 10%.   

Penelitian ini bersifat asosiatif dan teknik pengumpulan data dalam 

penelitian ini antara lain : observasi, kuesioner, penelitian kepustakaan, dan 

dokumentasi. Adapun pokok-pokok isi kuesioner penelitian ini merupakan 

indikator dari variabel sosialisasi politik meliputi: melalui keluarga, melalui 

teman sepermainan, dan melalui media massa. Variabel status sosial ekonomi 

meliputi: pendidikan, pendapatan, dan pekerjaan. Selain itu, variabel disiplin 

kerja meliputi: diskusi politik, mengikuti kampanye politik, dan mengikuti 

pemilihan langsung. 

 Untuk menganalisis data yang diperoleh dan untuk menguji hipotesis 

yang telah dirumuskan, maka penulis menggunakan teknik analisis, yaitu 

korelasi pearson product moment, korelasi parsial, regresi linear berganda, 

kecermatan prediksi, koefisien penentu atau koefisien determinasi. Dalam 

penelitian ini menggunakan skala likert sebagai alat pengukur data. Mengenai 

kriteria atau skor menurut Singarimbun (1995: 110) 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 
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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 dan Pembahasan  

Untuk variabel dalam penelitian ini terdapat indikator sebagai alat ukur 

yang menjadi isi kuesioner. Untuk variabel sosialisasi politik (melalui 

keluarga): pada indikator tentang keluarga responden telah menanamkan nilai-

nilai politik pada responden diperoleh hasil jawaban terbanyak responden 

sebesar 30 persen sehingga dapat disimpulkan bahwa kecenderungan keluarga 

sangat menanamkan nilai-nilai politik tersebut pada anggota keluarga mereka. 

Indikator tentang penanaman nilai politik dalam keluarga responden berdampak 

pada sikap dan perilaku politik responden diperoleh hasil jawaban terbanyak 

responden sebesar 30 persen sehingga dapat disimpulkan kecenderungan 

keluarga yang menanamkan nilai politik tersebut memberikan dampak yang 

sangat signifikan terhadap sikap dan perilaku politik responden. 

Untuk variabel sosialisasi politik (melalui teman sepermainan): pada 

indikator tentang mendapatkan nilai-nilai politik dari teman sepergaulan 

responden diperoleh hasil jawaban terbanyak responden sebesar 28 persen 

sehingga dapat disimpulkan bahwa sebagian responden cukup mendapatkan 

nilai-nilai politik dari teman sepermainan para responden. Indikator tentang 

pergaulan dengan teman sepermainan mendorong kesadaran politik responden 

diperoleh hasil jawaban terbanyak respoden sebesar 30 persen sehingga dapat 

disimpulkan bahwa pergaulan yang dilakukan dapat mendorong kesadaran 

politik seseorang, sehingga mayoritas responden menjawab bahwa teman 

sepermainan cukup mendorong kesadaran politik. 

Untuk variabel sosialisasi politik (melalui media massa): pada indikator 

tentang ketertarikan responden dengan media massa yang menyiarkan serta 

memberitakan tentang politik diperoleh hasil jawaban terbanyak respoden 

sebesar 37 persen sehingga dapat disimpulkan bahwa media massa sangat 

mampu menarik perhatian sebagian besar responden dengan menyampaikan 

berita yang menyangkut tentang politik. Indikator tentang pemberitaan politik 

di media massa mendorong lahirnya kesadaran politik responden diperoleh 

hasil jawaban terbanyak responden sebesar 38 persen sehingga dapat 

disimpulkan bahwa media massa sangat berhasil mendorong dan meningkatkan 

kesadaran politik responden dengan menghadirkan berita yang menyangkut 

masalah politik dengan hasil mayoritas jawaban responden yang sangat 

terdorong. 

Untuk variabel status sosial ekonomi (pendidikan): pada indikator 

tentang tingkat pendidikan formal terakhir yang pernah responden ikuti 

diperoleh hasil jawaban terbanyak responden sebesar 29 persen sehingga dapat 

disimpulkan bahwa mayoritas para responden memiliki pendidikan yang baik 

dalam pendidikan formal. Indikator tentang pendidikan formal yang pernah 

responden ikuti berdampak pada sikap dan perilaku politik responden diperoleh 



eJournal Pemerintahan Integrattif, Volume 4, Nomor 4, 2016: 547-561 

 

 

556 

hasil jawaban terbanyak responden sebesar 32 persen sehingga dapat 

disimpulkan ilmu yag didapat para responden dalam pendidikan formal yang 

ditekuni responden, cukup mampu menimbulkan sikap dan perilaku politik para 

responden, baik melalui tenaga pendidik di tiap sekolah maupun perguruan 

tinggi atau melalui buku ataupun literatur yang didapat dari sekolah atau 

perguruan tinggi. 

Untuk variabel status sosial ekonomi (pendapatan): pada indikator 

tentang berapa jumlah pendapatan rata-rata yang responden terima setiap 

bulannya diperoleh hasil jawaban terbanyak responden sebesar 22 persen 

sehingga dapat disimpulkan bahwa responden memiliki pendapatan yang 

beragam, yang mana pendapatan yang didapat berasal dari pekerjaan dan 

pemasukan tiap-tiap responden yang berbeda-beda. Indikator tentang 

pendapatan yang diterima responden saat ini memenuhi kebutuhan sehari-hari 

responden diperoleh hasil jawaban terbanyak responden sebesar 34 persen 

sehingga dapat disimpulkan bahwa hal ini bisa terjadi karena kecenderungan 

para responden yang tinggal di kota besar seperti Kota Samarinda, yang mana 

membutuhkan biaya hidup yang tinggi sehingga pendapatan yang diterima 

terasa kurang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. 

Untuk variabel status sosial ekonomi (pekerjaan): pada indikator 

responden tentang yaitu pekerjaan yang responden tekuni sekarang memenuhi 

kebutuhan sehari-hari responden diperoleh hasil jawaban terbanyak responden 

sebesar 24 persen sehingga dapat disimpulkan bahwa hal ini bisa terjadi karena 

kecenderungan para responden yang bekerja di kota besar seperti Samarinda, 

yang mana menuntut waktu dan tenaga yang lebih, sehingga kebutuhan akan 

waktu berlibur serta beristirahat bersama keluarga terasa kurang untuk 

memenuhi kebutuhan sehari-hari.. Indikator tentang pekerjaan yang responden 

tekuni meningkatan status sosial responden di mata masyarakat diperoleh hasil 

jawaban terbanyak responden sebesar 30 persen sehingga dapat disimpulkan 

bahwa hal ini bisa terjadi karena para responden yang menetap di kota besar 

seperti kota Samarinda, dimana para penduduknya lebih bersifat soliter, yang 

mana para masyarakat atau para tetangga tidak memperdulikan para 

masyarakat atau tetangga yang ada di sekelilingnya termasuk dalam hal 

pekerjaan yang ditekuni masyarakat atau tetangga yang ada di lingkungannya.. 

Untuk variabel partisipasi politik (diskusi politik): pada indikator 

tentang seberapa tertarik responden dengan diskusi politik diperoleh hasil 

jawaban terbanyak responden sebesar 33 persen sehingga dapat disimpulkan 

bahwa diskusi politik yang dilakukan dan dilaksanakan baik dari partai politik 

maupun panitia pemilihan umum cukup mampu manarik perhatian para 

responden dalam cakupan wilayah Kelurahan Air Putih. Indikator tentang 

seberapa sering responden mengikuti diskusi politik diperoleh hasil jawaban 

terbanyak responden sebesar 34 persen sehingga dapat disimpulkan bahwa hal 

ini bisa terjadi karena beberapa sebab, baik dari kemauan dan kesadaran yang 

rendah dari responden itu sendiri, kesibukan responden dari pekerjaan, dll. 
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Untuk variabel partisipasi politik (mengikuti kampanye politik): pada 

indikator tentang seberapa antusias responden dalam mengikuti kampanye 

politik diperoleh hasil jawaban terbanyak responden sebesar 36 persen 

sehingga dapat disimpulkan bahwa hal ini bisa terjadi dikarenakan sebagian 

besar responden kurang memiliki kesadaran politik untuk mengikuti kampanye 

politik yang dilakukan oleh bakan calon Walikota Samarinda. Indikator tentang 

seberapa sering responden mengikuti kampanye politik dalam Pilwali 2015 

Kota Samarinda diperoleh hasil jawaban terbanyak responden sebesar 33 

persen sehingga dapat disimpulkan bahwa hal ini bisa terjadi dikarenakan 

sebagian besar para responden yang kurang tertarik akan kampanye politik 

yang dilakukan para bakal calon Walikota Samarinda, maupun kurang 

menariknya isi maupun cara penyampaian yang dilakukan oleh bakal calon 

Walikota Samarinda. 

Untuk variabel partisipasi politik (mengikuti pemilihan langsung): pada 

indikator tentang seberapa penting keikutsertaan responden dalam memilih 

pada Pilwali 2015 Kota Samarinda diperoleh hasil jawaban terbanyak 

responden sebesar 30 persen sehingga dapat disimpulkan bahwa sebagian besar 

daftar pemilih tetap yang berada di Kelurahan Air Putih memiliki kesadaran 

yang cukup dalam menggunakan hak suaranya dalam Pilwali 2015 Kota 

Samarinda. Indikator tentang apakah responden menggunakan hak pilih 

responden dalam Pilwali 2015 Kota Samarinda diperoleh hasil jawaban 

terbanyak responden sebesar 46 persen sehingga dapat disimpulkan bahwa hal 

ini bisa terjadi karena beberapa sebab, antara lain karena para pemilih memang 

memiliki kesadaran yang rendah dalam menggunakan hak pilih yang dimiliki, 

lebih memilih menggunakan hari libur untuk beristirahat, ataupun lebih 

memilih bekerja pada hari pemungutan suara dalam Pilwali 2015 Kota 

Samarinda. 

 Selanjutnya dilakukan analisis korelasi product moment, dimana 

korelasi product moment berfungsi untuk melihat adanya hubungan antara 

variabel bebas dengan variabel terikat. Berdasarkan perhitungan menggunakan 

SPSS Statistics 15.0 diperoleh hasil korelasi product moment antara X1 dan Y 

yaitu r = 0,645. Jadi terdapat hubungan antara Sosialisasi Politik dengan 

Partisipasi Politik Pada Pilwali 2015 Kota Samarinda di Kelurahan Air Putih 

Kota Samarinda sebesar 0,645. Serta diketahui pula Ftest > Ftabel (70,53 > 2,36) 

maka korelasi signifikan atau dapat dikatakan Sosialisasi Politik memiliki 

hubungan yang signifikan dengan Partisipasi Politik Pada Pilwali 2015 Kota 

Samarinda di Kelurahan Air Putih Kota Samarinda. Hasil korelasi pearson 

product moment antara X2 dan Y yaitu r = 0,347. Jadi terdapat hubungan antara 

Status Sosial Ekonomi dengan Partisipasi Politik Pada Pilwali 2015 Kota 

Samarinda di Kelurahan Air Putih Kota Samarinda sebesar 0,347. Serta 

diketahui pula Ftest > Ftabel (39,06 > 2,36) maka korelasinya signifikan atau 

dapat dikatakan Status Sosial Ekonomi memiliki hubungan yang signifikan 
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dengan Partisipasi Politik Pada Pilwali 2015 Kota Samarinda di Kelurahan Air 

Putih Kota Samarinda. 

 Selanjutnya dilakukan analisis korelasi parsial, dimana korelasi parsial 

berfungsi untuk melihat adanya hubungan antara variabel bebas dengan 

variabel terikat, dimana dimasukkan satu variabel sebagai varibel kontrol. 

Berdasarkan perhitungan menggunakan SPSS Statistics 15.0 diperoleh hasil 

korelasi sebesar 0,581 dimana variabel Status Sosial Ekonomi ditetapkan 

sebagai variabel kontrol dan Sosialisasi Politik sebagai variabel bebas dengan 

Partisipasi Politik sebagai variabel terikat. Hasil selanjutnya diperoleh Ftest > 

Ftabel (49,88 > 2,36). Artinya korelasi parsial yang terjadi adalah murni atau 

dapat dikatakan adanya hubungan murni antara Sosialisasi Politik dengan 

Partisipasi Politik Pada Pilwali 2015 Kota Samarinda di Kelurahan Air Putih 

Kota Samarinda dengan variabel Status Sosial Ekonomi ditetapkan sebagai 

variabel kontrol. Sedangkan variabel Sosialisasi Politik ditetapkan sebagai 

variabel kontrol dan Status Sosial Ekonomi sebagai variabel bebas dengan 

Partisipasi Politik sebagai variabel terikat diperoleh hasil korelasi sebesar 

0,060. Hasil selanjutnya diperoleh Ftest < Ftabel (0,35 < 2,36). Artinya korelasi 

parsial yang terjadi adalah tidak murni atau dapat dikatakan adanya hubungan 

tidak murni antara Status Sosial Ekonomi dengan Partisipasi Politik Pada 

Pilwali 2015 Kota Samarinda di Kelurahan Air Putih Kota Samarinda dengan 

variabel Sosialisasi Politik ditetapkan sebagai variabel kontrol. 

Selanjutnya analisis regresi linear berganda yang menunjukkan arah 

dan kuatnya pengaruh dua variabel secara bersama-sama atau lebih terhadap 

variabel lainnya. Berdasarkan perhitungan menggunakan aplikasi SPSS 

Statistics 15.0 diperoleh persamaan regresi pada variabel bebas a=2,415, b1= 

0,610 dan b2= 0,048. Dengan demikian maka persamaan regresinya adalah Y = 

2,415 + 0,610X1 + 0,048X2. Diketahui Ftest > Ftabel atau (34,829 > 2,36), maka 

persamaan garis regresi tersebut adalah signifikan yang berarti dapat dipakai 

untuk memprediksi atau sebagai prediktor variabel penelitian. 

Dengan nilai koefisien regresi b1 sebesar 0,610 maka diperoleh ttest 

sebesar 7,039. Dan untuk mengetahui apakah koefisien regresi tersebut 

signifikan atau tidak maka di bandingkan ttest dengan ttabel 1,29034 dan variabel 

Sosialisasi Politik (X1) sebesar 7,039. Ini menunjukkan bahwa nilai ttest lebih 

besar dibandingkan dengan ttabel, maka signifikan. Jadi pengaruh Sosialisasi 

Politik (X1) terhadap Partisipasi Politik (Y) pada Pilwali 2015 Kota Samarinda 

di Kelurahan Air Putih Kota Samarinda signifikan. Ini berarti perubahan satu 

satuan pada Sosialisasi Politik (X1) mengakibatkan perubahan sebesar 0,610 

pada Partisipasi Politik (Y). Maka Sosialisasi Politik (X1) memiliki pengaruh 

terhadap Partisipasi Politik (Y) dan pengaruh tersebut positif dan signifikan. 

Selanjutnya dengan nilai koefisien regresi b2 sebesar 0,048 maka 

diperoleh ttest sebesar 0,593. Dan untuk mengetahui apakah koefisien regresi 

tersebut signifikan atau tidak maka di bandingkan ttest dengan ttabel 1,29034 dan 

variabel Status Sosial Ekonomi (X2) sebesar 0,593. Ini menunjukkan bahwa 
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nilai ttest lebih kecil dibandingkan dengan ttabel, maka tidak signifikan. Jadi 

pengaruh Status Sosial Ekonomi (X2) terhadap Partisipasi Politik (Y) pada 

Pilwali 2015 Kota Samarinda di Kelurahan Air Putih Kota Samarinda tidak 

signifikan. Ini berarti perubahan satu satuan pada Status Sosial Ekonomi (X2) 

mengakibatkan perubahan sebesar 0,048 pada Partisipasi Politik (Y). Walaupun 

perubahannya sangat kecil, hal ini bukan berarti variabel Status Sosial Ekonomi 

(X2) tidak berpengaruh terhadap variabel Partisipasi Politik (Y), tapi karena 

hasil dari perhitungan tersebut menunjukkan angka yang sangat kecil, maka 

pengaruh tersebut tidak signifikan. Oleh karena itu maka bisa disimpulkan 

variabel Status Sosial Ekonomi (X2) memiliki pengaruh terhadap Partisipasi 

Politik (Y) dan pengaruh tersebut positif, namun pengaruhnya tidak signifikan. 

Selanjutnya untuk mengetahui kecermatan prediksi dari regresi 

tersebut maka dilakukan dengan cara membandingkan antara standar deviasi 

dari Y (Sy) dengan standart error of estimate (SEest), dimana stadar deviasi dari 

Y (Sy), dimana nilai Y (Sy) = 4,95292. Dengan menggunakan software SPSS 

maka bisa mengetahui nilai standart error of estimate (SEest) sebesar 3,81738. 

Dengan demikian maka Sy lebih besar dari SEest. Hal ini menunjukkan bahwa 

prediksi tersebut adalah cermat. 

 Selanjutnya untuk mengetahui koefisien determinasi atau koefisien 

penentu, didapatkan hasil perhitungan maka R square sebesar 0,418. Jadi untuk 

mengetahui hasil perhitungan koefisien penentu = 0,418 x 100 persen = 41,8 

persen. Ini berarti besarnya pengaruh variabel Sosialisasi Politik (X1) dan 

variabel Status Sosial Ekonomi (X2) terhadap variabel Partisipasi Politik (Y) 

adalah 41,8 persen. Hal ini juga menjelaskan bahwa 58,2 persen dari variabel 

atau faktor lain berpengaruh terhadap Partisipasi Politik (Y). 

 

Kesimpulan dan Rekomendasi 

 Berdasarkan analisis data yang diperoleh maka diketahui bahwa 

koefisien regresi Sosialisasi Politik terhadap Partisipasi Politik pada Pilwali 

2015 Kota Samarinda di Kelurahan Air Putih Kota Samarinda adalah sebesar 

0,610. Ini bermakna perubahan satu satuan pada variabel Sosialisasi Politik 

mengakibatkan perubahan sebesar 0,610 pada Partisipasi Politik. Dan setelah 

dilakukan tes maka hasil yang diperoleh tersebut signifikan. Jadi ini berarti 

Sosialisasi Politik memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap 

Partisipasi Politik dengan indikator-indikator diskusi politik, mengikuti 

kampanye politik, dan mengikuti pemungutan suara pada Pilwali 2015 Kota 

Samarinda di Kelurahan Air Putih Kota Samarinda. Dengan demikian, maka 

hipotesis penelitian yang dikemukakan penulis dalam penelitian ini diterima. 

 Selain itu, koefisien regresi Status Sosial Ekonomi terhadap Partisipasi 

Politik pada Pilwali 2015 Kota Samarinda di Kelurahan Air Putih Kota 

Samarinda adalah sebesar 0,048. Ini bermakna perubahan satu satuan pada 

variabel Status Sosial Ekonomi mengakibatkan perubahan sebesar 0,048 pada 

Partisipasi Politik. Dan setelah dilakukan tes maka hasil yang diperoleh 
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tersebut tidak signifikan. Jadi ini berarti Status Sosial Ekonomi memiliki 

pengaruh yang positif, namun tidak signifikan terhadap Partisipasi Politik 

dengan indikator-indikator diskusi politik, mengikuti kampanye politik, dan 

mengikuti pemungutan suara pada Pilwali 2015 Kota Samarinda di Kelurahan 

Air Putih Kota Samarinda. Dengan demikian, maka hipotesis penelitian yang 

dikemukakan penulis dalam penelitian ini ditolak.  

 Adapun besarnya pengaruh Sosialisasi Politik dan Status Sosial 

Ekonomi terhadap Partisipasi Politik dengan indikator-indikator diskusi politik, 

mengikuti kampanye politik, dan mengikuti pemungutan suara suara pada 

Pilwali 2015 Kota Samarinda di Kelurahan Air Putih Kota Samarinda sebesar 

41,8%. Ini berarti selain Sosialisasi Politik dan Status Sosial Ekonomi, 

Partisipasi Politik pada Pilwali 2015 Kota Samarinda di Kelurahan Air Putih 

Kota Samarinda juga dipengaruhi oleh variabel atau faktor lain sebesar 58,2%. 

 Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, Sosialisasi Politik lebih 

dominan mempengaruhi Partisipasi Politik pada Pilwali 2015 Kota Samarinda 

di Kelurahan Air Putih Kota Samarinda, oleh karena itu diharapkan agar para 

agent-agent politik yang ada dalam lingkup penelitian ini, baik keluarga, teman 

sepermainan, media massa, bahkan yang lain harus lebih meningkatkan 

Sosialisasi Politik yang dilakukan. Dengan ditingkatkannya Sosialisasi Politik 

yang dilakukan para agent politik diharapkan dapat meningkatkan Partisipasi 

Politik di wilayah penelitian ini lebih baik dari sebelumnya. 

 Dengan melihat tingginya pengaruh Sosialisasi Politik, maka sebaiknya 

agar dana yang dialokasi maupun atribut yang disiapkan oleh panitia pelaksana 

Pilwali kedepan dapat ditingkatkan dalam pengalokasiannya untuk melakukan 

Sosialisasi Politik tersebut. 

 Dengan melihat rendahnya pengaruh Status Sosial Ekonomi, maka 

diharapkan pemerintah setempat dapat meningkatkan Status Sosial Ekonomi 

yang dimiliki masyarakat, yang mana hal ini dapat berpegaruh dengan 

meningkatnya Partisipasi Politik yang dilakukan oleh masyarakat di wilayah 

penelitian ini.  Dengan besarnya pengaruh Sosialisasi Politik dan Status Sosial 

Ekonomi terhadap Partisipasi Politik pada Pilwali 2015 Kota Samarinda di 

Kelurahan Air Putih Kota Samarinda, dimana hal ini juga menjelaskan bahwa 

variabel atau faktor lain juga berpengaruh terhadap Partisipasi Politik. Karena 

besarnya faktor lain yang mempengaruhi Partisipasi Politik di wilayah 

penelitian ini, selayaknya juga dilakukan penelitian serupa namun dengan 

menggunakan variabel yang berbeda yang mana diharapkan dapat ditemukan 

strategi-strategi maupun cara-cara lain untuk meningkatkan Partisipasi Politik 

di wilayah penelitian yang sama pada penelitian ini, seperti kesadaran politik, 

money politic, dan lain-lain. 
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