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Abstrak 

Penelitian dalam rangka penulisan skripsi ini dilakukan untuk menganalisis 

dan mengetahui Pengaruh Sosialisasi Politik dan Tingkat Pendidikan 

Terhadap Partisipasi Politik Masyarakat Desa Mendik Kecamatan Long Kali 

Kabupaten Paser dalam Pilkada Serentak Tahun 2015 Latar belakang 

penelitian ini adalah kurangnya Sosialisasi Politik karena masalah partisipasi 

politik masyarakat yang masih kurang sehingga perlu diperhatikan di Desa 

Mendik Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser. Hipotesis yang digunakan 

adalah terdapat Pengaruh Sosialisasi Politik dan Tingkat Pendidikan 

Terhadap Partisipasi Politik Masyarakat Desa Mendik Kecamatan Long Kali 

Kabupaten Paser dalam Pilkada Serentak Tahun 2015. Penelitian ini 

dilaksanakan di Desa Mendik Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser dengan 

sampel masyarakat dimaksud yang berjumlah 96 orang. Penilitian dilakukan 

dengan mengambil sebagian populasi yang ada untuk dapat dijadikan sebagai 

sampel. Selanjutnya, data penelitian diperoleh dengan cara menyebarkan 

kuesioner, kemudian dianalisis dengan menggunakan koefisien korelasi 

Product Moment, analisis Korelasi Parsial, analisis Regresi Linear berganda, 

Kecermatan Prediksi dan analisis Koefisien Determinasi yang dibantu dengan 

bantuan komputer program SPSS versi 22.0. Berdasarkan hasil penelitian 

menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara variabel Sosialisasi Politik dan 

Tingkat Pendidikan Terhadap Partisipasi Politik. Hasil penelitian menunjukan 

terdapat pengaruh yang signifikan antara Sosialisasi Politik dan Tingkat 

Pendidikan Terhadap Partisipasi Politik adalah sebesar 99,4% sedangkan 

0,6% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak termasuk kedalam fokus 

penelitian ini. Setelah digunakan rangkaian hasil uji statistik diperoleh hasil 

Sosialisasi Politik dan Tingkat Pendidikan Terhadap Partisipasi Politik. Hasil 

uji signifikasi diperoleh hasil ttest lebih besar daripada nilai ttabel, sehingga H0 

ditolak dan Ha diterima. 
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Pendahuluan 

Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Paser Serentak Tahun 

2015 terdaftar dua calon Kepala Daerah dengan nomor urut pasangan calon, 

pasangan Bambang Susilo–Sulaiman Eva Merukh (Bang Sule) mendapatkan 

nomor urut satu yang didukung oleh empat partai yaitu PDIP, Partai Hanura, 

PAN dan Partai NasDem. Sedangkan saingannya, pasangan Yusriansyah 

Syarkawi-Mardikansyah (duo Syah) nomor urut dua yang didukung oleh dua 

partai yaitu Golkar dan PKB. Di Desa Mendik Kecamatan Long Kali 

Kabupaten Paser dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2015 diikuti 

oleh 7 TPS dengan pemilih sebanya 2.364 pemilih yang terdiri dari 1.285 

pemilih laki-laki dan 1.079 pemilih perempuan. Dengan pengguna hak pilh 

sebesar 1.653 orang yang terdiri dari 902 pemilih laki-laki dan 751 pemilih 

perempuan. Dengan suara sah sebanyak 1.626 suara dan suara tidak sah 

sebanyak 27 suara. Jadi dalam Pilkada Serentak Tahun 2015 dapat dihitung 

pemilih yang melakukan golput sebanyak 771 pemilih. Jika dihitung secara 

persentase pengguna hak pilih mencapai 69,92% sedangkan pemilih yang 

golput mencapai 30,08%.  

Melihat dari sosialisasi politik yang terjadi di Desa Mendik Kecamatan 

Long Kali Kabupaten Paser tempat penulis akan melakukan penelitian. Dalam 

pelaksanaan sosialisasi penulis melihat dari kurangnya variasi sosialisasi politik 

yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum selain itu sosialisasi  politik yang 

dilihat di sana, dapat dilihat dari aktivitas-aktivitas partisipasi politik seperti 

pemberian suara atau pemungutan suara yang dilaksanakan dalam pemilihan 

langsung, diskusi politik yang dilakukan oleh kelompok politik seperti partai 

politik, kelompok keagamaan, kelompok tani dan semacamnya serta kegiatan 

kampanye, yang dilakukan oleh kelompok komunikasi sosial, kelompok 

komunikasi publik dan kelompok komunikasi sosial yang biasanya disalurkan 

melalui media cetak, media elektronik, media format kecil dan media luar 

ruang,  

Sedangkan jika melihat dari tingkat pendidikan masyarakat Desa 

Mendik banyak memiliki pendidikan hanya sampai pendidikan dasar dan 

pendidikan menengah, bahkan ada yang tidak sekolah. Banyak anak usia 

sekolah berhenti sekolah sampai pendidikan menengah. Sedangkan yang 

lulusan pendidikan tinggi dan perguruan tinggi masih kurang. Hal ini tentu saja 

berpengaruh terhadap pola pikir mereka dalam melakukan partisipasi politik.  

Kurangnya sosialisasi politik dan rendahnya tingkat pendidikan 

masyarakat menyebabkan pemungutan suara yang masih ikut-ikutan dengan 

pemilih lainnya, ada yang tidak tahu kapan jadwal pemungutan suara, ada yang 

lebih mementingkan pekerjaan karena merasa rugi jika meninggalkan, ada yang 

menganggap memilih atau tidak tidak akan merubah apapun,  apalagi jika 

melihat dari persentase golput di Desa Mendik Kecamatan Long Kali 
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Kabupaten Paser yang cukup besar menandakan banyak masyarakat yang 

menganggap kegiatan pemungutan suara kurang penting sehingga terjadi 

maraknya golput. Hal ini menandakan lemahnya partisipasi politik dikarenakan 

rendahnya tingkat pendidikan yang dienyam oleh masyarakat tersebut.  

Oleh karena itu Penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang 

Pilkada di Desa Mendik Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser ini karena ada 

beberapa hal yang penulis rasa bisa ditemui pada penelitian ini. Di Desa 

Mendik, tempat yang penulis akan lakukan penelitian memiliki banyak 

penduduk yang mendapatkan paparan sosialisasi politik yang berbeda-beda 

serta memiliki tingkat pendidikan yang juga berbeda-beda. Berdasarkan uraian 

di atas, maka penulis ingin melihat apakah sosialisasi politik dan tingkat 

pendidikan berpengaruh terhadap partisipasi politik masyarakat Desa Mendik 

Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser dalam Pemilihan Kepala Daerah 

Serentak Tahun 2015. 

 

Kerangka Dasar Teori 

Sosialisasi Politik 

Menurut Rafael Raga Maran (2001:135), di dalam kehidupan politik, 

seperti halnya dalam wilayah-wilayah kehidupan lain, sosialisasi merupakan 

suatu kunci bagi perilaku. Sosialisasi politik merupakan suatu proses 

bagaimana memperkenalkan proses sistem politik pada seseorang dan 

bagaimana orang tersebut menenetukan tanggapan serta reaksi-reaksinya 

terhadap gejala-gejala politik. Melalui sosialisasi politik, individu-individu 

diharapkan mau dan mampu berpartisipasi secara bertanggung jawab dalam 

kehidupan politik. Dalam hal ini sosialisasi merupakan suatu proses pentagogis 

(proses pendidikan) atau suatu proses pembudayaan insan-insan politik. Proses 

ini melibatkan orang-orang baik dari generasi tua maupun generasi muda. 

Proses ini dimulai sejak dini, ketika seorang anak masih kecil, dimana keluarga 

berperan sebagai pelaku utama dalam sosialisasi. Selain keluarga, sekolah, 

kelompok kerja, kelompok sebaya, kelompok agama dan media massa berperan 

sebagai agen atau pelaku sosialisasi politik. Sosialisasi politik adalah proses 

oleh pengaruh mana seseorang individu bisa mengenali sistem politik, yang 

kemudian menentukan sifat persepsi-persepsinya mengenai politik serta reaksi-

reaksinya terhadap gejala-gejala politik. Sosialisasi mencangkup pemeriksaan 

mengenai lingkungan kultural, lingkungan politik dan lingkungan sosial dari 

masyarakat individu yang bersangkutan; juga mempelajari sikap-sikap politik 

serta penilaiannya terhadap politik. Maka sosialisasi politik itu merupakan mata 

rantai paling penting di antara sistem-sistem sosial dengan sistem-sistem 

politik, namun satu sistem bisa berbeda sekali dengan sistem lainnya. Dilihat 

dari satu segi pandangan politik tertentu, sosialisasi politik adalah luar biasa 

pentingnya sebagai proses, dengan mana individu-individu, sampai pada kadar 

yang berbeda, bisa terlibat dalam satu sistem politik, yaitu dalam partisipasi 

politik.  
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Tingkat Pendidikan 

Menurut Sikula (dalam Mangkunegara 2005:50) menyatakan bahwa 

tingkat pendidikan adalah suatu proses jangka panjang yang menggunakan 

prosedur sistematis dan terorganisir, yang mana tenaga kerja manajerial 

mempelajari pengetahuan konseptual dan teoritis untuk tujuan-tujuan umum. 

Jadi pendidikan adalah usaha sadar dan terencana melalui proses jangka 

panjang yang terbimbing, terpimpin dan menggunakan prosedur yang 

sistematis yang dilakukan oleh pendidik untuk mengembangkan jasmani dan 

rohani yang terdidik dan untuk meningkatkan pengetahuan konseptual dan 

teoritis untuk tujuan-tujuan umum. Tingkat pendidikan adalah segala sesuatu 

yang dilakukan untuk meningkatkan dan menyiapkan peserta didik agar 

mampu mengembangkan potensi yang dimiliki secara menyeluruh dalam 

memasuki kehiidupan di masa yang akan datang dan meningkatkan daya saing. 

Dimana dengan berjalannya waktu pendidikan akan semakin meningkat dan 

semakin menunjukkan daya saing yang tinggi maka dari itu tingkat pendidikan 

juga harus semakin ditingkatkan agar daya saing yang dimiliki akan semakin 

membaik. Jadi pendidikan adalah usaha sadar dan terencana melalui proses 

jangka panjang yang terbimbing, terpimpin dan menggunakan prosedur yang 

sistematis yang dilakukan oleh pendidik untuk mengembangkan jasmani dan 

rohani yang terdidik dan untuk meningkatkan pengetahuan konseptual dan 

teoritis untuk tujuan-tujuan umum. 

 

Partisipasi Politik 

Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk 

ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih 

pimpinan Negara dan secara langsung atau tidak langsung, mempengaruhi 

kebijakan Pemerintah (public policy). Kegiatan ini mencakup tindakan seperti 

memberikan suara dalam pemilihan umum menghadiri rapat umum, menjadi 

anggota suatu partai atau kelompok kepentingan, mengadakan hubungan 

(contacting) dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen dan sebagainya 

(Miriam Budiardjo 2013:367).Di negara-negara demokrasi konsep partisipasi 

politik bertolak dari paham bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat, yang 

dilaksanakan melalui kegiatan bersama untuk menetapkan tujuan-tujuan serta 

masa depan masyarakat itu sendiridan untuk menentukan orang-orang yang 

akan memegang tampuk pimpinan. Jadi partisipasi politik merupakan 

pengejawantahan dari penyelenggaraan kekuasaan politik yang abash oleh 

masyarakat. Anggota masyarakat yang berpartisipasi dalam proses politik, 

misalnya melalui pemberian suara atau kegiatan lain, terdorong oleh keyakinan 

bahwa melalui kegiatan bersama itu kepentingan mereka akan tersalur atau 

sekurang-kurangnya diperhatikan dan bahwa mereka sedikit banyak dapat 

mempengaruhi tindakan dari mereka yang berwenang untuk membuat 

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

mereka mempunyai efek politik (political efficacy). 
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Partisipasi politik menurut Rosenau (dalam Arifin, 2006:35) terdiri dari 

dua jenis. Pertama, para pengamat yang memperhatikan politik tidak hanya 

selama pemilihan umum yang satu dengan pemilihan umum yang lain. Mereka 

dapat umumnya khalayak media (pembaca surat kabar, pendengar radio dan 

pemirsa televisi), serta aktif dalam diskusi, seminar dan memberikan komentar 

melalui media massa. Kedua, partisipan aktif, adalah khalayak yang bukan saja 

mengamati, tetapi giat melakukan komunikasi dengan para pemimpin politik, 

terutama oleh para politikus, baik si pemerintahan maupun diparlemen dan luar 

parlemen. Biasanya partisipasi aktif ini dimobilisasi oleh komunikator politik, 

terutama oleh para politikus. Mereka juga khalayak media(pembaca surat 

kabar, pendengar radio dan pemirsa televisi). 

Menurut Samuel P. Huntington (dalam Miriam Budiarjo 2013:368) 

partisipasi politik adalah kegiatan warga yang bertindak sebagai pribadi-

pribadi, yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh 

pemerintah. Partisipasi bisa bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau 

spontan, mantap atau sporadis, secara damai atau kekerasan, legal atau illegal, 

efektif atau tidak efektif. Jadi dapat disimpulkan bahwa partisipasi politik 

adalah proses ikut serta masyarakat dalam kegiatan pemungutan suara atau 

suatu pemilihan guna menyumbangkan suara serta melibatkan diri dalam 

aktivitas-aktivitas politik untuk menentukan dan mempengaruhi kebijakan-

kebijakan serta keputusan-keputusan elit politik untuk kepentingan bersama. 

 

Hubungan Sosialisasi Politik dan Tingkat Pendidikan Secara Bersama-Sama 

Terhadap Partisipasi Politik 

Sosialisasi politik adalah suatu proses yang memungkinkan individu-

individu memperoleh pengetahuan, kepercayaan-kepercayaan dan sikap-sikap 

politik. Tujuan utama sosialisasi politik adalah pembentukan sikap serta watak 

para insan politik. Melalui proses sosialisasi politik individu-individu 

diharapakan berpartisipasi dalam kehidupan politik secara bertanggung jawab 

(Rafael Raga Maran 2001:158). 

 Rush dan Althoff (dalam Rafael Raga Maran 2001:147) menyatakan 

bahwa partisipasi politik dianggap sebagai akibat dari sosialisasi politik. 

Namun kiranya perlu dicatat bahwa partisipasi politik pun berpengaruh 

terhadapa partisipasi politik. Tanpa partisipasi politik, sosialisasi politik tak 

dapat berjalan, Misalnya saja seseorang ingin menyalurkan hak suara mereka 

dalam Pemilihan Kepala Daerah tapi tidak mengetahui tata caraPemilihan 

Kepala Daerah, maka hal tersebut akan menjadi hambatan dalam partisipasi 

politik seseorang. Hal inilah menjadikan peran sosialisasi politik sangat 

berpengaruh dalam partisipasi politik seseorang. 

Sedang tingkat pendidikan (dalam Khairul Muluk 2007:186) 

mengatakan bahwa pendidikan tentang partisipasi politik masyarakat 

merupakan proses pembelajaran yang dialami oleh masyarakat, baik secara 

formal maupun nonformal, terencan atau tidak terencana, sehingga 
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mempengaruhi kesadaran berpartisipasi masyarakat. Pada dasarnya, terdapat 

dua metode pembelajaran, yakni pembelajaran secara langsung dan 

pembelajaran secara tidak langsung. Pembelajaran langsung berarti bahwa 

pendidikan dalam aktivitas partsisipasi mencangkup penidikan yang berdasar 

kepada learning by process atau learning by doing. Keberhasilan dalam 

pendidikan jenis ini tentu bergantung pada derajat keterlibatan pesertanya 

dengan aktivitas penyelenggaraan pemerintah daerah. Semakin tinggi 

keterlibatannya maka semakin tinggi pula tingkat perubahan kognisi, afeksi dan 

psikomotorik politiknya. Pengalaman partisipasi yang dirasakan oleh 

masyarakat akan membuat masyarakat semakin terdidik secara politik. 

Pendidikan yang dialami oleh masyarakat melalui keterlibatannya 

dalam aktivitas-aktivitas partisipasi. Semakin aktif masyarakat muncul untuk 

terlibat dalam kegiatan partisipasi, semakin besar pula energi masyarakat dalam 

penyelenggaraan pemerintahan daerah. Perdebatan tentang berbagai isu 

kebijakan antar anggota masyarakat memunculkan semangat dan energi yang 

dikeluarkan oleh masyarakat untuk menjadi lebih baik. Berbagai upaya 

partisipasi lainnya seperti demonstrasi, kehadiran dalam rapat-rapat terbuka, 

rapat-rapat, rapat-rapat mandiri yang diselenggarakan oleh masyarakat, gotong-

royong, lobi dan negosiasi pada dasarnya memunculkan vitalitas masyarakat 

dalam membangun daerahnya sendiri. 

Pada akhirnya sosialisasi politik maupun tingkat pendidikan sangat 

mempengaruhi dari partisipasi politik seseorang. Karena melalui proses 

pendidikan yang terus berjalan dan sosialisasi politik yang diterima akan 

membantu jalannya proses partisipasi yang akan dilakukan oleh masyarakat 

dalam kegiatan-kegiatan politik.                                         

                                                     

Metode Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Desa Mendik Kecamatan Long Kali 

Kabupaten Paser. Polpulasi adalah seluruh DPT Desa Mendik yang terdaftar 

dalam Daftar Pemilih Tetap pada Pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 

2015 yang tercatat sebanyak 2.332 orang dengan sampel 96 orang. 

Menggunakan metode Simple Random Sampilng.  

Penelitian ini bersifat asosiatif dan teknik pengumpulan data dalam 

penelitian ini antara lain: (1) penelitian kepustakaan, (2) observasi, (3) 

kuesioner, (4) dokumentasi. Adapun pokok-pokok isi kuesioner penelitian ini 

merupakan indikator dari variabel sosialisasi politik bangsa meliputi: (1) 

Imitasi, (2) Intruksi, (3) Motivasi. Variabel Tingkat Pendidikan meliputi: (1) 

Pendidikan Dasar, (2) Pendidikan Menengah, (3) Pendidikan. Dan variable 

Partisiapasi Politik meliputi: (1) Pemberian Suara, (2) Dikusi Politik, (3) 

Kampanye. 

Adapun teknik yang dipakai untuk menguji hipotesis digunakan korelasi 

product moment, analisis regresi linier sederhana, regresi berganda dan 

dilanjutkan koefisien penentu atau koefisien determinasi. Dalam penelitian ini 
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menggunakan skala nominal 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 dikelompokkan dalam skala 5 jenjang 

(jawaban a diberi nilai 5; jawaban b diberi nilai 4; jawaban c diberi nilai 3; 

jawaban d diberi nilai 2; jawaban e diberi nilai 1). 

 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Untuk variabel dalam penelitian ini terdapat variabel yang memiliki 

indikator sebagai alat ukur yang menjadi isi kuisoner. Untuk indikator 

sosialisasi politik  antara lain yakni, imitasi, intruksi dan motivasi diperoleh 

jawaban berkategori sedang terbanyak sebesar 37,5%. Hal ini pula memberikan 

jawaban bahwa masyarakat Desa Mendik Kecamatan Long Kali Kabupaten 

Paser yang meliputi imitasi, intruksi dan motivasi sudah cukup baik dan perlu 

untuk ditingkatkan lagi sosialisasi politik untuk menambah pengetahuan dan 

wawasan mengenai Pemilihan Kepala Daerah. Hal ini dapat dilakukan dengan 

cara meningkatkan lagi sosialisasi kepada masyarakat menjelang Pilkada. 

Selanjutnya variabel tingkat pedidikan dengan indikator pendidikan dasar, 

pendidikan menengah dan pendidikan tinggi diperoleh jawaban berkategori 

tinggi sebesar 54,16%. Hal ini pula memberikan jawaban bahwa tingkat 

pendidikan masyarakat Desa Mendik Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser 

yang meliputi tingkat pendidikan sudah cukup baik tetapi masih perlu untuk 

ditingkatkan lagi karena masih terdapat responden yang berpendapat dalam 

kategori sedang dan rendah. Hal ini dapat dilakukan dengan cara salah satunya 

memberikan beasiswa tidak mampu atau dengan memberikan sekolah gratis 

bagi pendiikan dasar, pendidikan menengah pertama dan pendidikan menengah 

atas. 

Selanjutnya variabel partisipasi politik dengan indikator pemberian suara, 

diskusi politik dan kampanye diperoleh jawaban berategori tinggi sebesar 

55,20%. Hal ini pula memberi jawaban bahwa partisipasi politik masyarakat 

Desa Mendik Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser yang meliputi pemberian 

suara, diskusi politik dan kampanye masih cukup tinggi sehingga perlu 

ditingkatkan lagi karena masih terdapat responden yang berpendapat dalam 

kategori rendah. Partisipasi politik harus ditingkatkan lagi agar angka golput 

dapat ditekan yakni dengan cara memberikan sosialisasi politik yang lebih 

melalui komunikasi politik yang baik dan tepat. 

Selanjutnya Korelasi Person Product Moment, berdasarkan perhitungan 

SPSS Hasil korelasi pearson product moment antara X1 dan Y yaitu r = 0,053. 

Jadi terdapat hubungan antara sosialisasi politik dengan partisipasi politik 

masyarakat Desa Mendik Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser sebesar 

0,053. Untuk menguji korelasi signifikan atau tidak maka harus mengetahui 

harga Ftest dan membandingkan dengan Ftabel pada taraf kesalahan yang telah 

ditentukan dengan taraf kesalahan 5%. Diketahui Ftest sebesar -147,51 (lihat 
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lampiran 10) dan Ftabel pada taraf kesalahan 5% sebesar 3,94. Artinya Ftest < 

Ftabel (-147,51 < 3,94) maka korelasi tidak signifikan atau dapat dikatakan 

sosialisasi politik memiliki hubungan yang tidak signifikan dengan partisipasi 

politik.  Selanjutnya Korelasi Person Product Moment, berdasarkan perhitungan 

SPSS Hasil korelasi pearson product moment antara X2 dan Y yaitu r = 0,994. 

Jadi terdapat hubungan antara tingkat pendidikan dengan partisipasi politik 

masyarakat Desa Mendik Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser. Untuk 

menguji korelasi signifikan atau tidak maka harus mengetahui harga Ftest dan 

membandingkan dengan Ftabel pada taraf kesaahan 5%. Diketahui Ftest 

sebesar 9,717  dan Ftabel pada taraf kesalahan 5% sebesar 3,94. Artinya Ftest > 

Ftabel (9,717 > 3,94) maka korelasi signifikan atau dapat dikatakan tingkat 

pendidikan memiliki hubungan yang signifikan dengan partisipasi politik. Jadi 

bisa dikatakan bahwa korelasi ini adalah positif dan setelah di lakukan uji F 

maka korelasi ini adalah signifikan. Ini menunjukkan bahwa variabel Tingkat 

Pendidikan memiliki hubungan yang positif dan signifikan terhadap Partisipasi 

Politik masyarakat Desa Mendik Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser. Jadi 

sosialisasi politik terhadap partisipasi politik dengan koefisien korelasi sebesar 

0,053, Ftest sebesar -147,51 dan Ftabel sebesar 3,94 ini menunjukan bahwa 

sosialisasi politik terhadap partisipasi politik berpengaruh negatif dan tidak 

signifikan. Tingkat pendidikan terhadap partisipasi politik dengan koefisien 

korelasi sebesar 0,994, Ftest sebesar 9,717 dan Ftabel sebesar 3,94, ini 

menunjukan bahwa tingkat pendidikan dengan partisipasi politik berpengaruh 

positif dan signifikan. 

Selanjutnya Analisis Korelasi Parsial, berdasarkan perhitungan  

menggunankan aplikasi SPSS versi 22.0, diperoleh hasil dari korelasi sebelum 

variabel tingkat pendidikan sebagai kontrol, korelasi antara sosialisasi poitik 

terhadap partisipasi politik masyarakat Desa Mendik Kecamatan Long Kali 

Kabupaten Paser sebesar 0,223. Setelah variabel tingkat pendidikan dibuat 

tetap (kontrol) untuk seluruh sampel, maka korelasinya sebesar 0,223.Untuk 

mengetahui koefesien korelasi parsial yang ditemukan signifikan atau tidak, 

maka harus uji ttest. Dari hasil perhitungan ttest dengan menggunakan SPSS 

diperoleh sebesar 2,029. Sedangkan ttabel dengan taraf kesalahan 5% diperoleh 

sebesar 1,98. Ternyata ttest lebih besar dari ttabel (2,029 > 1,98). Dengan 

demikian kofesien korelasi variabel sosialisasi politik dengan partisipasi politik 

masyarakat Desa Mendik Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser dimana 

variabel tingkat pendidikan sebagai variabel kontrol adalah signifikan. Untuk 

mengetahui korelasi parsial murni atau tidak murni maka harus 

membandingkan Ftest dengan Ftabel, dari data yang diperoleh Ftest sebesar -147,51 

(lihat lampiran 10) lebih besar daripada Ftabel pada taraf kesalahan 5% sebesar 

3,94 atau Ftest < Ftabel (-147,51 < 3,94). Artinya korelasi parsial yang terjadi 

adalah tidak murni atau dapat dikatakan tidak terdapat hubungan atau pengaruh 

yang murni tetapi signifikan antara sosialisasi politik terhadap partisipasi 
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politik masyarakat Desa Mendik Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser 

dengan mengendalikan variabel tingkat pendidikan. 

Selanjutnya hasil korelasi antara tingkat pendidikan terhadap partisipasi 

politik dengan variabel sosialisasi politik sebagai variabel kontrol adalah 0,994. 

Untuk mengetahui korelasi ini signifikan atau tidak signifikan maka harus 

membandingkan ttest dengan ttabel dari data yang diperoleh dengan perhitungan 

komputer (SPSS) ttest sebesar 0,994 dan ttabel dengan taraf kesalahan 5% 

diperoleh hasil sebesar 1,984. Ternyata ttest lebih besar dari ttabel (0,994 < 1,984) 

ini berarti ttest lebih besar dibandingkan dengan ttabel ini menunjukkan bahwa 

hubungan ini tidak signifikan. Untuk mengetahui korelasi parsial murni atau 

tidak maka harus dilakukan perbandingan antara Ftabel dengan Ftest dari data 

yang diperoleh Ftest sebesar 3926,204 lebih besar dari Ftabel dengan taraf 

kesalahan 10% sebesar 3,94  atau Ftest > Ftabel (3926,204 > 3,94). Artinya 

korelasi parsial yang terjadi adalah murni. Dengan demikian dapat dikatakan 

bahwa tingkat pendidikan memiliki hubungan murni tetapi tidak signifikan 

terhadap partisipasi politik.  

Selanjutnya anilisis regresi linear berganda, Dari hasil linear berganda di 

atas diperoleh data sebagai berikut a = -0,106, b1= 0,028, b2= 0,984. Dengan 

demikian maka persamaan regresinya adalah Y = -0,106+0,028X1+0,984X2. 

Untuk mengetahui apakah persamaan garis linear tersebut signifikan atau tidak, 

maka perlu dicek dengan Ftest. Dengan menggunakan komputer diperoleh Ftest 

sebesar 3926,20. Sedangkan dengan melihat Ftabel untuk taraf kesalahan 5% 

sebesar 3,94. Hal ini berarti bahwa Ftest > Ftabel atau (3926,20 > 3,94). Maka 

persamaan garis regresi tersebut adalah signifikan yang berarti dapat dipakai 

untuk hubungan pengaruh tersebut.  

Dengan nilai koefisien b1 sebesar 0,028 maka diperoleh ttest sebesar 

2,209. Dan untuk mengetahui apakah koefisien regresi tersebut signifikan atau 

tidak maka dibandingkan ttest dengan ttabel diketahui ttabel sebesar 1,98 dan ttest 

variabel sosialisasi politik sebesar 2,209. Hal ini menunjukan bahwa nilai ttest 

lebih besar dibandingkan ttabel. Maka signifikan. Jadi pengaruh sosialisasi 

politik terhadap partisipasi politik masyarakat Desa Mendik Kecamatan Long 

Kali Kabupaten Paser adalah signifikan. Ini bisa menjadi signifikan karena 

pada prinsipnya sosialisasi politik yang baik dan efektif akan meningkatkan 

partisipasi politik masyarakat pada saat pelaksanaan pemilihan-pemilihan 

Kepala Daerah seperti Pilkada. Diperlukan metode-metode yang bervariasi dan 

usaha yang konsisten agar dapat dengan cepat meningkatkan partisipasi politik 

masyarakat. 

Selanjutnya dengan nilai koefisien regresi b2 sebesar 0,984 maka 

diperoleh ttest variabel tingkat pendidikan sebesar 88,486. Dan untuk 

mengetahui apakah koefisien regresi tersebut signifikan atau tidak maka 

dibandingkan ttest dengan ttabel. Diketahui ttabel sebesar 1,984 dan ttest tingkat 

pendidikan sebesar 88,486. Hal ini menunjukan bahwa nilai ttest lebih besar 

dibandingkan ttabel. maka signifikan. Jadi tingkat pendidikan terhadap 
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partisipasi politik masyarakat Desa Mendik Kecamatan Long Kali Kabupaten 

Paser adalah signifikan. 

 Selanjutnya kecermatan prediksi, Untuk mengetahui kecermatan prediksi 

dari regresi tersebut maka dilakukan dengan cara membandingkan antara 

standar deviasi dari Y (Sy) dengan Standar Error Of Estimete (SEtest). Dengan 

menggunakan bantuan komputer diperoleh harga Sy yaitu 4,666 dan SEest 

yaitu 0,510. Dengan demikian maka Sy > SEest. Hal ini menunjukkan bahwa 

prediksi tersebut di atas cermat. 

 Selanjutnya analisis koefisien regresi, Analisis ini digunakan untuk 

mengetahui presentase pengaruh dari variabel Sosialisasi Politik (X1) dan 

Tingkat Pendidikan (X2) terhadap Partisipasi Politik masyarakat Desa Mendik 

Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser. Dengan menggunakan bantuan 

komputer diperoleh hasil sebesar 0,994. Untuk mengetahui koefisien 

determinasi atau koefisien penetu maka digunakan rumus iqbal hasan sebagai 

berikut: KP = R Square X 100% = 0,994 X 100% = 99,4%. Hal ini berarti 

besarnya pengaruh variabel Sosialisasi Politik (X1) dan Tingkat Pendidikan 

(X2) terhadap Partisipasi Politik masyarakat adalah sebesar 99,4%. Hal ini pula 

menunjukan bahwa sisa pengaruh sebesar 0,6% adalah merupakan pengaruh 

dari variabel-variabel lain di luar variabel Sosialisasi Politik (X1) dan Tingkat 

Pendidikan (X2) mempunyai pengaruh sebesar 0,6% terhadap Partisipasi 

Politik masyarakat Desa Mendik Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser. 

 

Kesimpulan dan Saran 

Berdasarkan tujuan masalah pada penelitian ini adalah untuk 

mengetahui seberapa besar pengaruh sosialisasi politik dan tingkat pendidikan 

terhadap partisipasi politik masyarakat Desa Mendik Kecamatan Long Kali 

Kabupaten Paser. Jadi dapat diketahui terdapat pengaruh yang besar. Artinya 

terdapat pengaruh yang sangat besar antara sosialisasi politik dan tingkat 

pendidikan bersama-sama terhadap partisipasi politik. Jadi hipotesis ketiga 

yang diajukan pada penelitian ini H0 ditolak dan H1 diterima. 

Berdasarkan hasil pengamatan dan analisis yang penulis lakukan, maka 

penulis bermaksud memberikan saran adalah sebagai berikut. Berdasarkan hasil 

penelitian, diketahui bahwa tingkat pendidikan yang dalam hal ini tingkat 

pendidikan masyarakat Desa Mendik Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser 

memiliki pengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap partisipasi politik. 

Dengan adanya hal tersebut maka tingkat pendidikan di Desa Mendik 

Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser perlu ditingkatkan agar tingkat 

pendidikan menjadi lebih baik lagi. Dengan cara meningkatkan pendidikan 

sehingga masyarakat memiliki wawasan serta ilmu pengetahuan untuk 

meningkatkan partisipasi politik masyarakat Desa Mendik Kecamatan Long 

Kali Kabupaten Paser dalam Pemilihan Kepala Daerah berikutnya. 

 

 



eJournal Pemerintahan Integrattif, Volume 6, Nomor 3, 2018: 444-454 

 

 

454 

Daftar Pustaka 
Arifin, Zainul. 2006. Dasar-dasar Manajemen Bank Syahriah. Jakarta: Pustaka 

Alvabet. 

Budiardjo, Miriam. 2013.Dasar-Dasar Ilmu Politik Cetakkan kesembilan. 

Jakarta: PT Gramedia  Pustaka Utama. 

Mangkunegara, Anwar Prabu. 2005. Perilaku dan Budaya Organisasi. 

Bandung: PT. Refika Aditama. 

Maran, Rafael Raga. 2001. Pengantar Sosiologi Politik. Cetakkan 

pertama, Jakarta: PT Rineka Cipta. 

Muluk, Mujibur Rahman Khairul. 2007. Menggugat Partisipasi Publik dalam 

Pemerintahan Daerah. Cetakkan pertama. Malang: Bayumedia 

Publishing. 

Rush, Michael & Philip Althoff. 2003. Pengantar Sosiologi Politik, cetakkan 

kesepuluh. Jakarta: PT Raja Grafindo. 


