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ABSTRAK 

 

Lusmianingsih, Efi. 2013 Peranan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 

Dalam Melaksanakan Pendidikan Politik Untuk Meningkatkan Partisipasi Aktif 

Kaum Muda Di Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara. Skripsi, Jurusan Politik 

dan Kewarganegaraan,  Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang. 

 

Kata kunci: Pendidikan Politik, Partisipasi Aktif, Kaum Muda, Partai 

Persatuan Pembangunan 

 

Permasalahan penelitian ini adalah (1) bagaimana peranan PPP dalam 

melaksanakan pendidikan politik untuk meningkatkan partisipasi aktif kaum muda 

di Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara, (2) bagaimana bentuk pendidikan 

politik yang dilaksanakan PPP dalam meningkatkan partisipasi aktif kaum muda 

di Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara, (3) apa faktor pendukung dan 

penghambat PPP dalam melaksanakan pendidikan politik untuk meningkatkan 

partisipasi aktif kaum muda di Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara. Tujuan 

penelitian ini adalah (1) mengetahui peranan Partai Persatuan Pembangunan 

dalam melaksanakan pendidikan, (2) mengetahui bentuk pendidikan politik yang 

dilaksanakan PPP dan (3) mengetahui faktor pendukung dan penghambat PPP 

dalam melaksanakan pendidikan politik untuk meningkatkan partisipasi aktif 

kaum muda di Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara. Manfaat penelitian ini 

terdiri dari dua macam yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data 

menggunakan wawancara, observasi, teknik dokumen. Lokasi penelitian adalah 

Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara. Fokus penelitiannya adalah partisipasi 

aktif kaum muda terhadap PPP. Informan dalam penelitian ini adalah ketua PAC 

PPP, pengurus harian PAC PPP, anggota PPP, kaum muda yang menjadi anggota 

PPP dan belum menjadi anggota PPP. Teknik pemeriksaan keabsahan data 

menggunakan teknik triangulasi. Analisis data menggunakan analisis data 

kualitatif Miles dan Huberman. 

Hasil penelitian ini adalah PPP Kecamatan Kembang mempunyai peranan 

untuk meningkatkan partisipasi aktif kaum muda melalui pelaksanaan pendidikan 

politik PPP Kecamatan Kembang, bidang yang bertanggungjawab adalah bidang 

pendidikan. Bentuk pendidikan politik yang dilaksanakan adalah pertemuan rutin, 

pengajian, pencerahan wawasan berpolitik, strategi pemenangan calon, 

pemantapan anggota dan organisasi partai. Faktor yang mendukung dan 

menghambat pelaksanaan pendidikan politik adalah faktor internal yang 

mendukung meliputi image, figur danrasa ingin tahu, sedangkan penghambatnya 

adalah sumber dana, sumber daya manusia, pengetahuan, dan sikap pragmatis. 

Faktor eksternal yang mendukung adalah agama, sedangkan penghambatnya 

adalah tanggapan kaum muda dalam mengikuti pendidikan politik. 

Saran dalam penelitian ini adalah PPP Kecamatan Kembang, 

melaksanakan pendidikan politik dengan menarik melalui bentuk pendidikan 

politik yang kreatif, sehingga bisa digunakan untuk menarik anggota baru dan 

meningkatkan dukungan dari kaum muda terhadap PPP Kecamatan Kembang. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Sosialisasi politik terdiri dari dua macam bentuk kegiatan yaitu 

pendidikan politik dan indoktrinasi politik. Sosialisasi politik atau pendidikan 

politik dalam arti kata yang longgar adalah bagian langsung dari kehidupan 

masyarakat sehari-hari, disenangi atau tidak, diketahui atau tidak, disadari 

atau tidak hal itu dialami oleh anggota-anggota masyarakat baik penguasa 

maupun orang awam. Indoktrinasi politik adalah proses sepihak ketika 

penguasa memobilisasi dan memanipulasi warga masyarakat untuk menerima 

nilai, norma, dan simbol yang dianggap pihak yang berkuasa sebagai ideal 

dan baik, melalui berbagai forum pengarahan yang penuh paksaan psikologis, 

dan latihan yang penuh disiplin (Surbakti, 2010:150).  

Negara yang menganut asas demokrasi tidak mengenal adanya 

indoktrinasi politik karena bertolak belakang dengan asas demokrasi, tetapi 

melaksanakan kegiatan pendidikan politik. Pendidikan politik pada dasarnya 

dilaksanakan secara sengaja dan usaha sadar yang terencana sehingga dapat 

mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat tanpa memandang status, 

kedudukan ataupun usia seseorang serta dapat dilaksanakan oleh seseorang 

yang lebih berpengalaman atau dewasa terhadap generasi penerusnya. 

Pendidikan politik sangat bertolak belakang dengan indoktrinasi 

politik karena pendidikan politik dilaksanakan oleh lembaga formal, informal, 
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ataupun partai politik yang bersangkutan secara langsung antara pemberi dan 

penerima informasi sehingga setiap individu dapat mengetahui secara 

langsung informasi yang diberikan, pendidikan politik dapat dilaksanakan 

oleh anggota partai politik untuk meningkatkan partisipasi aktif seseorang 

tanpa melakukan pemaksaan terhadap keikutsertaan anggota karena 

partisipasi aktif seseorang sifatnya adalah sukarela, sedangkan indoktrinasi 

politik menekankan pada mobilisasi penguasa secara sepihak sehingga 

masyarakat harus mengikutinya, hal ini bersifat mengikat dan menekankan 

seseorang harus ikut serta apapun alasannya. 

Pendidikan politik dapat diartikan sebagai usaha yang sadar untuk 

mengubah proses sosialisasi politik masyarakat, sehingga mereka memahami 

dan menghayati betul nilai-nilai yang terkandung dalam suatu sistem politik 

ideal. Keberhasilan pendidikan politik ditentukan oleh perspektif yang jelas 

melalui dua dimensi, berupa gambaran jelas tentang sistem politik ideal yang 

diinginkan serta keadaan sebenarnya dari masyarakat itu sendiri secara 

langsung bisa diperbandingkan dengan tuntutan sistem politik ideal 

(Alfian,1978:235). 

Pelaksanaan pendidikan politik sangat erat kaitannya dengan partai 

politik. Partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk 

oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan 

kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan, membela kepentingan politik 

anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 
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Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Partai politik 

mempunyai peranan yang sangat penting dalam melaksanakan pendidikan 

politik, dengan adanya kegiatan tersebut suatu partai politik dapat 

meningkatkan partisipasi aktif setiap warga negara dalam suatu partai politik. 

Partai politik yang ada di Indonesia sangat beragam, dan jumlahnya 

sangat banyak. Pada pemilu legislatif tahun 2009 terdapat 38 partai politik 

nasional, dan 6 partai lokal di Aceh. Salah satu partai nasional peserta pemilu 

legislatif tahun 2009 adalah Partai Persatuan Pembangunan. Partai tersebut 

mempunyai simpatisan yang fanatik karena sudah ada sejak masa orde baru 

hingga sekarang dan menjadi peserta pemilu tahun 2014 mendatang. Masing-

masing partai politik memiliki platform yang berbeda-beda, ada yang 

mengusung basis Agama Islam, nasionalis, sosialis ataupun perjuangan. 

Partai yang berbasis Islam yang mempunyai tingkat popularitas dan pemilih 

fanatik diantaranya yaitu PPP, PKB, PKS dan PAN dan lain-lain.  

Partai politik yang berbasis Islam salah satunya yaitu Partai Persatuan 

Pembangunan (PPP). PPP sangat gigih dalam memperjuangkan aspirasi umat 

Islam dan mewujudkan masyarakat madani yang adil, makmur, sejahtera lahir 

batin, dan demokratis dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang 

berdasarkan Pancasila di bawah ridha Allah Subhanahu Wata’ala. Masyarakat 

yang memeluk agama Islam terdiri dari berbagai elemen yang terbagi menjadi 

kaum muda dan kaum tua baik perempuan maupun laki-laki.  

Otokritik yang terlontar dari kader-kader PPP, soal kesan partai PPP 

sebagai partainya orang-orang tua, PPP membutuhkan kader muda untuk 
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melakukan pembaruan dan mendinamisasikan partai, bahkan beberapa 

kalangan menilai jika PPP tidak bisa meninggalkan kesan sebagai partainya 

orang tua, maka PPP sulit untuk meraih suara banyak dalam pemilihan umum 

(Soefihara, 2005:12). Tingginya pilihan kepada PPP yang berasal dari 

golongan tua tercipta karena mereka merupakan kelompok yang tekun 

mengikuti kegiatan keagamaan yang dianggap sesuai dengan realitas sosial 

Indonesia sebagai mayoritas pemeluk agama Islam. Selain itu, kurangnya 

perhatian dan peluang terhadap tampilnya generasi muda PPP semakin 

menambah kesan bahwa PPP adalah partainya orang tua. Pemilih PPP sekitar 

63% berusia lebih dari 40 tahun dan merupakan berusia tua (Zamroni, 

2007:69). Kesan PPP sebagai partainya orang tua membuat sebagian kaum 

muda kurang berpartisipasi aktif terhadap PPP dan sulit untuk dilakukan 

rekruitmen, kondisi tersebut senada dengan PAC PPP Kecamatan Kembang. 

Kebanyakan dari jamaah yang rutin mengikuti pengajian-pengajian 

adalah mereka yang berusia lanjut, karena yang muda lebih memilih sibuk 

bekerja sehingga jarang sekali ada yang meluangkan waktu untuk mengikuti 

pengajian-pengajian di masjid. Dengan demikian, kebanyakan pemilih PPP di 

sini juga merupakan mereka yang usia di atas 40an yang rutin mendengarkan 

ceramah agama (Fatkhiyah, 2011: 93).  

Pemuda di Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara mempunyai 

jumlah banyak dengan karakter masing-masing. Salah satu bentuk aktifitas 

yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari yaitu berpolitik.  
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Tabel 1 Pemuda Kecamatan Kembang 

 

No Usia Laki-laki  Perempuan  Jumlah Persentase 

1 15-19 2446 2471 4917 25,3 % 

2 20-24 2179 2361 4540 23,4 % 

3 25-29 2368 2597 4965 25,6 % 

4 30-34 2449 2552 5001 25,7 % 

 Jumlah 9442 9981 19423 100 % 

Sumber: Kecamatan Kembang dalam Angka 2012 

Berdasarkan tabel pemuda di wilayah Kecamatan Kembang dibedakan 

dari usia 15 tahun hingga 34 tahun dengan jumlah keseluruhan 19.423 

pemuda, dalam Inpres Nomor 12 Tahun 1982 tentang Pendidikan Politik bagi 

Generasi Muda rentang usia pemuda adalah 17-30 tahun. Pemuda dalam 

menjalankan aktifitas poltik mempunyai kedudukan yang penting dalam suatu 

partai politik, hal ini disebabkan mereka mempunyai suara yang kuat demi 

berlangsungnya partai. Pemuda di Kecamatan Kembang mempunyai pilihan 

masing-masing terhadap partai politik yang ada di Indonesia saat ini salah 

satunya yaitu Partai Persatuan Pembangunan.  

Ketua PAC PPP Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara Drs. Sutikno 

pada saat pelaksanaan survey awal yang dilaksanakan peneliti, menyebutkan 

bahwa keanggotaan PPP di Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara yang 

mendominasi adalah orang tua. Dilihat dari SK pengurus harian dan 

keanggotaan PAC PPP Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara yang berusia 

muda hanya satu orang yaitu dengan usia 27 tahun, sedangkan anggota partai 

yang mempunyai KTA dari 100 orang, terdiri dari 35 orang berusia muda dan 

65 orang berusia tua.  
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Tabel 2 Anggota PPP Kecamatan Kembang yang mempunyai KTA. 

 

No Usia Jumlah Persentase 

1 17-24 Tahun 17 17 % 

2 25-30 Tahun 18 18 % 

3 31-36 Tahun 20 20 % 

4 37-45 Tahun 23 23 % 

5       46 Tahun ke atas 22 22 % 

 Jumlah 100 100 % 

Sumber: Data PAC PPP Kecamatan Kembang. 

Ketetapan SK pengurus harian, keanggotaan PAC PPP Kecamatan 

Kembang Kabupaten Jepara, mempunyai jumlah anggota kaum muda sedikit 

dari jumlah pemuda yang ada. Kenyataan ini mendorong peneliti untuk 

mengungkapkan lebih jauh mengenai Peranan Partai Persatuan Pembangunan 

(PPP) dalam melaksanakan pendidikan politik untuk meningkatkan 

partisipasi aktif kaum muda dalam sebuah partai yang berbasis Islam melalui 

penelitian dengan judul “Peranan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dalam 

Melaksanakan Pendidikan Politik untuk Meningkatkan Partisipasi Aktif 

Kaum Muda Di Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara”.  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis menarik permasalahan 

yang akan dikaji dalam penelitian ini yaitu:  

1. Bagaimana peranan PPP dalam melaksanakan pendidikan politik untuk 

meningkatkan partisipasi aktif kaum muda di Kecamatan Kembang, 

Kabupaten Jepara?  
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2. Bagaimana bentuk pendidikan politik yang dilaksanakan PPP dalam 

meningkatkan partisipasi aktif kaum muda di Kecamatan Kembang, 

Kabupaten Jepara? 

3. Apa faktor pendukung dan penghambat PPP dalam melaksanakan 

pendidikan politik untuk meningkatkan partisipasi aktif kaum muda di 

Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara?  

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah maka penelitian ini memiliki tujuan 

sebagai berikut : 

1. Mengetahui peranan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dalam 

melaksanakan pendidikan politik untuk meningkatkan partisipasi aktif 

kaum muda di Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara. 

2. Mengetahui bentuk pendidikan politik yang dilaksanakan PPP dalam 

meningkatkan partisipasi aktif kaum muda di Kecamatan Kembang, 

Kabupaten Jepara. 

3. Mengetahui faktor pendukung dan penghambat PPP dalam melaksanakan 

pendidikan politik untuk meningkatkan partisipasi aktif kaum muda di 

Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara. 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian dapat dibagi ke dalam dua sifat yaitu manfaat 

penelitian yang bersifat teoretis dan manfaat penelitian yang bersifat praktis. 
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1. Manfaat Teoretis  

Kegunaan secara teoretis penelitian ini adalah untuk pengembangan 

kajian tentang ilmu politik, khususnya tentang pendidikan politik 

sehingga dapat digunakan untuk referensi dalam mata kuliah pendidikan 

politik ataupun yang berkaitan dengan politik. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi  PAC PPP Kecamatan Kembang 

PAC PPP Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara dapat 

meningkatkan peranan Partai Persatuan Pembangunan dalam 

pelaksanaan pendidikan politik dan meningkatkan partisipasi aktif 

kaum muda terhadap PPP di Kecamatan Kembang, Kabupaten 

Jepara. 

b. Bagi pembaca 

Menambah ilmu pengetahuan kepada pembaca mengenai Peranan 

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dalam melaksanakan 

pendidikan politik untuk meningkatkan partisipasi aktif kaum muda 

di Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara.  

c. Bagi peneliti berikutnya 

Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi peneliti-peneliti lain 

untuk mengadakan penelitian yang sejenis pada masa yang akan 

datang. 
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E. Penegasan Istilah 

Dalam upaya memudahkan dan menghindari salah pengertian 

terhadap penelitian ini, diberikan pengertian dan batasan masing-masing 

istilah, yaitu: 

1. Peranan  

Peranan berarti hal yang diperbuat dan mempunyai pengaruh pada 

suatu peristiwa (Kamus Besar Bahasa Indonesia) dan penilaian sejauh 

mana fungsi seseorang atau bagian dalam menunjang usaha pencapaian 

tujuan yang ditetapkan. 

2. Pendidikan Politik 

Pendidikan politik perlu diberikan kepada generasi muda, 

mengingat kondisi masyarakat yang beraneka ragam, banyak diantaranya 

yang masih berada pada keterbelakangan dan ketidaktahuan politik serta 

pendidikan tersebut diperlukan untuk merangsang partisipasi aktif rakyat 

dalam gerak pembangunan (Kartono, 1989:3). 

Pendidikan politik adalah usaha sadar yang dilakukan secara 

sengaja dan terorganisir yang dilaksanakan oleh orang tua, lembaga 

formal maupun informal, yang diberikan kepada masyarakat khususnya 

generasi muda untuk memberikan pengetahuan dan menyadarkan 

generasi muda mengenai pentingnya ikut serta secara aktif dalam 

berpolitik. 

 

 



10 
 

 
 

3. Partisipasi Aktif 

Partisipasi aktif adalah mereka yang secara aktif terlibat dalam 

proses politik seperti pemegang jabatan publik atau pejabat partai, 

menjadi kandidat untuk suatu jabatan, memberikan dana politik, 

mengikuti atau menjadi anggota kaukus politik, menjadi aktivis partai 

dan pekerja kampanye atau aktivis masyarakat (Handoyo, 2010:230). 

Masyarakat pada umumnya dan khususnya kaum muda dapat 

disebut sebagai partisipan yang aktif dalam kehidupan politik saat ia 

mampu menjadi pribadi yang aktif dalam berbagai kegiatan yang 

dilakukan suatu partai politik, menjadi anggota atau kader partai politik 

yang dilakukan secara nyata dan sukarela dalam sebuah tindakan yang 

konkrit. 

4. Kaum Muda 

Kaum muda (pemuda) merupakan bagian dari roda perputaran 

zaman yang diharapkan kembali dapat menjadi the agent of change 

(Setiawan, 2009:26). Sebagai the agent of change pemuda memiliki 

potensi, semangat, gagasan, cara pandang yang ideal sehingga dapat 

menciptakan suatu perubahan. Kaum muda dalam kajian penelitian ini 

adalah remaja yang rentang usianya antara 17-30 tahun, yang memiliki 

status sebagai pelajar, mahasiswa atau para pekerja muda dengan latar 

belakang dan kehidupan sehari-hari yang berbeda-beda tanpa adanya 

diskriminasi diantara mereka yang berada di wilayah Kecamatan 

Kembang, Kabupaten Jepara. 
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5. PPP Kecamatan Kembang 

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) adalah partai yang berada di 

wilayah Kecamatan Kembang dan merupakan anak cabang dari PPP 

Kabupaten Jepara yang disebut sebagai PAC PPP Kecamatan Kembang. 

PPP Kecamatan Kembang sedikit demi sedikit mulai berkembang setelah 

adanya PAC PPP Kecamatan Kembang dan adanya wakil rakyat yang 

berdomisili di wilayah Kecamatan Kembang. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Tinjauan Pustaka 

1. Partai Politik 

a. Pengertian Partai Politik 

Sigmund Neuman (dalam Budiardjo, 2008:404) 

mendefinisikan partai politik adalah suatu organisasi dari aktivis-

aktivis politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan 

pemerintahan serta merebut dukungan rakyat melalui persaingan 

dengan suatu golongan atau golongan-golongan lain yang 

mempunyai pandangan yang berbeda. A political party is the 

articulate organization of society’s active political agents, those who 

are concerned with the control of governmental polity power, and 

who compete for popular support with other group or groups 

holding divergent views. Partai politik sebagai organisasi untuk 

individu atau golongan dalam meraih jabatan pemerintahan dengan 

merebutkan suara masyarakat melalui platform serta visi misi yang 

berbeda antara satu dengan yang lainnya untuk menarik simpati 

masyarakat. 

Carl J. Frederich mendefinisikan partai politik merupakan 

sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan 

merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan 
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bagi pimpinan partainya dan berdasarka penguasaan ini, memberikan 

kepada anggota partainya dan berdasarkan penguasaan ini 

memberikan kepada partainya kemanfaatan yang bersifat idiil serta 

materiil (A political, party is a group of human beings, stably 

organized with the objective of securing or maintaining for its 

leaders the control of a government, with the further objective of 

giving to members of the party, through such control ideal and 

material benefits and advantages) (Budiardjo, 2008:404). Partai 

politik merupakan sekelompok orang untuk merebut atau 

mempertahankan jabatan pemerintahan yang dimiliki oleh ketua atau 

pimpinan partai politik sehingga dapat menguntungkan pimpinan 

partai itu sendiri bahkan anggota partai baik yang bersifat idiil 

maupun materi karena kekuasaan yang dimiliki wakil yang berasal 

dari partai politik tersebut. 

Partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan 

dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela 

atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan 

dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan 

negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia (Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang 

Partai Politik). Partai politik dibentuk dengan sengaja oleh 

sekelompok anggota untuk mencapai tujuan tertentu dan bersifat 
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nasional yang terbuka bagi semua orang untuk ikut serta menjadi 

anggota partai politik dengan tetap berpegang teguh pada empat pilar 

Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Partai politik merupakan kelompok anggota yang 

terorganisasi secara rapi dan stabil yang dipersatukan dan motivasi 

dengan ideologi tertentu, dan berusaha mencari serta 

mempertahankan kekuasaan dalam pemerintahan melalui pemilihan 

umum guna melaksanakan alternatif kebijakan umum yang mereka 

susun (Surbakti, 2010:148). Partai politik sebagai sarana untuk 

melaksanakan pemilihan umum yang digunakan sebagai alat untuk 

melancarkan dalam memperoleh jabatan maupun kekuasaan dalam 

pemerintahan yang mempunyai anggota secara sukarela bersatu dan 

ikut serta dalam berbagai pengambilan kebijakan yang dilaksanakan 

oleh pemerintah. 

Pendapat lain dari Handoyo (2008:145) mendefinisikan partai 

politik sebagai organisasi politik yang memberikan jalan bagi 

anggota atau kadernya untuk berkompetisi memperoleh suara rakyat 

guna mengisi jabatan-jabatan politik, secara publik, maupun 

administratif dapat berasal dari kalangan partai yang berkomitmen 

terhadap partai atau setidaknya yang dapat menguntungkan masa 

depan partai. Partai politik sebagai sarana untuk memberikan tempat 

bagi para anggota atau masyarakat untuk bersaing dalam 

memperoleh dukungan dari masyarakat untuk ikut serta secara 
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langsung dalam kegiatan politik yang ada di pemerintahan ataupun 

untuk mengisi jabatan publik dalam pemerintahan yang berlangsung. 

Partai politik adalah individu-individu yang 

mengidentifikasikan diri dengan organisasi formal yang sama dan 

berusaha untuk meraih maupun mempertahankan kontrol atas bidang 

eksekutif dan legislatif (Kamarudin, 2003:95). Setiap individu saling 

membaur dalam suatu organisasi yang dibentuk secara formal, 

mempunyai status serta kedudukan yang sama dan berpartisipasi 

dalam mempengaruhi maupun mempertahankan kegiatan dan 

kebijakan dalam pemerintahan, sedangkan Budiardjo dalam 

Kamarudin (2003:96) menarik simpulan bahwa partai politik 

merupakan salah satu sarana partisipasi politik, sebagai sarana 

perantara antara konstituennya dengan pemerintah maka peran dari 

partai politik adalah signifikan. Adanya partai politik dapat 

memberikan sarana kepada individu untuk aktif dalam aktifitas-

aktifitas dan kegiatan politik sehingga individu maupun masyarakat 

dapat menyampaikan aspirasi dan komunikasi langsung dengan 

pemerintah. 

Partai politik merupakan sekelompok manusia yang 

terorganisasi dan setiap anggota-anggotanya memiliki orientasi dan 

kemampuan masing-masing, serta mempunyai tujuan yang sama 

untuk mencapai tujuan yang diinginkan atau mempertahankan 

kekuasaan yang telah dimiliki seseorang yang dilakukan secara 
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berkesinambungan dan melalui berbagai cara secara konstitusional 

atau melalui pemilihan umum dengan memperoleh dukungan rakyat 

untuk menjadi wakil rakyat dengan tidak melanggar aturan-aturan 

hukum yang berlaku. 

b. Tujuan Partai Politik 

Terbentuknya partai politik di berbagai negara mempunyai 

tujuan masing-masing sesuai dengan cita-cita dan platform yang 

diinginkan, tujuan partai politik dibedakan menjadi dua bagian yaitu 

tujuan umum dan tujuan khusus, dalam Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2011 tentang Partai Politik pasal 10, tujuan umum partai 

politik meliputi: 

1) mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia 

sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

2) menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia 

3) mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan 

Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat 

dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia 

4) mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat 

Indonesia. 

 

Tujuan umum partai politik, tidak terlepas dari beberapa 

tujuan khusus partai politik yang meliputi: 

1) meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat 

dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan 

pemerintahan 

2) memperjuangkan cita-cita partai politik dalam kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara 

3) membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 
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Partai politik di Indonesia mempunyai tujuan dan program 

serta visi misi yang berbeda-beda. Pelaksanaan tujuan dan 

merealisasikan visi misi maupun program partai politik tergantung 

pada asas, tujuan dan pelaksanaannya yang diatur sesuai Anggaran 

Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dari partai politik yang 

bersangkutan.  

Pengembangan dan eksistensi partai politik sangat diperlukan 

dalam mendirikan partai politik. Tujuan yang diharapkan dengan 

terbentuknya partai politik adalah:untuk menjadi wadah aktualisasi 

diri bagi warga negara yang memiliki kesadaran yang tinggi untuk 

ikut serta dalam partisipasi politik artinya adalah partai politik 

sebagai sarana individu yang mempunyai kesadaran berpolitik yang 

tinggi untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik yang ada, partai 

politik sebagai wadah agregasi kepentingan masyarakat, sebagai 

sarana dalam meraih dan mempertahankan kekuasaan politik, dan 

sebagai wadah berhimpun bagi masyarakat atau kelompok yang 

memiliki ideologi dan kepentingan yang sama (Rahman, 2007:103). 

c. Fungsi Partai Politik 

Fungsi yang dimiliki partai politik pada dasarnya mempunyai 

keterkaitan sangat erat. Fungsi partai politik cenderung memberikan 

penjelasan secara spesifik, penjelasan mengenai fungsi partai politik 

adalah sebagai berikut:  

1) pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar 

menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak 



18 
 

 
 

dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa, dan bernegara 

2) penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan 

kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan 

masyarakat 

3) penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik 

masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan 

kebijakan negara 

4) partisipasi politik warga negara Indonesia, dan 

5) rektuitmen politik dalam proses pengisian jabatan politik 

melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan 

kesetaraan dan keadilan gender (UU No. 2 Tahun 2011 

tentang Partai Politik). 

 

Fungsi partai politik di negara demokrasi seperti di Indonesia 

terbagi menjadi 4 bagian yaitu : sebagai sarana komunikasi politik, 

sebagai sarana sosialisasi politik, sebagai sarana rekrutmen politik, 

sebagai sarana pengatur konflik (Conflict Management) (Budiardjo, 

2008:405). Penjelasan dari keempat fungsi partai politik adalah: 

1) Sebagai sarana Komunikasi Politik 

Partai politik merupakan perantara (broker) dalam suatu 

bursa ide-ide (clearing house of ideas) kadang-kadang juga 

dikatakan bahwa partai politik bagi pemerintah adalah bertindak 

sebagai alat pendengar sedangkan bagi warga masyarakat 

sebagai alat pengeras suara. Proses komunikasi politik dapat 

digunakan untuk mempengaruhi bahkan mengubah suaru 

kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. 

Partai politik menjalankan fungsinya sebagai komunikasi 

adalah secara sengaja atau tidak sengaja akan menghasilkan 

informasi yang berasal dari pemerintah kepada warga 
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masyarakat secara luas dan ada usaha untuk memberikan 

pengaruh ataupun reaksi terhadap pihak yang di beri informasi 

sehingga kegiatan informasi antara kedua belah pihak dapat 

tersampaikan secara jelas dan nyata yang dapat dilakukan lisan, 

tertulis ataupun menggunakan isyarat. 

2) Sebagai sarana Sosialisasi Politik 

Sosialisasi politik dalam kajian ilmu politik diartikan 

sebagai suatu proses yang melaluinya seseorang akan 

memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik yang 

berlaku dalam masyarakat, hal tersebut akan menentukan 

persepsi dan reaksinya terhadap fenomena-fenomena politik 

yang terjadi. Proses sosialisasi politik terjadi seumur hidup 

terutama pada masa kanak-kanak yang berkembang melalui 

keluarga, sekolah, partai politik maupun pengalaman sebagai 

orang dewasa dalam memberikan atau mensosialisasikan nilai-

nilai politik yang dilakukan melalui berbagai cara agar tepat 

pada sasaran, misalnya menggunakan media massa, ceramah 

kursus kader dan lain-lain. 

Fungsi sosialisasi politik paling tinggi adalah partai 

politik dapat mendidik anggota-anggotanya menjadi manusia 

yang sadar akan tanggung jawabnya sebagai warga negara dan 

menempatkan kepentingannya sendiri di bawah kepentingan 

nasional. Fungsi sosialisasi politik dapat dikaitkan dengan 
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pendidikan politik secara ketat dengan usahanya yang dilakukan 

secara sadar dan terencana oleh generasi satu ke generasi 

berikutnya. 

3) Sebagai Sarana Rekrutmen Politik 

Fungsi rekrutmen politik berkaitan erat dengan seleksi 

kepemimpinan untuk mendapatkan kader-kader yang berkualitas 

dan mampu mengembangkan partai serta pribadinya secara 

substansional untuk mendapatkan kesempatan yang lebih besar 

dalam tingkat nasional. 

Proses rekrutmen politik akan menjamin eksistensi partai 

politik, dikarenakan partai politik dapat memperbanyak anggota 

yang mendorong partisipasi secara luas dan menjamin 

kelangsungan kepemimpinan partai politik. Rekrutmen politik 

dilakukan partai politik kapan saja, paling substansial saat 

menjelang pemilihan umum. 

4) Sebagai Sarana Pengatur Konflik (Conflict Management) 

Perbedaan pendapat, kesalahpahaman diantara anggota 

sangat rentan menimbulkan dan berpotensi menjadi konflik, 

peran partai politik pada situasi ini sangat diperlukan karena 

partai politik dapat menjadi penghubung ataupun konsolidasi 

diantara para anggota ataupun masyarakat dengan pemerintah 

sehingga manajemen konflik dapat dilaksanakan mengingat 

kehidupan masyarakat yang heterogen. 
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Adanya partai politik yang fungsinya sebagai manajemen 

konflik akan memberikan jembatan penghubung atau perantara 

antara pihak-pihak yang berkonflik sehingga pertentangan-

pertentangan yang terjadi dapat teratasi, selain fungsi yang positif 

terkadang partai politik dalam manajemen konflik dapat pula 

mempunyai fungsi negatif karena partai politik biasanya menjadi 

mempertajam pertentangan-pertentangan yang terjadi hingga 

membahayakan stabilitas nasional.. 

Fungsi utama partai politik ialah mencari dan 

mempertahankan kekuasaan guna mewujudkan program-program 

yang disusun berdasarkan ideologi tertentu. Fungsi partai politik 

yang dikemukakan oleh Surbakti (2010:149) yaitu: 

1) Sosialisasi politik  

Sosialisasi politik ialah proses pembentukan sikap dan 

orientasi politik anggota masyarakat, proses sosialisasi politik 

dilaksanakan seumur hidup yang dilakukan sengaja. Sosialisasi 

politik dari segi metode penyampaian pesan dibagi menjadi dua, 

yaitu pendidikan politik dan indoktrinasi politik. Pendidikan 

politik merupakan suatu proses dialogis antar pemberi dan 

penerima pesan, melalui proses ini para anggota masyarakat 

mengenal dan mempelajari nilai-nilai, norma-norma dan simbol-

simbol politik negaranya dari berbagai pihak dalam sistem 

politik seperti sekolah, pemerintah dan partai politik sedangkan  
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indoktrinasi politik adalah proses sepihak ketika penguasa 

memobilisasi dan memanipulasi warga masyarakat untuk 

menerima nilai, norma, dan simbol yang dianggap pihak yang 

berkuasa sebagai ideal dan baik. 

2) Rekrutmen Politik 

Rekrutmen politik ialah seleksi dan pemilihan dan atau 

seleksi pengangkatan seseorang atau sekelompok orang untuk 

melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem politik pada 

umumnya dan pemerintahan pada khususnya. Fungsi rekrutmen 

merupakan kelanjutan dari fungsi mencari dan mempertahankan 

kekuasaaan, fungsi rekrutmen politik sangat penting bagi 

kelangsungan sistem politik sebab tanpa elite yang mampu 

melaksanakan peranannya, kelangsungan hidup sistem politik 

akan terancam 

3) Partisipasi Politik 

Partisipasi politik ialah kegiatan warga negara biasa 

dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan 

kebijaksanaan umum dan dalam ikut menentukan pemimpin 

pemerintahan, kegiatan yang dimaksud antara lain mengajukan 

tuntutan, melaksanakan keputusan, mengajukan kritik dan 

koreksi atas pelaksanaan kebijakan umum, mendukung atau 

menentang calon pemimpin tertentu, mengajukan alternatif 

pemimpin dan memilih wakil  rakyat dalam pemilihan umum, 
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partai politik mempunyai fungsi untuk membuka kesempatan 

mengajak anggota untuk menggunaka partai politik sebagai 

sarana untuk melakukan proses politik dalam sistem demokrasi. 

4) Pemadu Kepentingan 

Partai politik memberikan sarana untuk menampung dan 

memadukan kepentingan yang berbeda bahkan bertentangan, 

kegiatan tersebut menjadi titik awal partai politik untuk 

menentukan alternatif kebijakan umum kemudian diperjuangkan 

dalam proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik. 

fungsi ini merupakan fungsi partai politik dalam mencari dan 

mempertahankan kekuasaan. 

5) Komunikasi Politik 

Komunikasi politik ialah proses penyampaian informasi 

mengenai politik dari pemerintah kepada masyarakat  dan dari 

masyarakat kepada pemerintah. Hal ini partai politik sebagai 

komunikator politik yang tidak hanya menyampaikan segala 

keputusan dan penjelasan pemerintah kepada masyarakat 

sebagaimana diperankan oleh partai politik. Proses penyampaian 

informasi tidak begitu saja langsung diterima tetapi dirumuskan 

sedemikian rupa sehingga penerima informasi dapat menerima 

dan memahami dengan mudah. 
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6) Pengendalian Konflik 

Partai politik sebagai salah satu lembaga untuk 

mengendalikan konflik melalui cara berdialog dengan pihak-

pihak yang berkonflik, menampung dan memadukan pelbagai 

aspirasi dan kepentingan dari pihak-pihak yang berkonflik dan 

membawa permasalahan dalam musyawarah badan perwakilan 

rakyat untuk mendapatkan penyelesaian. 

7) Kontrol Politik 

Kontrol politik ialah kegiatan untuk menunjukkan 

kesalahan, kelemahan, dan penyimpangan dalam isi kebijakan 

atau pelaksanaan kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh 

pemerintah, dalam melakukan kontrol politik atau pengawasan, 

harus ada tolok ukur yang jelas, sehingga kegiatan itu bersifat 

relatif objektif. Tujuan kontrol politik adalah meluruskan 

kebijakan yang menyimpang dan memperbaiki yang keliru 

sehingga kebijakan dan pelaksanaannya sejalan dengan tolok 

ukur tersebut, fungsi kontrol merupakan salah satu mekanisme 

politik dalam sistem politik demokrasi untuk memperbaiki dan 

memperbaharui dirinya secara terus-menerus. 

Fungsi partai politik pada dasarnya sangat penting untuk 

menunjang kehidupan masyarakat dalam berpolitik, salah satunya 

melalui pendidikan politik, pendidikan politik sangat penting untuk 

memberikan pengetahuan dan menyadarkan masyarakat khususnya 
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kaum muda untuk mampu ikut serta dalam menunjang kehidupan 

politik dalam suatu negara. 

Fungsi partai politik sangat banyak dan hampir dilaksanakan 

sesuai dengan porsi dari masing-masing partai politik, partai politik 

ada yang berfungsi sebagai sarana sosialisasi politik, rekrutmen 

politik, partisipasi politik, pengendali konflik, agregasi dan artikulasi 

kepentingan serta sebagai sarana pendidikan politik. partai politik 

sebagai sarana pendidikan politik apabila yang dilakukan suatu 

partai politik biasanya sangat subjektif, dalam hal ini partai politik 

tertentu menginginkan simpatisannya tetap berada di pihaknya, 

bahkan orang yang tidak simpati diharapkan bersimpati kepada 

partai politik tersebut, meskipun sangat subjektif pendidikan politik 

yang dilakukan partai politik masih amat diperlukan untuk 

meningkatkan kecerdasan dan kesadaran politik masyarakat 

(Handoyo, 2010:151) 

2. Pendidikan Politik 

a. Pengertian Pendidikan Politik 

Konsep pendidikan politik terdiri dari dua kata kunci pokok 

yaitu pendidikan dan politik, pendidikan erat kaitannya dengan 

politik, hubungan pendidikan dengan politik sangat empiris dan 

sudah berlangsung lama. Pendidikan dalam hal ini adalah proses 

yang dilakukan secara sengaja untuk menggali dan mengembangkan 

potensi yang ada pada diri peserta didik agar mereka memiliki 
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kemampuan dalam menanggapi lingkungan secara positif atau 

melakukan perubahan (pengetahuan, sikap dan perilaku) yang 

bermakna bagi dirinya, masyarakat dan lingkungan sekitarnya  

Politik (politics) adalah usaha untuk menentukan peraturan-

peraturan yang dapat diterima baik oleh sebagian besar warga, untuk 

membawa masyarakat ke arah kehidupan bersama yang harmonis. 

Usaha menggapai the good life ini menyangkut bermacam-macam 

kegiatan yang antara lain menyangkut proses penentuan tujuan dari 

sistem, serta cara-cara melaksanakan tujuan itu. Masyarakat 

mengambil keputusan mengenai apakah yang menjadi tujuan dari 

sistem politik itu dan hal ini menyangkut pilihan antara beberapa 

alternatif serta urutan prioritas dari tujuan-tujuan yang telah 

ditentukian itu (Budiardjo, 2008:15). 

Pendidikan politik diartikan pula sebagai usaha yang sadar 

untuk mengubah proses sosialisasi politik masyarakat sehingga 

mereka memahami dan menghayati betul nilai-nilai yang terkandung 

dalam suatu sistem politik yang ideal yang hendak dibangun. 

Keberhasilan pendidikan politik antara lain ditentukan oleh adanya 

suatu perspektif yang jelas yang bisa diperoleh melalui dua dimensi, 

yaitu berupa gambaran jelas tentang sistem politik ideal yang 

diinginkan dan realita atau keadaan sebenarnya dari masyarakat itu 

sendiri yang langsung bisa diperbandingkan dengan tuntutan sistem 

politik ideal (Alfian, 1978:235). Pendidikan politik berkaitan erat 
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dengan sosialisasi politik, hal ini dikarenakan pendidikan politik 

dengan sosialisasi politik sama-sama memberikan pengetahuan 

kepada masyarakat mengenai politik baik secara sadar atau tidak 

sadar yang berujung pada sikap mengajak dan memberikan 

pengetahuan. 

Pendidikan politik adalah proses pembelajaran dan 

pemahaman tentang hak, kewajiban dan tanggung jawab setiap 

warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik). Pendidikan 

politik sebagai upaya yang dilakukan secara sengaja dan sistematis 

untuk membentuk individu yang sadar mengenai pentingnya ikut 

dalam kegiatan politik dan berkepribadian politik, agar mampu 

menjadi partisipan yang bertanggung jawab.  

Surbakti (2010:150) pendidikan politik merupakan suatu 

proses dialogis di antara pemberi dan penerima pesan. Melalui 

proses ini, para anggota masyarakat mengenal dan mempelajari nilai-

nilai, norma-norma dan simbol-simbol politik negaranya dari 

berbagai pihak dalam sistem politik seperti sekolah, pemerintah dan 

partai politik, pendidikan politik diberikan kepada peserta didik 

dalam rangka untuk memberikan pemahaman, penghayatan, dan 

pengamalan nilai, norma dan simbol politik yang dianggap baik dan 

ideal. Hal ini berarti terjadi interaksi secara langsung antara pemberi 
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dan penerima pendidikan politik mengenai sistem politik yang 

berlaku dalam suatu negara karena dianggap ideal dan baik. 

Pendidikan politik perlu diberikan kepada generasi muda, 

mengingat kondisi masyarakat yang beranekaragam, banyak 

diantaranya yang masih berada pada keterbelakangan dan 

ketidaktahuan politik serta pendidikan tersebut diperlukan untuk 

merangsang partisipasi aktif rakyat dalam gerak pembangunan 

(Kartono, 1989:3). Pendidikan politik pada hakekatnya merupakan 

bagian dari pendidikan orang dewasa, pendidikan semacam ini jelas 

tidak menonjolkan proses kultivasi (penanaman nilai yang akan 

berpengaruh pada khalayak) individu sebagai “pribadi terisolasi” 

dalam ruang hampa akan tetapi lebih menekankan realisasi diri 

manusia dalam satu konteks politik. 

Pendidikan politik menurut Ruslan (dalam Handoyo 2010) 

sebagai upaya-upaya yang dicurahkan oleh lembaga-lembaga 

pendidikan baik formal maupun  non formal yang berusaha 

membentuk dan menumbuhkan kepribadian politik yang sejalan 

dengan kultur politik orang-orang yang bergerak di lembaga-

lembaga tersebut pada setiap warga negara, membentuk dan 

menumbuhkan kesadaran politik dengan segala tingkatan warga 

negara sehingga menjadi sadar dan mampu memperoleh sendiri 

kesadarannya, membentuk dan menumbuhkan kemampuan 

partisipasi politik secara aktif dan ikut memecahkan persoalan-
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persoalan umum masyarakatnya dengan segala bentuk partisipasi 

yang memungkinkan dan yang mengantarkan kepada perubahan 

menuju ke arah yang lebih baik.  

Pendidikan politik juga bisa diartikan sebagai bentuk 

pendidikan intensional dan sistematik untuk mempengaruhi individu, 

agar lebih efektif lagi dan berpartisipasi aktif dalam perjuangan 

politik, dan memiliki tanggung jawab ethis yang tinggi dalam setiap 

kegiatan politiknya. Maka yang diperlukan bukan hanya 

melancarkan proses-proses politik saja, akan tetapi justru ada 

kegiatan politik warganegara dan pertangguangjawab politiknya 

untuk ikut mengatur masyarakat dan negara atau pemerintahan, 

menuju kehidupan sejahtera (Sukarno. 

Jadi, pendidikan politik dimaknai sebagai suatu usaha sadar 

dan terencana dari seseorang untuk menyadarkan dan memberikan 

pengetahuan kepada orang lain yaitu dari orang dewasa kepada 

generasi muda sebagai penerus perjuangan bangsa yang dilakukan 

secara berkesinambungan untuk memantapkan orientasinya terhadap 

politik. Kegiatan pendidikan politik yang dilaksanakan ini 

diharapkan para generasi muda mampu untuk berpartisipasi secara 

aktif dalam pelaksanaan perpolitikan dalam bangsa dan negara 

sehingga muncullah kader-kader muda yang lebih kompeten dalam 

memperjuangkan politik bangsa secara demokratis dan mampu 
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bertanggung jawab secara etis dengan dimilikinya kesadaran politik 

yang dimiliki para partisipan muda tersebut. 

b. Tujuan Pendidikan Politik 

Tujuan pendidikan politik menurut Inpres Nomor 12 Tahun 

1982 tentang Pendidikan Politik bagi Generasi Muda adalah 

menciptakan generasi muda yang sadar akan kehidupan berbangsa 

dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 sebagai salah 

satu usaha untuk membangun manusia Indonesia seutuhnya. Hal ini 

bertujuan  untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat agar 

menjadi sadar akan politik dan lambat laun akan mengembangkan 

bakat dan minat seseorang untuk ikut serta berpartisipasi di dunia 

politik dan mampu bersaing secara positif, kritis, kreatif serta 

bertanggung jawab dan berpedoman penuh pada Pancasila dan UUD 

1945. 

“Pendidikan politik berkaitan erat dengan pendidikan 

nasional mempunyai dua tujuan yaitu: pertama, membuat 

rakyat (individu, klien, anak didik, dan warga masyarakat) 

mampu memahami situasi sosial politik yang penuh konflik 

secara tenggung jawab dan kritis terhadap konflik yang 

terjadi.  Kedua, menampilkan peranan insani dari setiap 

individu sebagai warga negara dengan mengembangkan 

semua bakat, potensi dan kemampuannya (pengetahuan, 

sikap, wawasan dan keterampilan) agar ia dapat aktif 

berpartisipasi dalam proses politik demi pembangunan 

bangsa dan negara. Khusus bagi generasi muda, tujuan 

pendidikan politik bagi generasi muda adalah: (1) 

membangun generasi muda Indonesia yang sadar politik dan 

sadar akan kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan 

Pancasila dan UUD 1945, (2) sebagai salah satu usaha untuk 

membangun manusia Indonesia seutuhnya, yang 

perwujudannya tercermin dalam sejumlah sifat watak atau 

karakteristik kepribadian Indonesia” (Kartono, 1989). 
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Undang–Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang Partai Politik 

menyebutkan bahwa tujuan dari pendidikan politik yang 

dilaksanakan partai politik adalah meningkatkan kesadaran hak dan 

kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa 

dan bernegara, meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif 

masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan 

bernegara, meningkatkan kemandirian, kedewasaan dan membangun 

karakter bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan 

bangsa yang sesuai dengan Pancasila.  

Pendidikan politik dewasa ini sangat didukung oleh 

ketersediaan dan kemudahan akses informasi, hal ini akan semakin 

meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai dunia politik bahkan 

para aktivis partai politik sehingga kecurangan-kecurangan dan elite 

politik tidak dapat menggunakan kekuasaannya dengan bebas dan 

memonopoli para kaum muda yang masih rentan terhadap sikap 

pragmatisme dan materialistis (Firmanzah, 2007:49), kemajuan ilmu 

pengetahuan dan teknologi pada zaman sekarang ini semakin 

memudahkan seseorang untuk mengakses informasi politik secara 

detail dari media massa ataupun media elektronik yang dapat di 

terima oleh berbagai kalangan masyarakat sehingga dapat 

meminimalkan terjadinya kecurangan dan cacat hukum dari kegiatan 

politik. 
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Tujuan pendidikan politik pada dasarnya adalah memberikan 

pengetahuan kepada individu ataupun kelompok mengenai betapa 

pentingnya sebagai anggota warga negara untuk ikut serta dalam 

penyusunan pemerintahan dan aktif dalam berbagai kehidupan 

politik yang ada melalui hal-hal kecil, misalnya dengan menjadi 

anggota partai (kader), ikut serta memberikan suara dalam kegiatan 

pemilihan umum, ataupun menjadi peserta kampanye suatu partai 

politik. Pendidikan politik dapat membentuk warga negara yang 

mempunyai sikap kritis, aktif dan mampu melaksanakan aktifitas-

aktifitas politik secara benar dan terhindar dari kecurangan-

kecurangan aktifitas politik.  

c. Aspek Pendidikan Politik 

1) Aspek Kognitif  

Aspek kognitif bertujuan untuk membangun pengetahuan politik 

warga negara terhadap konsep-konsep dasar politik tertentu 

sangat penting untuk dibangun karena dengan ini kesadaran 

politik yang kritis akan terbangun sebagai salah satu syarat 

penting bagi suatu partisipasi warga yang otonom. 

2) Aspek Afektif  

Proses mengenalkan dan menanamkan nilai-nilai tertentu pada 

seorang warga negara, nilai-nilai politik yang disampaikan 

dalam pendidikan politik ini adalah nilai yang mengandung 

unsur demokrasi. 
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3) Aspek Psikomotorik  

Aspek psikomotorik pendidikan politik mencakup kecakapan-

kecakapan warga negara yang meliputi kecakapan intelektual 

(kecakapan berpikir kritis) dan partisipasi yang terkait. 

d. Bentuk Pendidikan Politik 

Pendidikan politik yang diberikan kepada para generasi muda 

dapat dilaksanakan melalui beragam cara ada yang secara langsung 

ataupun tidak langsung, media yang digunakan secara langsung 

misalnya diskusi terbuka, pelatihan, pengajian ataupun kegiatan lain 

yang dilakukan secara langsung bertatap muka sedangkan 

pendidikan politik yang dilaksanakan secara tidak langsung melalui 

spanduk, leaflet ataupun selebaran. Bentuk dan cara untuk 

mensosialisasikan pendidikan politik terhadap para kaum muda 

dalam suatu daerah dilakukan dengan cara : 

1) Pengajaran pendidikan politik yang benar 

Pengajaran pendidikan politik yang benar dapat dilakukan oleh 

seseorang terhadap orang lain sehingga akan memperoleh 

pengetahuan mengenai politik yang sesungguhnya dan akan 

terpengaruh untuk ikut serta berpartisipasi dalam suatu keadaan 

politik tertentu. 

2) Diskusi 

Diskusi dapat dijadikan media para anggota untuk mengetahui 

kelemahan dan kelebihan dari pendidikan politik ataupun situasi 
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politik terkini sehingga dapat mengevaluasi partai politiknya dan 

menentukan strategi untuk memenangkan dan merancang 

kemenangan partai politik. 

3) Pelatihan kepemimpinan 

Pelatihan kepada kaum muda untuk dapat menjadi pemimpin 

yang mampu bertanggungjawab dan dapat berpikir kritis dalam 

menghadapi suatu masalah serta dapat mengeluarkan pendapat 

secara etis dan profesional dalam konflik politik yang terjadi. 

4) Pendidikan politik melalui bidang keolahragaan 

Olahraga merupakan salah satu cabang kegiatan yang paling 

disukai para kaum muda, karena dengan berolahraga seseorang 

akan bebas mengekspresikan dirinya melalui pertandingan-

pertandingan yang diadakan. 

5) Publikasi dan Komunikasi massa 

Salah satu alternatif metode yang memungkinkan sikap dan 

garis partai dapat diketahui oleh masyarakat luas sehingga 

peristiwa, momentum dan informasi yang penting dapat 

diketahui oleh seluruh elemen masyarakat (Dhakidae, 

2004:106). 

Bentuk pendidikan politik yang dilaksanakan PAC PPP 

Kecamatan Kembang adalah sesuai dengan bentuk pendidikan 

politik yang dilaksanakan (Surbakti, 2010:150), melalui kegiatan 

kursus, latihan kepemimpinan, diskusi, dan keikutsertaan dalam 
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berbagai forum pertemuan. Bentuk kegiatan pendidikan politik 

tersebut dapat dilaksanakan secara berkesinambungan sehingga 

saling terkait antara kegiatan yang satu dengan yang lainnya secara 

kontinyu, sedangkan bentuk pendidikan politik yang sesuai dengan 

Dhakidae (2004:106) pelaksanaannya tidak menyeluruh karena 

waktu tenaga yang dibutuhkan sangat banyak, selain itu dalam 

bidang keolahragaan tidak dapat dimasukkan unsur-unsur politik 

karena sifat dan sistem pelaksanaannya dilaksanakan secara sportif. 

Pendidikan politik secara umum mempunyai peranan untuk 

membentuk pribadi yang mampu bersaing dalam sistem politik 

secara aktif dan berpartisipasi dalam pembangunan bangsa dan 

negara yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 melalui lembaga 

yang formal maupun non formal seperti ikut serta dalam partai 

politik baik sebagai anggota partai politik maupun simpatisan yang 

fanatik terhadap partai politik yang bersangkutan. Melalui 

pendidikan politik orang dapat berusaha melakukan pembentukan 

pribadi yang demokratis (Democratische Persoonvorming). 

Disamping usaha demokratisasi dari struktur kemasyarakatan, 

pendidikan politik diharapkan dapat mengubah sikap, yaitu dari 

apatisme dan pasif beralih menjadi sikap aktif, penuh inisiatif, maju 

dan demokratisasi. 
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3.  Partisipasi Aktif 

a. Partisipasi Politik 

Bentuk partisipasi sangat beraneka ragam, bentuk partisipasi 

aktif sangat berkaitan erat dengan bentuk partisipasi politik 

seseorang, tetapi partisipasi yang akan dikaji adalah bentuk 

partisipasi aktif seseorang dalam suatu partai politik yaitu PPP yang 

ditujukan kepada para kaum muda yang menganggap bahwa partai 

PPP adalah partainya orang tua. 

Partisipasi adalah keikutsertaan setiap individu dalam suatu 

kegiatan politik yaitu menggunakan hak dan kewajibannya sebagai 

warga negara melalui pemilihan umum, menjadi anggota atau kader 

partai politik ataupun hanya menjadi simpatisan yang fanatik 

terhadap suatu partai politik yang ada di Indonesia, karena dengan 

berpartisipasi seseorang akan menjadi warga negara yang 

sesungguhnya dengan ikut serta dalam kepemerintahan. Kajian 

penelitian ini di fokuskan pada kaum muda dalam keikutsertaannya 

pada suatu partai politik yaitu PPP. 

Era modern ini cita-cita partisipasi politik semakin 

mengkristal dan bahkan menjadi bagian dari konsep pembangunan 

politik maupun modernisasi. Weiner dalam Kamarudin, ada dua 

faktor pendorong bagi menguatnya partisipasi politik. Pertama, 

tumbuhnya angkatan kerja perkotaan yang bekerja di sektor industri 

yang mendorong organisasi  buruh. Kedua, pertumbuhan komunikasi 
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massa karena perkembangan penduduk, transportasi, komunikasi 

antara pusat-pusat kota dan daerah terbelakang, penyebaran surat 

kabar, penggunaan radio dan sebagainya (Kamarudin, 2003:168). 

Kedua faktor tersebut ikut berpengaruh dalam kegiatan partisipasi 

aktif setiap individu untuk terjun langsung dalam politik, karena 

partisipai seseorang tidak hanya dipengaruhi oleh suatu partai politik 

tertentu tetapi lingkungan juga berpengaruh. 

Partisipasi politik dapat dipengaruhi oleh sosialisasi politik 

yang berasal dari faktor keterbukaan yang disengaja atau tidak 

disengaja terhadap sikap politik yang menjadi satu cara penting 

dengan mana incivisme diedarkan dari satu generasi ke generasi 

berikutnya (Almond, 1990:328). Peran serta orang lain atau orang 

dewasa dalam menentukan partisipasi politik seseorang sangat 

berpengaruh. Hal ini disebabkan oleh kebiasaan yang dilakukan 

seseorang, sehingga orang yang berada di lingkungan orang yang 

fanatik pada suatu partai politik akan mempengaruhi orang yang 

berada di sekitarnya. Jadi pengaruhnya sangat besar dalam 

menentukan  partisipasi politik seseorang. 

Pengertian partisipasi politik oleh Faulks bahwa partisipasi 

politik adalah keterlibatan aktif individu maupun kelompok dalam 

proses pemerintahan yang berdampak pada kehidupan mereka. Hal 

ini mencakup keterlibatan warga negara dalam pembuatan keputusan 

politik, langsung maupun tidak langsung. Partisipasi politik ini 
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merupakan proses aktif, dimana seseorang dapat saja menjadi 

anggota sebuah partai atau kelompok penekan (pressure group), 

namun tidak memainkan peran aktif dalam organisasi. Huntington 

dan Nelson mendefinisikan partisipasi politik tidak hanya kegiatan 

yang dilakukan oleh pelakunya sendiri yang dimaksudkan untuk 

mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah, akan tetapi juga 

kegiatan yang oleh orang lain di luar si pelaku dimaksudkan untuk 

mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah (Handoyo, 

2010:228). Seseorang yang turut serta partisipasi tidak harus menjadi 

kader dalam partai politik tetapi menjadi simpatisan suatu partai 

politik dapat disebut sebagai partisipasi aktif karena ia turut serta 

dalam memutuskan sesuatu yang berkaitan dengan pemerintahan. 

Kategori partisipasi politik menurut Milbrath dan Goel dalam 

Handoyo (2010), dibedakan menjadi empat kategori, yaitu : 

1) Apatis adalah orang yang tidak berpartisipasi dan 

menarik diri dari proses politik yang sering disebut 

dengan golongan putih atau golput. 

2) Spektator adalah orang yang setidak-tidaknya pernah 

ikut memilih dalam pemilihan umum. 

3) Gladiator adalah mereka yang secara aktif terlibat dalam 

proses politik, seperti pemegang jabatan publik atau 

pejabat partai, menjadi kandidat untuk suatu jabatan, 

menjadi aktivis partai, pekerja kampanye dan aktivis 

masyarakat. 

4) Pengkritik adalah berupa partisipasi yang tidak 

konvensional. Kelompok ini berada diluar pemerintahan, 

yang perannya adalah memberikan kritik terhadap 

pemerintah yang berkuasa.  

 

Pola partisipasi politik ditunjukkan melalui kadar tinggi 

rendahnya kesadaran politik dan kepercayaan politik, pada dasarnya 



39 
 

 
 

ditentukan oleh setidak-tidaknya tiga faktor utama, yaitu tingkat 

pendidikan, tingkat kehidupan ekonomi, dan sistem (Kamarudin, 

2003:95). Faktor yang mempengaruhi partisipasi politik seseorang 

tersebut sangat kompleks karena seseorang yang mempunyai 

pendidikan rendah akan berpikir apatis dan tidak berpikir ke depan 

yang penting kebutuhannya tercukupi dan sistem yang terbuka 

sangat berpengaruh pada partisipasi seseoang karena hal tersebut 

tidak berbelit-belit. 

Definisi partisipasi politik menurut (Surbakti, 2010:151) 

kegiatan warga negara biasa dalam mempengaruhi proses pembuatan 

dan pelaksanaan kebijaksanaan umum dan dalam ikut menentukan 

pemimpin pemerintahan. Kegiatan yang dimaksud antara lain 

mengajukan tuntutan, melaksanakan keputusan, mengajukan kritik 

dan koreksi atas pelaksanaan suatu kebijakan umum, mengajukan 

alternatif pemimpin dan memilih wakil rakyat dalam pemilihan 

umum. Melalui pemilihan umum seseorang dapat berpartisipasi 

dengan menggunakan hak pilihnya sebagai warga negara yang baik 

untuk memilih wakil rakyat yang mampu menyalurkan aspirasinya. 

Kajian penelitian yang diteliti oleh peneliti yaitu bentuk 

partisipasi aktif individu, dalam hal ini adalah kaum muda sebagai 

fokus penelitiannya, mengenai keikutsertaannya kaum muda pada 

Partai Persatuan Pembangunan (PPP), karena PPP mempunyai kesan 
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sebagai partainya orang tua yang didominasi kegiatan keagamaan 

yang sesuai dengan realitas sosial masyarakat Indonesia. 

b. Teori Partisipasi Politik 

Faulks dalam Handoyo (2010) mengemukakan tiga teori 

partisipasi politik yaitu teori elitisme demokratis, teori pilihan 

rasional dan teori partisipasi demokrasi. Teori elitisme demokratis 

dengan teori pilihan rasional merupakan teori partisipasi kaum 

instrumentalis, karena partisipasi politik dijadikan sarana untuk 

mencapai tujuan yang lebih penting, sedangkan teori partisipasi 

demokrasi memandang keterlibatan politik bersifat developmental, 

artinya partisipasi lebih dari sekedar tentang seni pemerintahan, 

tetapi ia memiliki tujuan yang lebih luas, yaitu menyatukan 

masyarakat sipil dan mengedukasikan warga negara tentang seni 

pemerintahan. 

Teori partisipasi demokrasi yang mempunyai peranan 

penting dalam aktivitas seseorang, karena teori ini berkeyakinan 

bahwa aktivisme politik tidak hanya memberi keuntungan bagi 

partisipan, tetapi juga menjadi landasan yang lebih pokok bagi 

stabilitas pokok yang diusahakan para elit politik. Berdasarkan teori 

tersebut seorang warga negara dapat ikut serta dalam menentukan 

keputusan pemerintah, seorang warga negara dapat ikut serta 

menjadi anggota ataupun simpatisan suatu partai politik, hal ini akan 
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memberikan dampak pada partai politik yang bersangkutan yaitu 

bertambahnya dukungan dari para anggota terhadap partai tersebut.  

c. Indikator Partisipasi Politik Aktif 

Indikator yang mendasari tingkat partisipasi partai politik 

masyarakat adalah tingkat pendidikan, dan jenis kelamin. Partisipasi 

secara aktif dapat dilakukan dengan kegiatan yang tidak banyak 

menyita waktu misalnya memberikan suara dalam pemilihan umum, 

sedangkan partisipasi politik aktif secara penuh yaitu ikut serta 

dalam kegiatan politik misalnya menjadi pimpinan partai, anggota 

partai politik, ataupun  menjadi kader dalam suatu partai politik. 

Bentuk-bentuk partisipasi politik menurut Rush and Althof, 

(1990:124) sebagai berikut: (1) menduduki jabatan politik atau 

administratif, (2) mencari jabatan politik atau administratif, (3) 

keanggotaan aktif suatu organisasi politik, (4) keanggotaan pasif 

suatu organisasi politik, (5) keanggotaan aktif suatu organisasi semu 

politik (quasi political), (6) keanggotaan pasif suatu organisasi semu 

politik (quasi political), (7) partisipasi dalam rapat umum, 

demonstrasi dan sebagainya, (8) partisipasi dalam diskusi politik 

informal minat umum dalam politik, (9) voting (pemberian suara), 

(10) apathi total. 

Bentuk-bentuk partisipasi politik tersebut merupakan 

tingkatan dari bentuk partisipasi paling terendah hingga puncak 

partisipasi seseorang yaitu dengan menduduki jabatan politik atau 
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administratif, partisipasi seseorang dalam kegiatan politik tidak 

harus melewati seluruh tingkatan partisipasi tersebut karena 

partisipasi seseorang tidak dapat dipaksakan oleh apapun karena kita 

menganut asas demokrasi, jadi seseorang dapat bebas memilih 

kegiatan atau berpartisipasi dalam berbagai kegiatan politik.  

Partisipasi aktif (berbuat nyata) mempunyai pengaruh dan 

kekuatan, sebab bisa ikut pula dalam pengawasan aktivitas mengatur 

masyarakat dan negara (Kartono, 1989:76). Bentuk-bentuk 

partisipasi politik tersebut dapat dijadikan sebagai indikator 

partisipasi politik seseorang, ada yang berbentuk partisipasi aktif 

ataupun partisipasi pasif, dalam penelitian yang dilaksanakan penulis 

mengkhususkan pada partisipasi aktif dari kaum muda terhadap PPP 

di Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara. 

Seseorang dikatakan ikut serta berpartisipasi aktif dalam 

partai politik (PPP) yaitu melaksanakan kegiatan secara sukarela, 

bersifat nyata dan mampu mempengaruhi atau ikut serta dalam 

proses pengambilan keputusan yang dilaksanakan oleh penguasa 

dalam penelitian ini yaitu kegiatan yang dilaksanakan oleh PAC 

(PPP) Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara. Kegiatan yang dapat 

dilakukan seseorang dalam berpartisipasi aktif misalnya mengikuti 

pemilihan umum atau pilkada, mampu menjadi pribadi yang aktif 

dan kritis dalam kegiatan politik, menjadi aktivis politik misalnya 

ikut serta dalam kegiatan kampanye, menjadi atau mengikuti 
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organisasi politik dalam partai PPP, mengerti dan paham mengenai 

visi misi yang ditawarkan oleh Partai Persatuan Pembangunan yang 

dilaksanakan oleh anggota partai PPP Kecamatan Kembang, 

Kabupaten Jepara khususnya oleh kaum muda.  

Tujuan partisipasi politik adalah untuk memengaruhi 

pengambilan keputusan pemerintah. Oleh karena itu, kegiatannya 

harus ditujukan dan mempunyai dampak terhadap pusat-pusat 

dimana keputusan itu diambil. Menganalisis tingkat partisipasi 

seseorang kita perlu membedakan dua sub dimensi (a) lingkup, atau 

proporsi dari suatu kategori penduduk yang diberi definisi, yang 

melibatkan diri dalam kegiatan partisipasi yang khusus, dan (b) 

intensitas, atau ukuran, lamanya, dan artinya penting dari kegiatan 

khusus itu bagi sistem politik. Suatu negara tertentu, sebagian besar 

penduduknya mungkin ikut dalam pemilihan, suatu perbuatan 

dengan intensitas yang kecil, sebagian lagi yang lebih sedikit 

jumlahnya mungkin berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan 

kampanye, dan sebagian yang lebih sedikit lagi jumlahnya mungkin  

memainkan peranan yang terus menerus secara individual dan 

melalui organisasi-organisasi dalam upaya untuk mempengaruhi 

keputusan-keputusan pemerintah (Huntington, 1994:16). 

4. Kaum Muda  

Kaum muda adalah individu yang bila dilihat secara fisik sedang 

mengalami perkembangan emosional, sehingga pemuda merupakan 



44 
 

 
 

sumber daya manusia pembangunan baik untuk saat ini maupun masa 

datang. Kaum muda pada dasarnya emosionalnya cenderung lebih tinggi 

dan sensitif terhadap problem-problem yang terjadi terutama yang 

menyangkut harga diri mereka, dalam bidang politik para kaum muda 

sering apatis karena mereka belum sepenuhnya dapat memberikan 

kepercayaan pada pemerintahan. Pemuda ditinjau dari segi ideologis 

politik, pemuda adalah penerus generasi terdahulu dalam hal ini berumur 

antara 17-30 tahun (Inpres Nomor 12 Tahun 1982 tentang Pendidikan 

Politik bagi Generasi Muda) ditetapkan sebagai diakuinya hak-hak 

politik pemuda dalam kehidupan berbangsa dan beragama. Hal tersebut 

terlihat dalam keikutsertaannya dalam pemilihan umum pada usia 17 

tahun. 

Masa muda adalah masa kehidupan yang optimal. Pada masa 

tersebut kematangan jasmani, perasaan, dan akalnya serta mempunyai 

kepekaaan yang tinggi terhadap lingkungan sekitar. Pikiran kritis dan 

tindakannya yang strategis sangat didambakan oleh masyarakat 

sekelilingnya. Pemuda merupakan agen perubahan sosial (agent social of 

change) yang memiliki beban berat untuk menggapai perubahan serta 

berbuat secara kongkrit dalam rangka penyelamatan generasi (Setiawan, 

2009: 63&71). 

Pemuda merupakan agen sekaligus pemimpin perubahan, pemuda 

tidak dapat meletakkan cita-cita bangsa dan masa depan mereka pada 

segelintir elit bangsa yang hanya mengambil keuntungan sesaat dari 
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kekuasaan. Pemuda yang relatif bersih dari berbagai kasus dan 

kepentingan harus dihitung sebagai aset yang mahal untuk kejayaan 

Indonesia di masa depan (Setiawan, 2009:73). Peran serta pemuda dalam 

kegiatan politik sangat diperlukan untuk memberikan warna yang baru 

dan perubahan yang mengarah pada perkembangan menuju masa depan 

bangsa Indonesia dan tidak hanya dimanfaaatkan oleh elit politik yang 

mengambil keuntungan dan kekuasaan sesaat saja.  

Kedudukan pemuda sangat penting dalam tingkat birokarasi 

karena dengan adanya pemuda yang ikut serta berpolitik dapat 

memberikan perubahan-perubahan yang signifikan dengan pemikiran-

pemikiran yang kreatif dan kritis. 

“Partisipasi dan kemandirian pemuda dalam bernegara adalah 

ekspresi kewarganegaraan yang mengindikasikan suatu negara 

sedang mempraktikkan demokrasi, baik secara ekonomi, politik 

dan sosial. Proses kemandirian dan partisipasi pemuda merupakan 

gerakan strategis yang perlu didorong secara terus menerus untuk 

menggawangi terbentuknya masyarakat madani atau civil society. 

Hal itu diperlukan karena suasana berdemokrasi di Indonesia, 

dalam hal ini bangunan hubungan antara negara dengan 

masyarakat belum melibatkan pemuda secara jelas” (Setiawan, 

2009:101) 

 

Proses menjadi negara Indonesia yang demokrasi sangat 

dibutuhkan kerjasama antar pemuda dengan generasi sebelumnya, oleh 

karena itu pendidikan politik sangat diperlukan untuk kaum muda yang 

mendapatkan sehingga dapat memberikan pengetahuan dan wawasan 

terhadap bidang politik sehingga mereka akan semakin tersadar akan hak 

dan kewajibannya demi terselenggaranya pembangunan nasional secara 

tanggung jawab dan ikut serta berpartisipasi aktif sesuai dengan amanah 
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dalam Pancasila dan UUD 1945. Pembinaan generasi muda adalah 

kegiatan yang dilakukan dalam rangka membentuk generasi yang cakap 

dan tangguh dalam  menghadapi tantangan zaman. Para pemuda yang 

mendapat pembinaan dan pendidikan politik akan memberikan semangat 

nasionalisme yang tinggi dari para pemuda sehingga mereka dapat 

berorientasi politik secara jernih.  

5. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)  

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) didirikan tanggal 5 Januari 

1973, sebagai hasil fusi politik empat partai, yaitu Partai Nahdlatul 

Ulama, Partai Muslim Indonesia (Parmusi), Partai Syarikat Islam 

Indonesia (PSII), dan Partai Islam Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti). 

Fusi ini menjadi simbol kekuatan PPP, yaitu partai yang mampu 

mempersatukan berbagai fraksi dan kelompok dalam Islam. Hal tersebut 

wajar jika PPP memproklamirkan diri sebagai “Rumah Besar Umat 

Islam”. PPP berasaskan Islam dan berlambangkan Ka’bah tetapi dalam 

perjalanannya, akibat tekanan politik kekuasaan orde baru PPP pernah 

menanggalkan Islam dan menggunakan asas Negara Pancasila dengan 

sistem politik dan peraturan perundangan yang berlaku sejak 1984. 

Tujuan PPP yang tercantum dalam pasal 5 AD/ART Partai 

Persatuan Pembangunan adalah terwujudnya masyarakat madani yang 

adil, makmur, sejahtera lahir batin, dan demokratis dalam wadah Negara 

Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila di bawah ridha 

Allah Subhanahu Wata’ala. PPP mempunyai pengertian sebagai Rumah 
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Besar Umat Islam, pertama PPP merupakan tempat kembalinya Orang 

Islam. Kedua PPP merupakan tempat bernaung atau berlindung dalam 

kehidupan berbangsa dan bernegara, yang merupakan partai yang paling 

gigih memperjuangkan aspirasi umat Islam dari berbagai kalangan yang 

merugikan umat Islam di Indonesia. Ketiga, PPP merupakan tempat 

untuk menyampaikan aspirasi umat Islam dan melakukan tindak lanjut, 

sehingga aspirasi umat Islam dapat terwujud dalam kehidupan berbangsa 

dan bernegara. 

“PPP tampak gagap menghadapi perubahan cepat sebagai akibat 

dari gerakan reformasi yang menumbuhkan serangkaian tuntutan 

baru keterbukaan sebagai tata kunci reformasi bukan hanya 

menuntut agar sistem politik lebih terbuka tetapi juga partaipun 

dituntut untuk melakukan hal serupa. Era saat ini eksklusifisme 

partai tampaknya akan lebih banyak merugikan daripada 

memberikan keuntungan. Sebuah penelitian terakhir membuat 

asumsi menarik bahwa kemajuan-kemajuan partai politik di 

Eropa beberapa tahun terakhir  karena ditopang oleh keberhasilan 

mereka dalam mempermudah rekrutmen dan partisipasi anggota 

partai. Semakin besar kemungkinan partai tersebut menggapai 

kemajuan, sebaliknya semakin ketat persyaratan rekrutmen 

keanggotaan semakinnbesar kemungkinan partai tersebut 

tertinggal dari partai-partai lain” (Cipto, 2000). 

 

PPP sebagai partai yang memiliki eksistensi yang tinggi pada 

pendukungnya dalam menghadapi perubahan dan tantangan zaman 

sehingga PPP dituntut untuk mengikuti kemajuan-kemajuan partai politik 

di Eropa karena hal tersebut dapat digunakan untuk melakukan 

rekrutmen dan anggota partai baru khususnya kaum muda yang akan 

memberikan ide-ide kreatif dan perubahan dalam mewujudkan cita-cita 

partai. 
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 PPP mempunyai kelebihan lain yaitu memiliki identitas atau 

image yang telah melekat di masyarakat akibat proses sosialisasi di 

dalam pemilu (Situmorang, 2007:196). Kelebihan dari PPP adalah image 

yang sudah melekat pada umat Islam di Indonesia sebagai partai Islam 

yang berlambangkan Ka’bah, sehingga sangat mudah diingat masyarakat 

baik orang tua maupun kaum muda. 

 Agama merupakan sumber kekuatan rohani sekaligus sumber 

kesadaran akan makna, hakikat, dan tujuan hidup manusia, PPP selalu 

berusaha untuk memperjuangkan keputusan yang diambil oleh 

pemerintah tidak lepas dari syariah Islam, PPP berpendirian bahwa 

manusia Indonesia yang berkualitas adalah manusia yang sadar politik 

sehingga PPP bermaksud untuk mewujudkan pembangunan demokrasi 

politik karena hal tersebut berkaitan dengan penentuan kebijakan 

pembangunan nasional yang menyangkut hidup orang banyak 

(Kamarudin, 2003:68). 

B. Penelitian Terkait 

Peranan PKB dalam Pendidikan Politik untuk Masyarakat Kecamatan 

Wonopringgo Kabupaten Pekalongan (M. Ahda Ali, Puji Lestari, Eko 

Handoyo, 2010). Peranan DPAC PKB Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten 

Pekalongan dalam melaksanakan pendidikan politik kepada masyarakat 

secara umum melalui pertemuan-pertemuan rutin, ataupun kontemporer 

seperti acara PKB setiap Jumat pahing, pengajian, dialog, kunjungan, 

sosialisasi, pemasangan spanduk, pamflet, diskusi serta aksi kampanye tertib 
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dan damai. Pelaksanaan pendidikan politik yang dilaksanakan oleh DPAC 

Partai Kebangkitan Bangsa Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan 

berciri dan bersifat keagamaan yang sesuai dengan kondisi masyarakat 

Kecamatan wonopringgo, yang banyak disampaikan oleh para kyai dalam 

pengajian, hal ini semakin menguatkan konsolidasi kaderisasi PKB. 

Hambatan yang dihadapi DPAC PKB Kecamatan Wonopringgo, 

Kabupaten Pekalongan dalam melaksanakan pendidikan politik untuk 

masyarakat adalah masih rendahnya keikutsertaan masyarakat dalam 

pertemuan-pertemuan yang diselenggarakan oleh partai politik maupun yang 

dilakukan oleh pemerintah, masih adanya sikap pragmatis dari masyarakat, 

pasif pada pertemuan-pertemuan, hal ini disebabkan adanya isu money 

politik. sedangkan hambatan dari internal DPAC PKB antara lain belum 

adanya manajemen efektif dari DPAC PKB terkait dengan perkembangan 

kader yang banyak, tidak berimbang dengan para instrukturnya 

(pembinanya), serta adanya pemilu legislatif, dimana sebagian pengurus 

sibuk berkampanye untuk dirinya sendiri dan pendanaan partai yang kurang. 

Peran DPD Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Bekasi dalam 

Melaksanakan Pendidikan politik (Siwi Ningrum, Eko Handoyo, Puji Lestari, 

2009). DPD PKS Kabupaten Bekasi telah melaksanakan pendidikan politik 

bagi generasi muda melalui sosialisasi, dialog, visitasi (kunjungan), spanduk, 

pamplet, diskusi, seminar, media massa, kontak politik langsung dan 

pengajian. Pelaksanaan pendidikan politik yang dilaksanakan oleh partai 

keadilan sejahtera (PKS) berciri dan bersifat keagamaan, namun pendekatan 
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yang lebih ditekankan adalah pendekatan personal, hal ini untuk menguatkan 

konsolidasi kaderisasi PKS. Keadaan seperti ini membuat kesan bahwa PKS 

adalah partai tertutup dan eksklusif. 

Hambatan yang dihadapi oleh PKS dalam melaksanakan pendidikan 

politik di Kabupaten Bekasi adalah masih rendahnya tingkat keikutsertaan 

masyarakat dalam pertemuan-pertemuan yang diselenggarakan oleh partai 

politik maupun pemerintah. Masih adanya sikap pragmatis dan paternalistik 

dari masyarakat yang pasif pada setiap pertemuan-pertemuan yang dilakukan 

oleh Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera (PKS), masih 

kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas, jarak antara 

tempat tinggal kader dan simpatisan, dengan DPD PKS yang berjauhan, 

waktu untuk kegiatan yang sulit karena kesibukan masing-masing. 

Penelitian yang telah dilaksanakan peneliti adalah Peranan Partai 

Persatuan Pembangunan (PPP) dalam Melaksanakan Pendidikan Politik 

untuk Meningkatkan Partisipasi Aktif Kaum Muda di Kecamatan Kembang 

Kabupaten Jepara (Efi Lusmianingsih, Martien Herna Susanti, Andi 

Suhardiyanto) Peranan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dalam 

melaksanakan pendidikan politik yaitu melalui bentuk pendidikan politik 

seperti pertemuan rutin, pengajian, strategi pemenangan calon dalam pemilu, 

pemantapan dan organisasi partai. Bidang yang bertanggungjawab dalam 

pelaksanaan pendidikan politik adalah bidang pendidikan, yang terbagi 

menjadi dua bagian, yaitu bidang pendidikan umum dan bidang pendidikan 

politik. Bidang pendidikan tidak hanya melaksanakan pendidikan politik saja, 
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tetapi bertanggungjawab dalam menyusun rancangan, tahapan, mencari atau 

menentukan narasumber hingga terselenggaranya pendidikan politik. 

Pendidikan politik yang dilaksanakan PAC PPP Kecamatan Kembang 

terhadap kaum muda, karena kaum muda sebagai pemegang estafet 

pejuangan bangsa.  

Bentuk pendidikan politik yang dilaksanakan PAC PPP Kecamatan 

Kembang meliputi: pertemuan rutin, pemantapan anggota, organisasi partai, 

strategi pemenangan calon dalam pemilu dan pengajian, pencerahan wawasan 

berpolitik. Cara penyampaian yang digunakan  meliputi penyampaian 

pendidikan politik dengan diiringi unsur humoris, pendidikan politik 

menyangkut kesenian, diskusi, tanya jawab, presentasi. Adanya waktu 

pelaksanaan pendidikan politik yang tepat, dapat menarik kaum muda untuk 

berpartisipasi aktif mengikuti pendidikan politik yang dilaksanakan PAC PPP 

Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara. 

Faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan pendidikan 

politik terdiri dari faktor internal dan eksternal. Faktor internal yang 

mendukung meliputi image, figur, dan rasa ingin tahu, sedangkan 

penghambatnya adalah sumber dana, sumber daya manusia, pengetahuan, dan 

sikap pragmatis. Faktor eksternal yang mendukung adalah agama, sedangkan 

penghambatnya adalah tanggapan kaum muda dalam mengikuti pendidikan 

politik. 
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Penelitian yang saya laksanakan memperkuat hasil penelitian-

penelitian yang terkait salah satunya yaitu mengenai peranan partai dalam 

melaksanakan pendidikan politik terhadap masyarakat umum khususnya 

kaum muda. Penelitian M.Ahda Ali pendidikan politik dilaksanakan DPAC 

PKB Kecamatan Wonopringgo melalui bentuk pendidikan politik seperti 

pertemuan-pertemuan rutin, ataupun kontemporer seperti acara PKB setiap 

jumat pahing, pengajian, dialog, kunjungan, sosialisasi, pemasangan spanduk, 

pamflet, diskusi serta aksi kampanye tertib dan damai. Penelitian Siwi 

Ningrum pendidikan politik dilaksanakan DPD PKS Kabupaten Bekasi 

melalui sosialisasi, dialog, visitasi (kunjungan), spanduk, pamplet, diskusi, 

seminar, media massa, kontak politik langsung dan pengajian. Penelitian saya 

adalah pendidikan politik yang dilaksanakan oleh Partai Persatuan 

Pembangunan melalui pertemuan rutin yang dilaksanakan setiap hari Jumat, 

minggu pertama dalam setiap bulan, pemantapan anggota, organisasi partai, 

strategi pemenangan calon dalam pemilu dan pengajian, pencerahan wawasan 

berpolitik. Cara penyampaian yang digunakan  meliputi penyampaian 

pendidikan politik dengan diiringi unsur humoris, pendidikan politik 

menyangkut kesenian, diskusi, tanya jawab, presentasi. 

Bentuk pendidikan politik yang dilaksanakan oleh PPP Kecamatan 

Kembang terdapat perbedaan dengan hasil penelitian-penelitian yang terkait 

yaitu strategi pemenangan calon dalam pemilu, pencerahan wawasan 

berpolitik, penyampaian pendidikan politik yang diiringi unsur humoris, 
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pendidikan politik yang menyangkut kesenian. Bentuk pendidikan politik 

tersebut belum terdapat dalam hasil penelitian-penelitian yang terkait. 

Faktor yang mendukung dan menghambat dalam pelaksanaan 

pendidikan politik PAC PPP Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara adalah 

faktor internal yang mendukung meliputi image, figur, dan rasa ingin tahu, 

sedangkan penghambatnya adalah sumber dana, sumber daya manusia, 

pengetahuan, dan sikap pragmatis. Faktor eksternal yang mendukung adalah 

agama, sedangkan penghambatnya adalah tanggapan kaum muda dalam 

mengikuti pendidikan politik. faktor pendukung dan penghambat tersebut ada 

yang berbeda serta ada yang memperkuat terhadap hasil penelitian terkait 

yaitu masih rendahnya keikutsertaan masyarakat dalam pertemuan-pertemuan 

yang diselenggarakan oleh partai politik maupun yang dilakukan oleh 

pemerintah, masih adanya sikap pragmatis dari masyarakat, pasif pada 

pertemuan-pertemuan dan masih kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) 

yang berkualitas, jarak antara tempat tinggal kader dan simpatisan. 
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C. Kerangka Berpikir 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 Kerangka Berpikir 

Partai politik dalam penelitian ini adalah Partai Persatuan 

Pembangunan. Fungsi partai politik meliputi: sarana sosialisasi politik, sarana 

Partai Persatuan Pembangunan 

Fungsi Partai Politik 

1. Sarana Sosialisasi Politik 

2. Sarana Rekrutmen Politik 

3. Sarana Komunikasi Politik 

4. Sarana Pengatur Konflik 

5. Sarana Partisipasi Politik 

6. Sarana Pendidikan Politik 

Partisipasi Aktif 

Pendidikan Politik 

Masyarakat 

Kaum Tua Kaum Muda  

Simpatisan 
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rekrutmen politik, sarana komunikasi politik, sarana pengatur konflik, sarana 

partisipasi politik, sarana pendidikan politik. salah satu fungsi partai politik 

yaitu sebagai sarana pendidikan politik, fungsi ini sangat penting karena, 

melalui pendidikan politik, masyarakat yang terdiri dari kaum muda dan 

kaum tua dapat mengetahui dan memahami politik yang sesungguhnya, 

karena pendidikan politik pada dasarnya adalah usaha sadar yang 

dilaksanakan oleh orang dewasa terhadap generasi penerusnya (kaum muda) 

yang dilakukan secara berkesinambungan dan secara sengaja untuk 

memberikan pengetahuan dan mendorong seseorang khususnya pemuda 

untuk menjadi simpatisan partai politik, setelah menjadi simpatisan seseorang 

akan berangsur menjadi anggota ataupun kader partai politik dengan 

berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan yang dilaksanakan Partai Persatuan 

Pembangunan. Dalam hal ini yaitu kaum muda mengikuti kegiatan maupun 

mendukung atau ikut serta dalam pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan 

PPP di Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara misalnya memberikan hak 

pilih pada pemilihan bupati dan wakil bupati Jepara yang berasal dari PPP, 

ikut serta kampanye, dan mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan 

Partai Persatuan Pembangunan. Penelitian ini membahas Peranan Partai 

Persatuan Pembangunan dalam Melaksanakan Pendidikan Politik untuk 

Meningkatkan Partisipasi Aktif Kaum Muda di Kecamatan Kembang, 

Kabupaten Jepara. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, Bogdan dan 

Tylor mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-

orang dan perilaku yang dapat diamati (Moloeng, 2002:3). Melalui metode 

kualitatif, penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai Peranan 

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dalam Melaksanakan Pendidikan 

Politik untuk Meningkatkan Partisipasi Aktif Kaum Muda di Kecamatan 

Kembang, Kabupaten Jepara. 

B. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian adalah tempat penelitian yang digunakan untuk 

melaksanakan penelitian, sehingga mempermudah seseorang mengetahui 

tempat penelitian, yang dilaksanakan di Kecamatan Kembang, Kabupaten 

Jepara. Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Februari-April 2013. 

Kabupaten Jepara merupakan salah satu massa basis PPP terpenting di Jawa 

Tengah, yang meliputi wilayah Kecamatan Kembang, di Kecamatan 

Kembang basis PPP sangat fanatik dan di dukung adanya anggota DPRD 

Kabupaten Jepara fraksi PPP sekaligus menjadi ketua PAC PPP Kecamatan 

Kembang. 
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C. Fokus Penelitian 

Spradley (dalam Sugiyono, 2008:208) menyatakan bahwa A focused 

refer to a single cultural domain or a few related domains. Maksudnya 

adalah fokus itu merupakan domain tunggal atau beberapa domain yang 

terkait dengan situasi sosial. Fokus penelitian ini adalah kaum muda anggota 

dan simpatisan PPP Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara, sedangkan 

untuk kaum tua termasuk dalam beberapa domain dan tetap mengikuti 

kegiatan pendidikan politik untuk memperdalam serta mempertahankan 

fanatiknya terhadap Partai Persatuan Pembangunan. Pendidikan politik yang 

dilaksanakan PPP pada dasarnya untuk meningkatkan partisipasi aktif kaum 

muda terhadap PPP Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara.  

Fokus penelitian tersebut dirinci menjadi beberapa indikator penelitian 

sebagai berikut : 

1. Peranan partai persatuan pembangunan meliputi: latar belakang 

pelaksanaan pendidikan politik PPP, proses pelaksanaan pendidikan 

politik, hasil pelaksanaan pendidikan politik, implementasi pelaksanaan 

pendidikan politik. 

2. Bentuk pendidikan politik, meliputi: bentuk atau model kegiatan 

pendidikan politik yang dilaksanakan PPP, materi, metode, waktu dan 

tempat pelaksanaan pendidikan politik PAC PPP Kecamatan Kembang 

dalam meningkatkan partisipasi aktif kaum muda. 

3. Faktor pendukung dan penghambat, meliputi:  faktor internal dan faktor 

eksternal PPP dalam melaksanakan pendidikan politik. Faktor internal 
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meliputi: sumber image, figur, sumber dana, sumber daya manusia. 

Faktor eksternal meliputi: rasa ingin tahu, agama, tanggapan kaum muda, 

pengetahuan, sikap pragmatis. 

Indikator penelitian tersebut dapat mempermudah peneliti untuk 

menjawab rumusan masalah dan mempermudah pelaksanaan penelitian di 

lapangan, sesuai dengan fokus penelitian dan indikator penelitian tersebut, 

peneliti melaksanakan penelitian dengan judul Peranan Partai Persatuan 

Pembangunan (PPP) dalam melaksanakan pendidikan politik untuk 

meningkatkan partisipasi aktif anggota kaum muda PAC PPP di Kecamatan 

Kembang, Kabupaten Jepara.  

D. Sumber Data 

Sumber data adalah subjek dari mana data diperoleh (Arikunto, 

2006:129). Penelitian kualitatif proses pengumpulan data dilakukan dalam 

berbagai sumber, setting dan cara, dalam penelitian ini sumber data yang 

digunakan sebagai berikut: 

1. Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data 

kepada pengumpul data. Sumber data penelitian ini berasal dari ketua, 

fungsionaris, anggota PAC PPP Kecamatan Kembang, kaum muda yang 

menjadi anggota dan belum menjadi anggota PAC PPP Kecamatan 

Kembang, Kabupaten Jepara. 

2. Sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung 

memberikan data kepada peneliti yang berasal dari data, dokumen 

ataupun arsip yang berhubungan dengan kegiatan pendidikan politik 
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yang dilaksanakan PAC PPP Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara. 

Data yang diperoleh peneliti adalah dokumen struktur organisasi 

pengurus PAC PPP Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian 

ini meliputi interview (wawancara), kuesioner (angket), observasi 

(pengamatan), dan gabungan ketiganya. 

1. Wawancara  

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, 

percakapan itu dilakukan oleh kedua belah pihak, yaitu pewawancara 

(interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai 

(interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. (Moleong, 

2002:135). 

Wawancara yang dilaksanakan peneliti dengan ketua PAC PPP 

Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara mengenai peranan Partai 

Persatuan Pembangunan (PPP) dalam melaksanakan pendidikan politik 

terhadap kaum muda, bentuk pendidikan politik yang dilaksanakan dan 

faktor pendukung serta penghambat pelaksanaan pendidikan politik yang 

dilaksanakan, selanjutnya peneliti melaksanakan wawancara dengan 

sekretaris PAC PPP Kecamatan Kembang yaitu Arifin dan anggota PPP 

yang lainnya yaitu Adib, Sugiyan dan H.Sulaiman dengan bahan dan 

materi wawancara yang sama, karena ketua dan fungsionaris mempunyai 

peran untuk menyukseskan pendidikan politik yang dilaksanakan, demi 
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menambah dukungan dan partisipasi aktif kaum muda pada PPP 

Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara.  

Wawancara yang dilaksanakan peneliti tidak hanya dilaksanakan 

dengan fungsionaris PAC PPP Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara 

saja, tetapi dengan kaum muda yang menjadi anggota dan kaum muda 

yang menjadi simpatisan PPP Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara, 

mengenai keikutsertaannya (partisipasi kaum muda dalam mengikuti 

pendidikan politik atau kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan PAC PPP 

Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara) dan tanggapan kaum muda 

mengikuti pendidikan politik meliputi bentuk dukungan dan kendala 

yang dihadapi kaum muda terhadap kegiatan yang dilaksanakan PAC 

PPP Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara.  

Wawancara yang dilakukan peneliti, dilaksanakan bertatap muka 

secara langsung dengan informan dan memberikan pedoman wawancara 

kepada informan sehingga hal-hal yang kurang jelas dapat dijelaskan 

secara tertulis, dan jawaban yang secara lisan yang diberikan informan 

kepada peneliti ditulis oleh peneliti dengan rinci sambil memperdalam 

jawaban yang telah diberikan oleh informan. 

2. Observasi  

Pengumpulan data melalui metode observasi merupakan salah 

satu metode utama disamping wawancara. Observasi dapat dilakukan 

melalui beberapa cara, yaitu pengamat berpartisipasi secara aktif 

(observasi partisipasif) yaitu peneliti terlibat secara langsung ikut serta 
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melaksanakan kegiatan yang dilakukan oleh sumber data sehingga data 

yang diperoleh lebih lengkap dengan mengikuti kegiatan sehari-hari yang 

dilaksanakan oleh informan.  

Observasi terus terang atau tersamar adalah observasi yang 

dilakukan peneliti secara terus terang dan menyatakan  kepada sumber 

data bahwa ia sedang melakukan penelitian sehingga sumber data 

mengetahui proses penelitian sejak awal hingga akhir (Sugiyono, 

2008:228). 

Observasi yang dilaksanakan peneliti adalah observasi terus 

terang dengan mengikuti proses pendidikan politik yang dilaksanakan 

oleh PPP Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara. Kegiatan observasi 

yang dilaksanakan peneliti dengan mengikuti kegiatan pendidikan politik 

yang dilaksanakan PAC PPP Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara 

pada tanggal 5 April 2013 yaitu ikut serta dalam kegiatan pertemuan 

rutin yang dilaksanakan pada hari jumat minggu pertama, setiap bulan. 

Pada pelaksanaan observasi yang dilaksanakan peneliti berada di rumah 

bapak Karnawi, Desa Jinggotan II yang dihadiri oleh seluruh 

fungsionaris dan anggota PPP Kecamatan Kembang, tetapi saat 

bersamaan kaum muda (Arifin) tidak bisa hadir karena ada tugas ke 

Kabupaten.  

Selain itu observasi yang dilaksanakan peneliti secara tersamar 

yaitu pada saat pelaksanaan wawancara  tanggal 8 Maret 2013 dengan 

ketua PAC PPP Kecamatan Kembang yaitu ketua PAC PPP Kecamatan 
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Kembang (Drs. Sutikno) melaksanakan diskusi dengan anggota ranting 

desa pendem yaitu Bapak Said, Bapak Mustofa dan Bapak H.Sulaiman 

mengenai pemenangan Drs. Sutikno dalam pemilu legislatif 2014 (DPRD 

Kabupaten Jepara fraksi PPP daerah plihan III) dengan memberikan 

arahan minimal ada dua orang dalam setiap TPS yang mengarahkan 

pendukung untuk memberikan hak pilihnya pada Drs. Sutikno dan 

mengenai saksi dalam pemilihan umum 2014 mendatang diupayakan dari 

kaum muda karena kalau dari kaum tua cenderung sibuk menulis 

perbandingan jumlah suara yang diperoleh dari masing-masing calon. 

Pada tanggal 15 Maret 2013 observasi yang dilaksanakan peneliti 

yaitu mengikuti pengajian yang dilaksanakan oleh masyarakat seluruh 

Kecamatan Kembang dan kerjasama dari pihak PPP Kecamatan 

Kembang, dengan mengirimkan satgas PPP dalam pengajian dan 

keikutsertaan Drs.Sutikno, MPK (Majelis Pertimbangan Kecamatan) 

maupun anggota PPP Kecamatan Kembang terutama ibu-ibu yang aktif 

mengikuti pengajian, salah satu materi yang disampaikan yaitu sosialisasi 

nama calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah. 

3. Dokumen 

Studi dokumen merupakan pelengkap dari metode observasi dan 

wawancara dalam penelitian kualitatif. Dokumen merupakan catatan 

peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, 

foto atau karya seni dan lain-lain (Sugiyono, 2008:240), dokumen yang 

digunakan peneliti adalah foto kegiatan pelaksanaan pendidikan politik 
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Partai Persatuan Pembangunan Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara 

yaitu pertemuan rutin, pengajian, keikutsertaan kaum muda anggota 

maupun simpatisan PPP dalam memberikan hak pilihnya pada PPP, alat 

peraga dalam pemilu, dan lokasi PAC PPP Kecamatan Kembang, 

Kabupaten Jepara. 

4. Triangulasi 

Triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang 

bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan 

sumber data yang telah ada. Pengumpulan data dengan triangulasi, 

peneliti mengumpulkan data sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu 

mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data 

dan berbagai sumber data. Peneliti membandingkan data yang telah 

diperoleh dari informan dengan melihat langsung pada kenyataan yang 

ada baik melalui dokumentasi, ataupun observasi yang dilakukan apakah 

sama atau ada perbedaan.  

Gambar 2 Triangulasi 

 

 

 

 

 

Sumber: (Sugiyono, 2008:242)  

 

Observasi yang dilaksanakan peneliti yaitu mengenai peranan 

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kecamatan Kembang dalam 

Observasi Terus Terang 

Wawancara  Sumber Data Sama 

Dokumentasi 
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melaksanakan pendidikan politik melalui bentuk yang telah dilaksanakan 

seperti diskusi, pengajian maupun pertemuan rutin. Narasumber yang 

memberikan materi pendidikan politik salah satunya yaitu dari ketua  

PAC PPP Kecamatan Kembang (Drs. Sutikno). Hasil wawancara yang 

dilaksanakan peneliti dengan informan diantaranya yaitu pendidikan 

politik yang dilaksanakan PAC PPP Kecamatan Kembang melalui 

pertemuan rutin, pengajian, strategi pemenangan calon dalam pemilu, 

untuk cara penyampaian yang digunakan salah satunya yaitu melalui 

diskusi. Hasil  dokumentasi yang diperoleh peneliti, salah satunya yaitu 

ketua PAC PPP Kecamatan Kembang sebagai narasumber dalam 

memberikan pendidikan politik pada saat pertemuan rutin maupun 

diskusi. Triangulasi dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh 

dalam wawancara, observasi maupun dokumen hasilnya mempunyai 

kesamaan. 

F. Metode Analisis Data 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif dilakukan 

secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, 

sehingga datanya sudah mencukupi. Aktivitas dalam analisis data  yaitu  data 

reduction, data display dan conclusion drawing/verification (Miles dan 

Huberman, dalam Sugiyono, 2008:246). 

1. Data Reduction (Reduksi Data) 

Data reduction atau reduksi data berarti merangkum, memilih, 

hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema 
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dan polanya, membuang yang tidak perlu sehingga memberikan 

gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan 

pengumpulan data selanjutnya. Reduksi data yang dilaksanakan peneliti 

adalah memilih dan menggunakan data yang benar-benar sesuai dengan 

rumusan masalah dalam penelitian yaitu yang sesuai dengan peranan PPP 

dalam melaksanakan pendidikan politik untuk meningkatkan partisipasi 

aktif  kaum muda, bentuk pendidikan politik yang dilaksanakan PAC 

PPP Kecamatan Kembang dalam melaksanakan pendidikan politik dan 

faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan pendidikan 

politik PAC PPP Kecamatan Kembang. 

2. Data Display (Penyajian Data) 

Data display atau penyajian data adalah memperlihatkan seluruh 

gambaran tertentu terhadap hasil penelitian, sehingga penelitian yang 

dilakukan oleh peneliti dapat dipahami secara menyeluruh dan 

menguasai data yang telah diperoleh. Proses penyajian data yang 

dilaksanakan peneliti dalam penelitian ini adalah peneliti menyajikan 

data hasil penelitian yang telah diperoleh peneliti pada pelaksanaan 

penelitian. 

3. Conclusion Drawing / Verification 

Conclusion Drawing / verification adalah proses penarikan 

kesimpulan dari keseluruhan data yang telah terkumpul pada proses 

penelitian yang telah dilaksanakan, sehingga hasil penelitian yang telah 

dilakukan tersebut memperoleh kesimpulan atau verifikasi akhir. Pada 
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tahap ini peneliti menarik kesimpulan dari hasil penelitian dan 

pembahasan yang telah dilaksanakan sehingga mendapatkan kesimpulan 

dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan secara jelas dan tepat sesuai 

dengan data hasil penelitian yang diperoleh mengenai peranan, bentuk 

dan faktor pendukung maupun penghambat pelaksanaan pendidikan 

politik PAC PPP Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara. 

Gambar 3 Komponen dalam analisis data. 

 

 

 

 

 

 

Sumber: (Miles and Huberman dalam Sugiyono, 2008:247)  

G. Prosedur Penelitian 

Penelitian ini terdiri dari terdiri dari tiga tahap, yaitu tahap persiapan, 

tahap pelaksanaan penelitian, dan analisis data. 

1. Tahapan pra penelitian atau persiapan 

Kegiatan yang dilaksanakan adalah rancangan penelitian dan 

instrumen penelitian, sehingga sebelum melakukan penelitian peneliti 

mempunyai gambaran mengenai apa yang dilakukan saat penelitian. Pada 

tahap ini peneliti menyusun proposal penelitian dan menyusun rancangan 

Data Collection Data Display  

Conclusions: 

drawing/ verifying 

Data Reduction  
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instrumen penelitian untuk kelancaran pelaksanaan penelitian di 

lapangan. 

2. Tahap pelaksanaan penelitian  

Peneliti terjun langsung ke lapangan untuk melakukan 

pengamatan, mengumpulkan data dan menganalisis data yang telah 

diperoleh di lapangan. Pada tahap ini peneliti melaksanakan penelitian 

yang dimulai dari menemui informan untuk menyampaikan maksud dan 

tujuan yang dilaksanakan peneliti, menentukan waktu pelaksanaan 

wawancara  yang tepat, sehingga tidak mengganggu aktivitas informan 

dalam kesibukan masing-masing informan (pekerjaan yang dimiliki 

informan diantaranya yaitu anggota wakil rakyat: Drs. Sutikno, tata 

usaha: Arifin, laili, wiraswasta: Adib, Umi, H.Sulaiman, Zein, Iin, petani: 

Sugiyan, koperasi: Danang, dan mahasiswa: Siti) banyaknya aktivitas 

dari informan, maka peneliti harus mencari waktu luang yang tepat dari 

informan, karena waktu maupun pelaksanaan wawancara dan observasi 

yang tepat dapat mendukung kelancaran peneliti dalam memperoleh data 

yang dibutuhkan.  

3. Tahap penulisan laporan penelitian 

Peneliti menyusun laporan untuk melaporkan hasil penelitian 

yang telah dilakukan pada tahap pelaksanaan penelitian. Laporan 

penelitian ditulis dengan format dan aturan yang berlaku saat ini serta 

sesuai dengan data hasil penelitian di lapangan. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

1. Deskripsi Wilayah Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara 

a. Kondisi Geografis 

1) Letak Kecamatan  

Ditinjau dari segi geografis Kecamatan Kembang 

memiliki batas-batas wilayah: sebelah utara yaitu Laut Jawa, 

sebelah selatan yaitu Kecamatan Bangsri, sebelah barat yaitu 

Kecamatan Bangsri, dan sebelah timur yaitu Kecamatan Keling. 

Secara administratif Kecamatan Kembang mempunyai luas 

10.812,384 ha atau 108,12 km
2 

yang terbagi menjadi sebelas 

desa yang diuraikan dalam tabel berikut:  

Tabel 3 Nama Desa di Kecamatan Kembang 

No Desa 
Jarak 

(Km) 

Letak Wilayah 

Pesisir Lembah Bukit Dataran 

1 Dudakawu  7,30 - -  - 

2 Sumanding  12,20 - -  - 

3 Bucu  11,00 - -  - 

4 Cepogo  7,30 - -  - 

5 Pendem 2,10 -   - 

6 Jinggotan 0,00 - - -  

7 Kancilan 2,00 - - -  

8 Dermolo 8,20 - - -  

9 Balong 10,10  - - - 

10 Tubanan 7,00  - - - 

11 Kaliaman 8,50  - - - 
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b. Kondisi Demografis 

1) Penduduk  

Jumlah penduduk Kecamatan Kembang berdasarkan 

kelompok umur dilihat dalam tabel berikut: 

 Tabel 4 Penduduk Menurut Kelompok Umur 

 

No Usia Laki-laki Perempuan Jumlah 

1 0 – 4 2771 2637 5408 

2 5 – 9 2993 2841 5834 

3 10 – 14 2762 2677 5439 

4 15 – 19 2446 2471 4917 

5 20 – 24 2179 2361 4540 

6 25 – 29 2368 2597 4965 

7 30 – 34 2449 2552 5001 

8 35 – 39 2639 2737 5376 

9 40 – 44 2446 2522 4968 

10 45 – 49 2255 2295 4550 

11 50 – 54 2265 2273 4538 

12 55 – 59 1297 1115 2412 

13 60 – 64 1148 1188 2336 

14 65 + 2532 3170 5702 

 Jumlah 32550 33436 65986 

 Sumber: Kecamatan Kembang dalam Angka 2012 

2) Agama Penduduk 

Penduduk di wilayah Kecamatan Kembang mayoritas 

adalah pemeluk agama Islam, dirinci dalam tabel berikut: 
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Tabel 5 Pemeluk Agama  

 

No Agama Laki-laki Perempuan Jumlah Persentase 

1 Islam 32550 33082 65287 98,94% 

2 Kristen 247 254 501 0,76% 

3 Khatolik 0 0 0 0 

4 Hindu 0 0 0 0 

5 Budha 98 100 198 0,30% 

6 Lainnya  0 0 0 0 

 Jumlah 32550 33436 65986 100% 

Sumber: Kecamatan Kembang dalam angka 2012 

2. Partai Persatuan Pembangunan 

a. Sejarah Partai Persatuan Pembangunan 

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) didirikan tanggal 5 

Januari 1973, sebagai hasil fusi politik empat partai Islam yaitu 

Partai Nahdlatul Ulama, Partai Muslimin Indonesia (Parmusi), Partai 

Syarikat Islam Indonesia (PSII) dan Partai Islam Persatuan Tarbiyah 

Islamiyah (Perti). Fusi ini menjadi simbol kekuatan PPP yang 

mampu mempersatukan empat partai umat Islam. Partai Persatuan 

Pembangunan merupakan tempat perjuangan umat Islam dan wahana 

pembangunan demokrasi dalam Negara Kesatuan Republik 

Indonesia sebagai perwujudan nilai-nilai Islam yang Rahmatan 

Lil’Aalamiin. 

 Berdasarkan Pasal 1 Anggaran Rumah Tangga PPP, 

lambang Partai Persatuan Pembangunan adalah Ka’bah yang artinya 

simbol pemersatu Umat Islam. Ka’bah bagi Partai Persatuan 

Pembangunan merupakan simbol kesatuan arah perjuangan umat 
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Islam Indonesia dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu 

wa Ta’ala serta sumber inspirasi dan motivasi untuk menegakkan 

ajaran Islam. Gambar Ka’bah yang dipandang dari arah pintu masuk 

bertirai warna kuning emas dan tampak disisi kiri Hajar Aswad tepat 

pada sudut dinding, dibawah gambar Ka’bah bertuliskan PPP 

berwarna kuning emas yaitu singkatan nama Partai Persatuan 

Pembangunan diatas warna dasar hijau dalam segi empat sama sisi 

berwana kuning emas. 

b. Ideologi Partai Persatuan Pembangunan 

Partai Persatuan Pembangunan berpendapat bahwa Islam 

sebagai syari’at terakhir yang diturunkan Allah Subhanahu wa 

Ta’ala kepada umat manusia di bumi adalah kebenaran mutlak yang 

bersifat universal. PPP memandang bahwa, paham keagamaan yang 

dianut mayoritas umat Islam Indonesia adalah paham keagamaan 

Ahlussunah wal jama’ah (paham keagamaan yang bersandar kepada 

Nabi Muhammad SAW, para sahabat serta salaf as-sholeh). 

Islam sebagai ideologi dimaksudkan bahwa seluruh 

pemikiran, sikap, dan kebijakan partai maupun kader-kadernya 

bersumber dari ajaran Islam, internalisasi nilai-nilai ideologi harus 

menjadi warna, corak dan Shibghah (identitas) partai yang 

melambangkan keluhuran dari ajaran Islam.  
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c. Visi dan Misi Partai PPP 

Visi Partai Persatuan Pembangunan adalah “terwujudnya 

masyarakat yang bertaqwa kepada Allah SWT dan negara Indonesia 

yang adil, makmur, sejahtera, bermoral, demokratis, tegaknya 

supremasi hukum, penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia 

(HAM), serta menjunjung tinggi harkat-martabat kemanusiaan dan 

keadilan sosial berlandaskan kepada nilai-nilai keislaman”. 

Misi Partai Persatuan Pembangunan meliputi: 

1) PPP berkhidmat untuk berjuang mewujudkan dan membina 

manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, 

meningkatkan mutu kehidupan beragama, mengembangkan 

ukhuwah Islamiyah (persaudaraan sesama muslim).  

2) PPP berkhidmat untuk memperjuangkan hak-hak asasi manusia 

dan kewajiban dasar manusia sesuai harkat dan martabatnya 

dengan memperhatikan nilai-nilai agama terutama ajaran Islam, 

dengan mengembangkan ukhuwah insaniyah (persaudaraan 

sesama manusia). 

3) PPP berkhidmat untuk berjuang memelihara rasa aman, 

mempertahankan, memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa 

dengan mengembangkan ukhuwah wathaniyah (persaudaraan 

sebangsa).  

4) PPP berkhidmat untuk berjuang melaksanakan dan 

mengembangkan kehidupan politik yang mencerminkan 
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demokrasi dan kedaulatan rakyat dengan prinsip musyawarah 

untuk mufakat. 

5) PPP berkhidmat untuk memperjuangkan berbagai upaya dalam 

rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur yang 

diridhai Allah SWT, baldatun thoyyiban wa rabbun ghafur. 

d. Profil PAC PPP Kecamatan Kembang 

Struktur organisasi kepemimpinan PPP sesuai dengan pasal 

12 AD ART PPP adalah organisasi tingkat nasional dipimpin oleh 

dewan pusat Partai Persatuan Pembangunan, selanjutnya disingkat 

DPP PPP, organisasi tingkat provinsi dipimpin oleh Dewan 

Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan, selanjutnya 

disingkat DPW PPP, organisasi tingkat kabupaten atau kota dipimpin 

oleh Dewan Pimpinan Cabang selanjutnya disingkat dengan DPC 

PPP, Organisasi tingkat kecamatan dipimpin oleh Pimpinan Anak 

Cabang Partai Persatuan Pembangunan yang berkedudukan di 

Ibukota Kecamatan yang kemudian disingkat dengan PAC PPP dan 

organisasi tingkat desa/kelurahan atau sebutan lainnya dipimpin oleh 

Pimpinan Ranting Partai Persatuan Pembangunan.  

PAC PPP adalah institusi PPP di tingkat kecamatan yang 

terdiri: pengurus harian PAC, majelis pertimbangan PAC dan seksi. 

Masa bakti PAC adalah lima tahun. Penelitian yang dilaksanakan 

oleh peneliti adalah Partai Persatuan Pembangunan di tingkat 

Kecamatan, berarti PAC PPP kecamatan yang berada di Kecamatan 
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Kembang. Sekretariat PAC PPP Kecamatan Kembang berada di Jl. 

Dudakawu, RT 01 RW III Jinggotan. 

Terbentuknya PAC PPP Kecamatan Kembang, merupakan 

titik awal perubahan di wilayah Kecamatan Kembang sebagai salah 

satu basis penguatan suara PPP di wilayah Kecamatan kembang. 

Kecamatan Kembang pada masa orde baru sangat gersang, belum 

ada pengembangan ataupun penguatan basis PPP, karena pada masa 

tersebut Kecamatan Kembang dikuasai oleh basis suara Golkar dan 

PDI. 

PPP di Kecamatan Kembang sedikit demi sedikit mengalami 

kenaikan perolehan suara, dengan terpilihnya anggota DPRD 

Kabupaten Jepara fraksi PPP dari wilayah Kecamatan Kembang 

yang mewakili daerah pilihan V, terpilihnya bupati dan wakil bupati 

Jepara yang diusung PPP yaitu Mabrur, untuk periode 2012-2017, 

menang mutlak di Kecamatan Kembang. Jumlah suara yang 

diperoleh di Kecamatan Kembang, yaitu pada pasangan Mabrur 

mendapatkan suara sebanyak 14.647 suara, Berkah 995 suara, 

Nuranis 8542 suara dan Yuli-Nung 7891 suara. 

e. Struktur Organisasi PAC PPP Kecamatan Kembang 

Berdasarkan musyawarah anak cabang Partai Persatuan 

Pembangunan Kecamatan kembang yang dilaksanakann pada 

tanggal 15 Mei 2010 di rumah Drs. Sutikno dan dipimpin langsung 
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oleh Pengurus DPC PPP Kabupaten Jepara telah menetapkan 

susunan Pengurus Harian Anak Cabang PPP Kecamatan Kembang. 

Susunan Pengurus Harian Anggota Cabang Kecamatan Kembang 

Periode 2010-2015 
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Struktur organisasi pengurus harian PAC PPP Kecamatan 

Kembang, bidang yang bertanggungjawab melaksanakan pendidikan 

politik seperti yang diungkapkan Drs. Sutikno adalah bagian 

pendidikan. Pendidikan meliputi dua unsur yaitu pendidikan yang 

secara umum dan pendidikan khusus bagian politik, tetapi dalam 

pelaksanaan pendidikan politik PPP Kecamatan Kembang dibawah 

komando ketua PAC PPP Kecamatan Kembang. Pelaksanaan 

kegiatan pendidikan politik PAC PPP Kecamatan Kembang 

terlaksana atas kerja sama antara seluruh fungsionaris, anggota 

maupun masyarakat khususnya kaum muda.  

3. Peranan Partai Persatuan Pembangunan dalam Melaksanakan 

Pendidikan Politik untuk Meningkatkan Partisipasi Aktif Kaum 

Muda di Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara. 

Program kerja yang dilaksanakan PAC PPP Kecamatan Kembang 

berbeda dengan PPP tingkat pusat. Hal ini dikarenakan ruang lingkup dan 

tingkatan kedudukannya berbeda. Program kerja PAC PPP Kecamatan 

Kembang di sesuaikan dengan keadaan di PAC PPP Kecamatan Kembang, 

lingkungan masyarakat khususnya kaum muda salah satunya yaitu 

pendidikan politik. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Drs. Sutikno selaku ketua 

PAC PPP Kecamatan Kembang mengenai pandangan tentang pendidikan 

politik dan latar belakang pelaksanaan pendidikan politik terhadap kaum 

muda, beliau mengatakan:  

“Pendidikan politik sangat diperlukan agar para kader benar-benar 

mengetahui dan paham betul terhadap asas dan tujuan Partai 



77 
 

 

Persatuan Pembangunan, memang untuk menghadapi masa yang 

akan datang perlu untuk mempersiapkan pemimpin yang bisa 

dipertanggungjawabkan, punya dedikasi yang baik, bermoral, iman 

dan takwa untuk mempersiapkan pemimpin yang seperti itu perlu 

pendidikan politik. hal ini sudah diilhami dengan Nabi Muhammad 

SAW, beliau menjadi suri tauladan kita dan menjadi 

Khulafaurrasyidin (pemimpin) rakyatnya dengan agama yang 

heterogen karena ia seorang yang bijak. Jadi, pendidikan politik 

sangat perlu lebih-lebih kaum muda sebagai estafet perjuangan 

bangsa” (Wawancara 8 Maret 2013). 

 

Hal ini berarti pendidikan politik sangat penting untuk diberikan 

kepada para kader, terlebih kaum muda sebagai estafet perjuangan bangsa 

sehingga dapat digunakan untuk mempersiapkan pemimpin yang 

bertanggungjawab, mempunyai dedikasi yang baik, bermoral, iman dan 

takwa, hal ini diilhami dari Nabi Muhammad SAW yang berhasil menjadi 

pemimpin dengan agama yang heterogen. Melalui pendidikan politik 

inilah kaum muda akan benar-benar mengetahui dan memahami betul asas 

maupun tujuan PPP. 

Fungsionaris PAC PPP Kecamatan Kembang dalam mengikuti 

pendidikan politik merupakan instruksi yang harus dilaksanakan, sekretaris 

PAC PPP Kecamatan Kembang Arifin menyatakan sebagai berikut: 

 “fungsionaris PAC PPP Kecamatan Kembang dan underbow PPP 

yaitu: Satgas PPP, Wanita Persatuan Pembangunan (WPP), 

Angkatan Muda Ka’bah (AMK), ikut melaksanakan pendidikan 

politik karena dapat menyusun strategi dan mengembangkan 

partai” (Wawancara tanggal 15 Maret 2013). 

 

Keikutsertaan fungsionaris dan underbow PPP yang meliputi: 

Satgas PPP, Wanita Persatuan Pembangunan (WPP), Angkatan Muda 

Ka’bah (AMK) dalam pelaksanaan pendidikan politik dapat menyusun 

strategi dan mengembangkan partai. 
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Fungsionaris terbagi menjadi beberapa bidang dengan tugas dan 

tanggungjawab masing-masing, pelaksanaan pendidikan politik 

dilaksanakan oleh bidang pendidikan. Berdasarkan hasil wawancara 

dengan Drs. Sutikno, beliau mengatakan: 

“bidang yang bertanggungjawab adalah bidang pendidikan, karena 

dalam fungsionaris terdapat pembagian bidang pendidikan menjadi 

dua yaitu bidang pendidikan secara umum dan khusus pada bidang 

pendidikan politik, bidang pendidikan tugasnya tidak hanya 

melaksanakan pendidikan politik saja, tetapi ikut serta mendata 

para peserta yang ikut pendidikan politik, mencari tutor atau 

narasumber untuk mengisi pendidikan politik, menyediakan tempat 

dan akomodasi untuk mendukung kelancaran pelaksanaan 

pendidikan politik” (Wawancara tanggal 6 Maret 2013).  

 

Bidang pendidikan terbagi menjadi dua bagian yaitu bidang 

pendidikan umum dan bidang pendidikan politik, pendidikan umum 

terdapat unsur keagamaan, sedangkan pendidikan politik mengacu pada 

pemberian pengetahuan hal-hal yang berkaitan dengan politik. Bidang 

pendidikan tidak hanya melaksanakan pendidikan politik saja, tetapi 

menyusun rancangan, tahapan, mulai dari mencari atau menentukan 

narasumber hingga terselenggaranya pendidikan politik.  

Pendidikan politik yang dilaksanakan oleh PAC PPP Kecamatan 

Kembang tidak hanya untuk anggota PPP Kecamatan Kembang saja, tetapi 

meliputi seluruh masyarakat umum dan kaum muda. Berdasarkan hasil 

wawancara dengan Drs.Sutikno, beliau mengatakan: 

“semua kalangan atau fungsionaris PAC PPP Kecamatan Kembang 

dan underbow partai serta siapapun boleh ikut serta dalam 

pelaksanaan pendidikan politik dari PAC PPP Kecamatan 

Kembang karena hal tersebut dapat menambah anggota maupun 

simpatisan partai” (wawancara tanggal 6 Maret 2013). 
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Kegiatan pendidikan politik dapat diikuti oleh siapapun dari 

fugsionaris, underbow PPP, anggota, simpatisan ataupun masyarakat 

umum, karena dapat menambah anggota dan dukungan terhadap partai. 

Pendapat tersebut diperkuat oleh Sugiyan pada wawancara tanggal 13 

Maret 2013:  

“siapa saja yang berminat boleh mengikuti pendidikan politik PPP, 

dan seluruh simpatisan PPP termasuk masyarakat dan kaum muda”. 

 

Pendidikan politik PAC PPP Kecamatan Kembang, dapat diikuti 

oleh seluruh simpatisan PPP, termasuk masyarakat umum maupun kaum 

muda yang berminat. 

Syarat yang diberikan oleh PAC PPP Kecamatan Kembang dalam 

pelaksanaan pendidikan politik, seperti yang dikatakan Arifin berikut ini: 

“syarat seseorang untuk mengikuti pendidikan politik PAC PPP 

Kecamatan Kembang adalah sudah memenuhi syarat ikut serta 

dalam pemilu” (Wawancara tanggal 15 Maret 2013). 

 

Seseorang yang telah memenuhi syarat untuk menggunakan hak 

pilih dalam pemilihan umum dapat mengikuti kegiatan pendidikan politik 

dari PPP, dalam hal ini baik sebagai pemilih pemula ataupun kaum muda 

yang telah mendapatkan hak pilih dapat mengikutinya. 

Syarat yang diberikan PAC PPP Kecamatan Kembang dalam 

melaksanakan pendidikan politik adalah mudah Berdasarkan hasil 

wawancara dengan Drs. Sutikno, beliau mengatakan: 

“syarat yang diberikan terhadap masyarakat yang akan mengikuti 

pelaksanaan pendidikan politik tidak memberatkan, karena dengan 

mudahnya syarat tersebut dapat mempermudah rekruitmen pemuda 

untuk ikut serta dalam PPP” (Wawancara tanggal 6 Maret 2013). 
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Syarat yang diberikan oleh PAC PPP Kecamatan Kembang dalam 

pelaksanaan pendidikan politik tidak memberatkan sehingga dapat 

mempermudah rekruitmen kaum muda untuk ikut serta dalam  PPP di 

Kecamatan Kembang.  

Pendidikan politik yang dilaksanakan oleh PAC PPP Kecamatan 

Kembang pelaksanaannya tidak rumit dengan proses yang bertahap, 

berdasarkan hasil wawancara dengan Iin selaku anggota muda PPP 

Kecamatan Kembang, ia mengatakan: 

“proses pelaksanaan pendidikan politik yang dilaksanakan PAC 

PPP Kecamatan Kembang tidak rumit, setiap orang yang ingin 

mengikuti pendidikan politik dari PAC PPP Kecamatan Kembang 

dapat mengikutinya” (Wawancara 12 Maret 2013). 

 

Proses pelaksanaan pendidikan politik PAC PPP Kecamatan 

Kembang tidak rumit, yang berminat dapat mengikuti pendidikan politik 

yang dilaksanakan oleh PPP Kecamatan Kembang.  

Selain itu, proses pendidikan politik yang dilaksanakan PAC PPP 

Kecamatan Kembang, dilaksanakan secara bertahap, berdasarkan hasil 

wawancara dengan Laili, ia mengatakan: 

“PAC PPP Kecamatan Kembang dalam melaksanakan pendidikan 

politik dilaksanakan secara bertahap” (Wawancara tanggal 15 

Maret 2013). 

 

Pendidikan politik yang dilaksanakan oleh PAC PPP Kecamatan 

Kembang dilaksanakan melalui proses yang tidak rumit dan dilaksanakan 

secara bertahap sehingga kaum muda tidak kesulitan dalam mengikutinya. 

Pendapat dari Laili tersebut dibenarkan oleh ketua PAC PPP Kecamatan 

Kembang Drs.Sutikno, beliau menuturkan:  
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“memberikan informasi terlebih dahulu terhadap khalayak umum 

atau masyarakat khususnya kaum muda kemudian melakukan 

pendaftaran peserta pendidikan politik dan dijaring lagi siapa saja 

yang bertahan dan yakin untuk ikut serta dalam PPP” (Wawancara 

tanggal 6 Maret 2013). 

 

Tahapan pelaksanaan pendidikan politik PPP Kecamatan Kembang 

dimulai dengan pemberian informasi kepada khalayak umum, pemberian 

informasi yang diberikan melalui pesan singkat yang dikirim kepada 

seluruh anggota PPP Kecamatan Kembang, termasuk kaum muda dan 

melalui informasi secara langsung kepada peserta pendidikan politik yang 

diberikan oleh anggota keluarga atau kerabat dari fungsionaris PAC PPP 

Kecamatan Kembang. Setelah informasi diberikan kemudian PAC PPP 

Kecamatan Kembang membuka pendaftaran peserta pendidikan politik 

dan melakukan evaluasi atau penjaringan terhadap peserta yang benar-

benar yakin terhadap keikutsertaannya pada Partai Persatuan 

Pembangunan.  

Proses dan tahapan pendidikan politik yang dilaksanakan PAC PPP 

Kecamatan Kembang seperti yang diungkapkan Adib selaku anggota PPP 

Kecamatan Kembang: 

“proses pelaksanaan pendidikan politik dilaksanakan dengan 

pencerahan dan penghayatan” (Wawancara tanggal 15 Maret 

2013). 

 

Pendidikan politik yang dilaksanakan PAC PPP Kecamatan 

Kembang dilaksanakan melalui pencerahan dan penghayatan dengan 

harapan para kaum muda semakin tertarik dan dapat berpartisipasi dalam 

berbagai kegiatan politik melalui PPP. Pencerahan dalam hal ini yaitu 
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memberikan titik terang mengenai pentingnya ikut serta dalam kegiatan 

politik, sedangkan penghayatan yaitu pendalaman terhadap pentingnya 

ikut serta dalam kegiatan politik sehingga dapat menambah wawasan 

berpolitik. 

Pendidikan politik dilaksanakan oleh PAC PPP Kecamatan 

Kembang melalui narasumber yang berasal dari pengurus partai PPP 

setingkat lebih tinggi, seperti yang dijelaskan oleh Drs.Sutikno: 

“narasumber yang memberikan pendidikan politik PAC PPP 

Kecamatan Kembang yaitu berasal dari  pengurus PPP yang yang 

setingkat lebih tinggi, misalnya PAC PPP Kecamatan Kembang 

yang melaksanakan pendidikan politik, maka narasumbernya 

berasal dari DPC PPP Kabupaten Jepara, selain itu berasal dari 

fungsionaris PAC PPP Kecamatan Kembang yang mempunyai 

jabatan lebih tinggi, pendidikan politik juga diberikan oleh KPU 

ketika menjelang pemilu mengenai teknis-teknis pemilihan umum” 

(Wawancara tanggal 8 Maret 2013).  

 

Pendidikan politik diberikan kepada kaum muda sebagai bekal 

untuk mereka dalam berpolitik, narasumber yang memberikan pendidikan 

politik berasal dari pengurus PPP setingkat lebih tinggi, misalnya dari 

ketua, sedangkan dari KPU, ketika menjelang pemilihan umum dengan 

menggunakan alat peraga mengenai teknis-teknis pemilihan umum atau 

cara mencoblos pasangan calon ataupun pilihan kita masing-masing.  

Berbeda dengan pendapat H. Sulaiman selaku anggota PPP 

Kecamatan Kembang mengenai narasumber dalam pelaksanaan 

pendidikan politik:  

“yang memberikan pendidikan politik berasal dari Pak Sutek selaku 

ketua PAC PPP Kecamatan Kembang yang sekaligus menjadi 

anggota DPRD Kabupaten Jepara” (Wawancara tanggal 15 Maret 

2013).  
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PAC PPP Kecamatan Kembang dalam kegiatan pelaksanaan 

pendidikan politik yang menjadi narasumber salah satunya adalah Drs. 

Sutikno selaku ketua PAC PPP Kecamatan Kembang dan anggota DPRD 

Kabupaten Jepara fraksi PPP yang mewakili daerah pilihan lima. 

Berdasarkan hasil observasi peneliti, pada tanggal 5 April 2013, salah satu 

narasumber dalam kegiatan pelaksanaan pendidikan politik adalah 

Drs.Sutikno selaku ketua PAC PPP Kecamatan Kembang. 

Pendidikan politik tidak bermanfaat dan berkelanjutan, apabila 

pelaksanaannya hanya dilaksanakan sekali saja atau tidak ada tindak lanjut 

dari pelaksanaan pendidikan politik yang telah dilaksanakan minimal dua 

kali pertemuan dengan pelaksanaannya secara bertahap. Berdasarkan hasil 

wawancara dengan Drs. Sutikno, beliau menuturkan: 

“tindak lanjut yang dilaksanakan oleh PAC PPP Kecamatan 

Kembang terhadap pelaksanaan pendidikan politik adalah dengan 

melibatkan kaum muda secara langsung dan diikutsertakan dalam 

kegiatan partai, memberikan evaluasi terhadap pelaksanaan 

pendidikan politik yang telah dilaksanakan (sudah paham atau 

belum) sehingga mereka semakin mantap mengikuti PPP” 

(Wawancara tanggal 6 Maret 2013). 

 

Evaluasi terhadap pelaksanaan pendidikan politik yang 

dilaksanakan PPP Kecamatan Kembang, minimal dua kali pertemuan 

dalam pelaksanaan pendidikan politik, karena evaluasi dan pemantapan 

pilihan seseorang akan terlihat pada pertemuan yang kedua atau yang 

ketiga, apabila pelaksanaan pendidikan politik yang pertama dilaksanakan 

dengan menarik maka pelaksanaan pendidikan politik yang kedua, peserta 

pendidikan politik yang benar-benar yakin terhadap PPP akan tetap 
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konsisten mengikutinya, maka saat inilah waktu yang tepat untuk 

melakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap peserta pendidikan politik 

yang benar-benar konsisten dalam PPP, salah satunya yaitu dengan 

melibatkan kaum muda pada kegiatan-kegiatan PAC PPP Kecamatan 

Kembang. 

Upaya untuk mempertahankan konstituen adalah melalui 

pembinaan. Pembinaan yang dilaksanakan oleh PAC PPP Kecamatan 

Kembang sebagai upaya untuk mempertahankan kaum muda yang ada di 

PPP. Berdasarkan hasil wawancara dengan Sugiyan: 

“ada pembinaan sebagai tindak lanjut, sehingga kaum muda akan 

terpanggil secara alami untuk tetap berada dalam lingkup PPP” 

(Wawancara tanggal 13 Maret 2013). 

 

Adanya pembinaan dari PAC PPP dapat meyakinkan kaum muda 

untuk selalu tetap berada dalam lingkup PPP, karena mereka terpanggil 

dengan sendirinya mengikuti kegiatan yang dilaksanakan PAC PPP 

Kecamatan Kembang.  

Keberhasilan pendidikan politik yang dilaksanakan PPP Kecamatan 

Kembang seperti yang diungkapkan Drs. Sutikno: 

“pendidikan politik yang dilaksanakan PAC PPP Kecamatan 

Kembang dalam meningkatkan partisipasi aktif kaum muda dapat 

dikatakan agak berhasil walaupun belum cukup memuaskan tetapi 

terdapat peningkatan dukungan terhadap PPP, dengan kisaran 

angka kurang lebih 58%” (Wawancara tanggal 6 Maret 2013). 

 

PAC PPP Kecamatan Kembang dalam melaksanakan pendidikan 

politik untuk meningkatkan partisipasi aktif kaum muda cukup berhasil 

karena terdapat peningkatan dukungan terhadap PPP, walaupun belum 
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mencapai target maksimal hanya berada di kisaran 58%. Kondisi tersebut 

dibuktikan dengan adanya peningkatan perolehan suara pada PPP pada 

pelaksanaan pemilihan umum tahun 2009 dan pemilihan bupati Jepara 

tahun 2012. 

Tabel 6 Perolehan Suara PPP di Kecamatan Kembang Pada Pemilu 2009- 

Pilkada Jepara 2012 

 

No Perolehan Suara PPP di 

Kecamatan Kembang 

Jumlah Keterangan  

1 Perolehan suara PPP 

pemilu 2009 DPRD  

Perolehan suara PPP 

pemilu 2009 DPR RI 

Perolehan suara PPP 

pemilu 2009 DPRD 

Propinsi 

2429 

suara 

 

2065 

suara 

 

1850 

suara 

Adanya peningkatan 

partisipasi masyarakat 

secara umum yang meliputi 

seluruh golongan termasuk 

kaum muda dalam 

memberikan hak pilih pada 

PPP secara khusus dalam 

pilkada dan pemilu 2009.  

2 Perolehan suara pilkada 

Jepara dari calon PPP 

tahun 2012  

     

16467 

suara 

Sumber: KPUD Jepara 

Mengimplementasikan pendidikan politik yang dilaksanakan 

merupakan hal yang penting untuk fungsionaris maupun anggota, karena 

dapat meningkatkan peranan PPP dalam meraih dukungan dan anggota 

baru terutama kaum muda terhadap PPP.  Drs.Sutikno: 

“semua fungsionaris PAC PPP Kecamatan Kembang menerapkan 

pendidikan politik yang telah dilaksanakan dengan adanya 

keikutsertaan dalam melaksanakan kegiatan partai dengan penuh 

kesadaran tanpa ada instruksi dan ikut berpartisipasi aktif dalam 

seluruh kegiatan begitu juga dengan implementasi yang diterapkan 

oleh kaum muda, mereka semakin yakin dan mantap dalam 

memilih PPP” (Wawancara tanggal 6 Maret 2013).  

 

Implementasi pendidikan politik yang diterapkan oleh fungsionaris 

PAC PPP Kecamatan Kembang adalah suatu bentuk apresiasi terhadap 
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pelaksanaan pendidikan politik yang dilaksanakan, sehingga anggota 

merasa memiliki partai politik yang dapat berpengaruh terhadap kaum 

muda untuk ikut serta berpartisipasi aktif dalam segala kegiatan yang 

dilaksanakan PPP dan merasa memiliki PPP. Bentuk partisipasi seseorang 

sebagai warga negara dapat meliputi: menggunakan hak dan kewajibannya 

sebagai warga negara dalam pemilihan umum, menjadi anggota atau 

kader, simpatisan partai politik, kampanye dan lain-lain. Berdasarkan hasil 

wawancara dengan Drs. Sutikno, beliau mengatakan:  

“setelah dilaksanakannya pendidikan politik oleh Partai Persatuan 

Pembangunan terhadap kaum muda, dukungan mereka terhadap 

PPP signifikan dan meningkat dengan mengikuti kegiatan yang 

dilaksanakan PPP, follow up pendidikan politik yang dilaksanakan 

oleh PAC PPP Kecamatan Kembang terhadap kaum muda adalah 

adanya perubahan signifikan yang dapat mempengaruhi sikap dan 

tingkah laku dalam kehidupan sehari-hari dan mereka tambah 

mantap dan yakin atas perjuangan PPP” (Wawancara tanggal 6 

Maret 2013).  

 

Hasil pelaksanaan pendidikan politik yang dilaksanakan PPP dapat 

berpengaruh pada tingkat partisipasi kaum muda pada PPP, salah satu 

tindakan yang dilakukan kaum muda diantaranya adalah keikutsertaannya 

pada kegiatan yang dilaksanakan PPP Kecamatan Kembang, Kabupaten 

Jepara.  Follow up dari pelaksanaan pendidikan politik terhadap kaum 

muda adalah adanya perubahan signifikan yang dapat mempengaruhi sikap 

dan tingkah laku mereka terhadap PPP, sehingga mereka semakin yakin 

dan mantap terhadap perjuangan PPP.  
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Partisipasi seseorang dalam kegiatan berpolitik berupa  suatu 

tindakan nyata yang dilakukan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Umi 

selaku anggota PPP Kecamatan Kembang, ia mengatakan:  

“iya, dulu saya mendukung pak Marzuki yang merupakan calon 

kepala daerah dari PPP, saya juga mengikuti kegiatan 

kampanyenya” (Wawancara tanggal 15 Maret 2013). 

 

Dukungan yang diberikan terhadap PPP semakin jelas dari 

pernyataan Umi tersebut, ia sebagai kaum muda menjadi pendukung PPP 

bahkan mengikuti kampanye calon kepala daerah yang berasal dari PPP. 

Tanggapan kaum muda sangat beraneka ragam dalam mengikuti 

pendidikan politik, berdasarkan hasil wawancara dengan Drs. Sutikno, 

beliau menyatakan: 

“tanggapan dari kaum muda sangat simpati dan signifikan bahkan 

aktif dan ikut serta dalam kegiatan PPP, Arifin merupakan salah 

satu keikutsertaan anggota muda yang berpartisipasi aktif dalam 

PAC PPP Kecamatan Kembang, karena ia bergabung dan 

dipercayai untuk menjadi sekretaris PAC PPP Kecamatan 

Kembang.  Hal tersebut merupakan salah satu bukti partisipasi aktif 

kaum muda dalam PAC PPP Kecamatan Kembang” (Wawancara 

tanggal 8 Maret 2013). 

 

Dukungan dan simpatisan PPP yang signifikan dalam ikut serta 

kegiatan yang dilaksanakan PPP, merupakan bentuk partisipasi aktif 

mereka terhadap PPP, selain itu adanya kaum muda yang telah menjadi 

fungsionaris PAC PPP Kecamatan Kembang, Arifin yang mendapat 

kepercayaan menjadi sekretaris merupakan bentuk partisipasi aktif kaum 

muda terhadap PPP Kecamatan Kembang.  

Partai Persatuan Pembangunan mempunyai peranan yang sangat 

penting yaitu ikut serta dalam melaksanakan pendidikan politik terhadap 
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masyarakat khususnya kaum muda untuk meningkatkan partisipasi aktif, 

melalui pendidikan politik yang dilaksanakan yaitu pertemuan rutin, 

pengajian dan lain-lain yang proses pelaksanaanya dilaksanakan secara 

bertahap mulai dari pemberian informasi kepada khalayak umum hingga 

melakukan ecaluasi. Salah satu bentuk partisipasi kaum muda terhadap 

PPP adalah menjadi fungsionaris PPP, ikut serta dalam kampanye, 

mendukung dan memilih calon dari PPP dalam pemilihan bupati dan wakil 

bupati Jepara tahun 2012. 

4. Bentuk Pendidikan Politik yang Dilaksanakan PPP dalam 

Meningkatkan Partisipasi Aktif Kaum Muda di Kecamatan 

Kembang, Kabupaten Jepara. 

a. Bentuk Pendidikan Politik 

Banyak cara dan strategi yang digunakan untuk melaksanakan 

pendidikan politik. Keberhasilan pelaksanaan pendidikan politik tidak 

terlepas dari bentuk pendidikan politik dan metode yang digunakan 

untuk menarik minat kaum muda. Berdasarkan hasil wawancara 

dengan Drs. Sutikno, beliau mengatakan:  

“pendidikan politik penyampaiannya dengan diiringi unsur 

humoris, pendidikan yang menyangkut kesenian, tanya jawab, 

pertemuan rutin, diskusi, pemantapan anggota, organisasi 

partai, strategi pemenangan calon dalam pemilu, maupun 

pengajian” (Wawancara tanggal 8 Maret 2013). 

 

PPP Kecamatan Kembang memberikan pendidikan politik 

dengan bermacam-macam bentuk dan cara penyampaiannya, meliputi: 

penyampaian pendidikan politik diiringi unsur humoris, pendidikan 

yang berkaitan dengan kesenian, tanya jawab. Pelaksanaan tanya 
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jawab dan diskusi dapat dilaksanakan sewaktu-waktu, misalnya 

dengan berkunjung ke rumah Drs. Sutikno atau pada saat pertemuan 

rutin. Pertemuan rutin dilaksanakan pada hari Jumat minggu pertama 

setiap bulan yang dihadiri oleh seluruh fungsionaris, dengan materi 

yang berbeda-beda setiap pertemuannya, salah satunya yaitu 

pemenangan calon DPRD (Drs. Sutikno) pada pemilihan legislatif 

2014 mendatang. Pemantapan anggota dan organisasi partai 

dilaksanakan secara sewaktu-waktu, disesuaikan dengan kebutuhan 

dari fungsionaris, anggota partai, kaum muda maupun seluruh 

simpatisan pendukung PPP.  Strategi pemenangan calon dalam pemilu 

dilaksanakan pada menjelang pemilihan umum dengan materi 

mengenai teknis-teknis pemenangan dalam pemilihan umum. 

Pengajian dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan yang 

pelaksanaannya tidak setiap waktu, karena dana dan waktu yang 

dibutuhkan untuk kegiatan tersebut sangat banyak.  

Adib menambahkan pendapat Drs. Sutikno mengenai bentuk 

pendidikan politik yang dilaksanakan PAC PPP Kecamatan Kembang, 

sebagai berikut: 

“pendidikan politik dilaksanakan melalui kumpulan rutin yang 

terdiri dari diskusi, tanya jawab, presentasi dan lain-lain, 

sedangkan pencerahan wawasan berpolitik dengan 

memberikan teknis-teknis pemenangan pemilihan umum, 

sedangkan peningkatan pengetahuan anggota melalui 

penyampaian aspirasi” (Wawancara tanggal 15 Maret 2013). 

 

Pertemuan rutin dilaksanakan melalui diskusi maupun tanya 

jawab yang dilaksanakan oleh Drs. Sutikno dengan materi strategi 
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pemenangan pemilihan legislatif mendatang, Perda tentang diniyah 

dan penyampaian RAT Koperasi yang disampaikan oleh Sugiyan, 

sedangkan pencerahan wawasan berpolitik dengan memberikan 

teknis-teknis pemenangan pemilihan umum dan peningkatan 

pengetahuan anggota melalui penyampaian aspirasi dari para peserta 

pendidikan politik.  

Tabel 7 Bentuk Pendidikan Politik PAC PPP Kecamatan Kembang 

No Nama Kegiatan Waktu 

Pelaksanaan 

Narasumber Keterangan 

1 Pertemuan 

Rutin 
Setiap hari 

Jumat 

minggu 

pertama pada 

setiap bulan 

Ketua PAC 

PPPKecamatan 

Kembang dan 

Koordinator 

bagian yang 

sesuai dengan 

materi 

Pertemuan rutin 

dilaksanakan secara 

idharoh (keliling) di 

rumah pengurus 

maupun anggota 

PPP Kecamatan 

Kembang 

2 Pemantapan 

Anggota dan 

Organisasi 

Partai 

Incidental Ketua PAC PPP 

Kecamatan 

Kembang dan 

pengurus PPP 

setingkat lebih 

tinggi 

Pemantapan anggota 

dan organisasi partai 

dilaksanakan untuk 

mempertahankan 

konstituen dan 

meyakinkan kaum 

muda untuk tetap 

berada dalam 

lingkup PPP 

3 Strategi 

Pemenangan 

Calon dalam 

Pemilu 

Menjelang 

pemilihan 

umum, 

seperti yang 

telah 

dilaksanakan 

ketua PAC 

PPP 

Kecamatan 

Kembang 

Ketua PAC PPP 

Kecamatan 

Kembang, 

KPUD Jepara 

Memberikan arahan 

kepada seluruh 

anggota, kader, 

maupun fungsionaris 

terhadap 

pemenangan calon 

yang diusung PPP, 

salah satunya yaitu 

pemenangan DPRD 

Kabupaten Jepara 

fraksi PPP yang 

mewakili daerah 

pilihan 3 

(Drs.Sutikno) 



91 
 

 

4 Pengajian conditional MPK, Ketua, 

maupun ulama 

PPP 

Pengajian terdiri dari 

berbagai bentuk 

diantaranya yaitu 

pengajian 

mauludiyah, yasinan 

dan pengajian umum 

5 Pencerahan 

Wawasan 

Berpolitik 

Sewaktu-

waktu 

disesuaikan 

dengan 

kebutuhan 

terutama dari 

kaum muda 

Fungsionaris 

PAC PPP 

Kecamatan 

Kembang 

Memberikan titik 

terang mengenai 

pentingnya ikut serta 

dalam kegiatan 

berpolitik sehingga 

kaum muda 

mempunyai 

pandangan terhadap 

politik  

 

   Tabel 8 Cara Penyampaian Pendidikan Politik PPP Kecamatan Kembang 

 

No Cara 

Penyampaian 

Pelaksanaan Narasumber Ket 

1 Diskusi dan 

Tanya Jawab 

Sewaktu-

waktu dapat 

dilaksanakan 

atau saat 

pelaksanaan 

kegiatan 

pendidikan 

politik yang 

dilaksanakan 

Seluruh 

fungsionaris 

anggota PPP 

Kecamatan 

Kembang  

Pelaksanaan  diskusi 

dan tanya jawab 

dapat dilaksanakan 

antara fungsionaris, 

anggota maupun 

simpatisan PPP 

terhadap persoalan 

politik yang 

dihadapi, sehingga 

dapat mengikuti 

perkembangan 

politik yang sedang 

berkembang 

2 Presentasi Saat 

pertemuan 

rutin dan 

waktu 

kegiatan-

kegiatan 

pendidikan 

politik yang 

dilaksanaka 

Ketua PAC PPP 

Kecamatan 

Kembang dan 

fungsionaris 

yang 

bersangkutan 

dalam bidang 

masing-masing 

seperti 

penyampaian 

RAT Koperasi 

disampaikan 

oleh Sugiyan 

Memaparkan pokok-

pokok permasalahan 

yang berkaitan 

dengan politik dan 

mengandung unsur-

unsur PPP, salah 

satu materi yang 

disampaikan yaitu 

mengenai perda 

diniyah pada saat 

pertemuan rutin 
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3 Pendidikan 

Politik yang 

Diiringi 

Unsur 

Humoris 

  Seluruh 

fungsionaris 

Pendidikan politik 

yang 

penyampaiannya 

dilaksanakan secara 

santai dan diselingi 

dengan unsur 

humoris (canda) 

4 Pendidikan 

yang 

Menyangkut 

Kesenian 

Conditional   Pendidikan politik 

yang difokuskan 

pada pengembangan 

dan pelestarian yang 

dimiliki oleh NKRI 

 

Pendidikan politik yang dilaksanakan PAC PPP Kecamatan 

Kembang dilaksanakan dengan menarik. Berdasarkan hasil 

wawancara dengan Iin, ia menyatakan:  

“bentuk pendidikan politik yang dilaksanakan PAC PPP 

Kecamatan Kembang adalah menarik, karena penyampaiannya 

terdapat canda dan ada alat peraganya” (Wawancara tanggal 12 

Maret 2013). 

 

PAC PPP Kecamatan Kembang dalam melaksanakan 

pendidikan politik, penyampaiannya diiringi canda dan menggunakan 

alat peraga dapat menarik kaum muda untuk mengikuti pendidikan 

politik, penggunaan alat peraga yaitu saat menjelang pemilihan umum 

sehingga kaum muda benar-benar mempraktikkan cara-cara dalam 

melaksanakan pemungutan suara. 

b. Materi 

Materi adalah bahan yang digunakan untuk memberikan 

pengajaran pendidikan politik. Materi yang digunakan PPP 

Kecamatan Kembang, meliputi: permasalahan politik yang 

berkembang di Indonesia maupun materi yang berkaitan dengan 
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agama. Berdasarkan hasil wawancara dengan Drs. Sutikno, beliau 

mengatakan: 

“Materi yang digunakan oleh PAC PPP Kecamatan Kembang 

dalam melaksanakan pendidikan politik berasal dari buku AD 

ART PPP, dari sumber lain atau buku-buku yang menyangkut 

masalah perpolitikan, PAC dari dewan dapil yang 

bersangkutan” (Wawancara tanggal 8 Maret 2013).  

 

Materi pendidikan politik yang diberikan PAC PPP Kecamatan 

Kembang berasal dari AD ART PPP, buku-buku yang menyangkut 

masalah politik, dan berasal dari dewan dapil yang bersangkutan. 

Pendapat yang lain diungkapkan Sugiyan, beliau mengatakan: 

“selain berasal dari AD ART PPP, materi pendidikan politik 

PAC PPP Kecamatan Kembang berasal dari MPK (Majelis 

Pertimbangan Kecamatan)” (Wawancara tanggal 13 Maret 

2013). 

 

Materi yang dibuat oleh MPK disusun bersama-sama dengan 

fungsionaris PAC PPP Kecamatan Kembang, karena yang mengetahui 

situasi kondisi kaum muda serta masyarakat adalah lingkungan sekitar 

tempat mereka tinggal diantaranya yaitu fungsionaris, anggota 

maupun Majelis Pertimbangan Kecamatan (MPK). Materi yang 

disampaikan anggota dewan pada saat observasi yang dilaksanakan 

peneliti yaitu tentang Perda Diniyah dan strategi untuk memenangkan 

calon anggota DPRD Kabupaten Jepara fraksi PPP yang mewakili 

daerah pilihan tiga yang meliputi Kecamatan Kembang, Kecamatan 

Keling dan Kecamatan Donorojo yaitu Drs.Sutikno sehingga tim 

sukses akan mempunyai pandangan untuk mulai menyusun strategi 

dari sekarang. Pada saat pengajian materi yang disampaikan 



94 
 

 

diantaranya yaitu mengenai pengenalan calon gubernur dan wakil 

gubernur Jawa Tengah. 

Penyampaian materi pendidikan politik antara orang tua 

dengan kaum muda terdapat perbedaan, karena antara orang tua 

dengan kaum muda tidak dapat disamakan, berdasarkan hasil 

wawancara dengan Adib:  

“materi pendidikan politik yang diberikan oleh PAC PPP 

Kecamatan Kembang antara kaum muda dengan orang tua 

terdapat perbedaan dikarenakan orang tua sudah mengikuti dan 

ikut serta sejak lama, sehingga mereka lebih banyak tahu dan 

mempunyai pengalaman yang lebih banyak dalam politik 

dibandingkan dengan kaum muda, kaum muda dalam 

pemberian materi pendidikan politik dilaksanakan sesuai 

dengan perkembangan politik di Indonesia” (Wawancara 

tanggal 15 Maret 2013).  

 

Materi pendidikan politik yang diberikan kepada orang tua 

dengan tujuan untuk meningkatkan dan mempertahankan dukungan 

mereka terhadap PPP, sedangkan yang diberikan kepada kaum muda 

untuk mengaktifkan mereka dalam mendukung kegiatan partai yang 

disesuaikan perkembangan politik di Indonesia.  

c. Metode 

Metode yang digunakan PAC PPP Kecamatan Kembang dalam 

memberikan pendidikan politik terhadap kaum muda dilaksanakan 

melalui beberapa metode. Berdasarkan hasil wawancara dengan 

Arifin, beliau menyatakan:  

“metode yang paling sering digunakan adalah ceramah, studi 

lapangan, dan tanya jawab” (Wawancara tanggal 15 Maret 

2013). 
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Pendapat Arifin diperkuat oleh Laili, yang menyatakan bahwa: 

“Metode yang digunakan PAC PPP Kecamatan Kembang 

dalam melaksanakan pendidikan politik yaitu melalui ceramah, 

tanya jawab, presentasi”.  

 

Metode pendidikan politik yang digunakan PAC PPP 

Kecamatan Kembang adalah ceramah, tanya jawab, studi lapangan 

dan lain-lain karena metode ini mudah digunakan selain itu dapat di 

terima oleh seluruh peserta. Ceramah adalah memberikan penjelasan 

terhadap materi-materi yang diberikan narasumber, peserta pendidikan 

politik (kaum muda, anggota dan simpatisan) mendengarkan materi 

yang disampaikan dan melaksanakan tanya jawab antara pemberi dan 

penerima pendidikan politik sehingga materi yang disampaikan dapat 

diterima dengan baik yang dilaksanakan oleh fungsionaris dengan 

peserta pendidikan politik PAC PPP Kecamatan Kembang.  Studi 

lapangan adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan berkunjung ke 

PAC PPP yang lainnya yang berada dalam lingkup DPC Kabupaten 

Jepara maupun luar DPC Kabupaten Jepara yang dilaksanakan oleh 

fungsionaris kaum muda dengan ketua PAC PPP Kecamatan 

Kembang sehingga dapat memperoleh pengalaman baru. 

Berdasarkan hasil observasi pada tanggal 5 April yang 

dilaksanakan peneliti dengan mengikuti pertemuan rutin PAC PPP 

Kecamatan Kembang, bahwa metode yang digunakan untuk 

melaksanakan pendidikan politik adalah berupa ceramah, presentasi 

maupun pemberian sanggahan yang diungkapkan oleh antara 
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fungsionaris terhadap materi yang disampaikan yaitu mengenai 

laporan koperasi. 

d. Waktu dan Tempat 

PAC PPP Kecamatan Kembang dalam melaksanakan 

pendidikan politik mempunyai kesepakatan bersama seluruh 

fungsionaris maupun anggota dalam menentukan waktu dan tempat 

pelaksanaan pendidikan politik. Berdasarkan hasil wawancara dengan 

Drs.Sutikno beliau mengatakan: 

“pendidikan politik sudah terjadwal dan continue waktu 

pelaksanaannya yaitu rutin pada setiap hari Jumat, minggu 

pertama setiap bulan atau 35 hari sekali (selapan dino), 

kumpulan rutin semua fungsionaris, anggota maupun kaum 

muda yang tergabung dalam PAC PPP Kecamatan Kembang 

dengan alokasi waktu  2-3 jam mulai jam 2 siang, tempat untuk 

melaksanakan pendidikan politik ditentukan secara idharoh 

(keliling) di rumah fungsionaris maupun ranting PAC PPP 

Kecamatan Kembang” (Wawancara 8 maret 2013). 

 

Kegiatan pendidikan politik dilaksanakan sudah terjadwal dan 

secara rutin melalui pertemuan rutin setiap hari Jumat pada minggu 

pertama setiap bulan atau 35 hari sekali (selapanan). Alokasi waktu 

pelaksanaannya ± 3 jam yang dimulai pada pukul 14.00 WIB, 

sedangkan tempat yang digunakan untuk melaksanakan pendidikan 

politik sistemnya secara idharoh (keliling) dan secara bergilir berada 

di rumah pengurus maupun ranting PPP Kecamatan Kembang. 

Sugiyan berpendapat lain mengenai waktu pelaksanaan 

pendidikan politik, beliau mengungkapkan: 

“pendidikan politik pelaksanaannya tidak ditentukan, sewaktu-

waktu bisa saja, tetapi kalau kumpulan hari jumat itu sebulan 
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sekali waktunya ± 2 jam di rumah anggota atau kader PPP 

Kecamatan Kembang” (Wawancara tanggal 13 Maret 2013). 

 

Pendidikan politik sewaktu-waktu dapat dilaksanakan, tetapi 

pertemuan rutin setiap hari jumat pada minggu pertama setiap bulan 

sudah terjadwal dengan alokasi waktu ± 2 jam di rumah anggota atau 

kader PPP Kecamatan Kembang, kegiatan tersebut merupakan 

ketentuan yang sudah disepakati bersama antar anggota, kader 

maupun fungsionaris.  

Siti mempunyai pendapat lain terhadap waktu pelaksanaan 

pendidikan politik, ia mengatakan:  

“waktu yang paling tepat dan efektif dalam melaksanakan 

pendidikan politik adalah pada waktu libur dikarenakan tidak 

mengganggu aktifitas dalam kehidupan sehari-hari, tempat 

pendidikan politik yang saya ikuti di rumah orang tua saya dan 

di lapangan” (Wawancara tanggal 12 Maret 2013). 

 

Waktu hari libur dianggap sebagai waktu yang efektif untuk 

melaksanakan pendidikan politik, karena aktifitas seseorang pada hari 

libur tidak padat dan tidak terbentur dengan pekerjaan sehingga dapat 

meluangkan waktu mengikutinya. Waktu pelaksanaan pendidikan 

politik berpengaruh terhadap pelaksanaan pendidikan politik, karena 

kalau waktu yang digunakan tidak sesuai dan terbentur dengan 

aktifitas sehari-hari maka kemungkinan besar tidak ada pesertanya. 

Tempat yang diikuti untuk melaksanakan pendidikan politik yang 

diikuti anggota muda adalah di rumah fungsionaris sedangkan ketika 

di lapangan yaitu saat pengajian.  
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Berdasarkan observasi yang dilaksanakan peneliti pada tanggal 

15 Maret 2013 saat mengikuti pengajian alokasi waktu yang 

digunakan adalah dimulai ± 3 jam mulai pukul 1 hingga pukul 4 sore 

yang dimulai dari tahlil, sosialisasi nama calon gubernur dan wakil 

gubernur jawa tengah hingga penyampaian tausiyah dari ulama yang 

bertugas. 

5. Faktor Pendukung dan Penghambat PPP dalam Melaksanakan 

Pendidikan Politik untuk Meningkatkan Partisipasi Aktif Kaum 

Muda di Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara. 

a. Faktor Internal  

Faktor internal adalah faktor yang berasal dari partai itu sendiri 

yang dapat mendukung dan menghambat pelaksanaan pendidikan 

politik yang dilaksanakan PAC PPP Kecamatan Kembang.  

1) Faktor Internal Partai yang Mendukung 

a) Image   

Kesan atau citra PPP sebagai partai Islam sudah 

banyak dikenal seluruh masyarakat, sehingga hampir setiap 

orang mengetahui Partai Persatuan Pembangunan. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sugiyan, beliau 

mengatakan bahwa:  

“faktor pendukungnya adalah Image PPP sudah 

banyak dikenal masyarakat” (Wawancara tanggal 12 

Maret 2013). 

 

Image PPP yang sudah melekat dalam masyarakat 

sebagai partai Islam menjadi faktor pendukung dalam meraih 
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dukungan dari masyarakat khususnya kaum muda untuk 

berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang dilaksanakan PPP 

seperti pendidikan politik. Kondisi tersebut dibuktikan 

dengan adanya anggota PPP yang konsisten mendukung PPP 

sejak mulai terjun dalam politik hingga saat ini, dan lambang 

yang paling mudah diingat adalah Ka’bah.  

Image PPP sudah banyak dikenal masyarakat sebagai 

partai Islam. Berdasarkan hasil wawancara dengan Siti, ia 

mengatakan: 

“dari masyarakat yang sangat senang dengan PPP 

karena berasas Ka’bah yang menjadi kiblat orang 

Islam”. 

 

Banyaknya masyarakat mengenal PPP dari lambang 

Ka’bah, hal tersebut dikarenakan Ka’bah merupakan kiblat 

umat muslim di dunia. 

b) Figur  

Figur merupakan salah satu faktor penting dalam 

menentukan dan mendukung suatu kegiatan tertentu, seperti 

yang diungkapkan oleh Arifin: 

“yang mendukung adalah adanya wakil rakyat 

sekaligus sebagai ketua yang ada di PAC PPP 

Kecamatan Kembang” (Wawancara tanggal 15 Maret 

2013). 

 

Wakil rakyat atau anggota DPRD yaitu Drs. Sutikno 

yang berdomisili di wilayah Kecamatan Kembang dan 

menjadi ketua PAC PPP Kecamatan Kembang, merupakan 
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faktor yang mendukung kegiatan pendidikan politik, karena 

seluruh fungsionaris, anggota maupun kaum muda dapat 

menyampaikan aspirasinya secara langsung kepada wakil 

mereka. 

Figur tidak terlepas dari sosok keluarga, karena 

keluarga merupakan orang terdekat yang mempunyai peran 

penting dalam memberikan informasi maupun dukungan 

terhadap seseorang, seperti mengikuti pendidikan politik 

yang dilaksanakan PAC PPP Kecamatan Kembang. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Laili selaku anggota 

PPP Kecamatan Kembang, pada tanggal 15 Maret 2013, ia 

menuturkan:  

“informasi yang saya terima untuk ikut melaksanakan 

pendidikan politik dari pengurus partai yaitu suami 

saya sendiri pak Arifin dan saudara saya yang menjadi 

anggota partai PPP”. 

 

Pengurus partai ataupun anggota Partai Persatuan 

Pembangunan yang merupakan anggota keluarga dari kaum 

muda mempunyai peranan terhadap keikutsertaan kaum 

muda, dengan memberikan informasi untuk mengikuti 

pendidikan politik yang dilaksanakan oleh PAC PPP 

Kecamatan Kembang. 

Berbeda dengan yang diungkapkan Siti, pada 

wawancara tanggal 12 Maret 2013, ia mengatakan: 
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“informasi yang saya dapat untuk pendidikan politik 

dari orang tua saya yang menjadi anggota PAC PPP 

Kecamatan Kembang yaitu Pak Sugiyan”. 

 

Orang tua yang menjadi anggota PAC PPP 

Kecamatan Kembang sebagai fungsionaris PAC PPP 

Kecamatan Kembang dapat memberikan informasi dan 

mengajak saudara atau putra-putri mereka untuk mengikuti 

pendidikan politik PPP Kecamatan Kembang. Keterbukaan 

dalam memberikan informasi pelaksanaan pendidikan politik 

dapat menambah jumlah peserta pendidikan politik, sehingga 

menambah anggota dan simpatisan partai.  

Keluarga mempunyai peranan yang sangat penting 

dalam mendukung pelaksanaan pendidikan politik, karena 

dari anggota keluarga, kaum muda dapat diajak bergabung 

dalam partai dan memperoleh informasi secara langsung 

mengenai pelaksanaan pendidikan politik PAC PPP 

Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara. 

c) Rasa Ingin Tahu 

Faktor eksternal partai yang mendukung 

terlaksananya pendidikan politik PPP Kecamatan Kembang. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Drs. Sutikno, beliau 

mengatakan: 

“faktor eksternal yang mendukung yaitu berasal dari 

antusiasme dan rasa ingin tahu mereka terhadap 

pengetahuan tentang politik” (Wawancara tanggal 8 

Maret 2013).  
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Pernyataan Drs. Sutikno ditambahkan oleh 

H.Sulaiman: 

“faktor yang mendukung adalah rasa ingin tahu 

peserta pendidikan politik” (Wawancara tanggal 15 

Maret 2013). 

 

Rasa ingin tahu kaum muda terhadap politik 

merupakan faktor eksternal partai yang mendukung karena 

dapat menimbulkan rasa penasaran dan antusiasme mereka 

untuk mengikuti kegiatan yang dilaksanakan PPP. Pendapat 

lain menurut Adib adalah: 

“faktor pendukung ialah semakin luas wawasan 

tentang berpolitik yang akan dimiliki oleh masyarakat 

khususnya kaum muda” (Wawancara tanggal 15 

Maret 2013). 

 

Manfaat yang diperoleh oleh kaum muda maupun 

masyarakat setelah mengikuti pendidikan politik yaitu 

mempunyai wawasan yang luas terhadap pandangan politik 

di masa yang akan datang, sehingga dapat memikirkan 

langkah dan strategi yang cocok dalam berpolitik. 

2) Faktor Internal Partai yang Menghambat 

Faktor internal partai yang menghambat pelaksanaan 

kegiatan pendidikan politik meliputi: 

a) Sumber Dana 

Sumber dana sangat penting dalam mendukung sukses 

atau tidaknya pelaksanaan pendidikan politik yang 
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dilaksanakan PAC PPP Kecamatan Kembang. Berdasarkan 

hasil wawancara dengan Arifin, ia mengatakan:  

“sumber dana yang digunakan oleh PAC PPP 

Kecamatan Kembang berasal dari iuran anggota, 

bantuan dari anggota dewan yang berada di PAC PPP 

Kecamatan Kembang sedangkan yang berasal dari 

anggota yaitu iuran sebesar lima ribu rupiah pada 

setiap bulan saat pelaksanaan kumpulan rutin” 

(Wawancara tanggal 15 Maret 2013). 

 

Pendapat Arifin, diperkuat oleh Sugiyan: 

“sumber dana untuk kegiatan pendidikan politik 

berasal dari DPRD Kabupaten Jepara (Pak Sutik) dan 

iuran anggota PPP Kecamatan Kembang” 

(Wawancara tanggal 13 Maret 2013). 

 

Sumber dana yang digunakan PAC PPP Kecamatan 

Kembang, dalam melaksanakan pendidikan politik berasal 

dari iuran anggota sebesar lima ribu rupiah pada setiap 

pertemuan rutin dan bantuan dari Drs. Sutikno sebesar satu  

juta rupiah setiap pertemuan rutin hari jumat setiap bulan 

minggu pertama. Anggota PAC PPP Kecamatan Kembang 

yang aktif mengikuti kegiatan rutin adalah 60 orang, jadi 

setiap pertemuan rutin dana yang terkumpul adalah Rp 

300.000 sekali pertemuan dan bantuan dari  ketua PAC PPP 

Kecamatan Kembang sebesar Rp 1000000 untuk bantuan 

pengembangan partai, apabila dari anggota ada yang 

membutuhkan bantuan dana dapat meminjam pada kas 

dengan ketentuan yang berlaku, untuk pemilik rumah yang 
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ditempati mendapatkan bantuan Rp 150000 untuk konsumsi 

saat pertemuan. 

b) Sumber Daya Manusia 

Kemampuan dan pribadi setiap orang mempunyai 

karakteristik dan perbedaan antara satu orang dengan orang 

yang lainnya. Hal ini merupakan sesuatu yang wajar karena 

kita tidak bisa memaksakan dan menyamakan pengetahuan 

seseorang sesuai dengan kemampuan kita. Berdasarkan hasil 

wawancara dengan Drs. Sutikno, beliau mengatakan: 

“Sumber daya manusia menjadi salah satu faktor 

penghambat pelaksanaan pendidikan politik karena 

mereka sebagai pemilih pemula sehingga baru terjun 

langsung dalam kehidupan politik” (Wawancara 

tanggal 8 Maret 2013).  

 

Kaum muda merupakan pemilih yang masih labil 

dalam menerima pendidikan politik, karena mereka baru 

terjun dalam kegiatan politik pertama kalinya selain itu 

pengaruh lingkungan sekitar menjadi salah satu pengaruh 

terhadap seseorang untuk terjun berpolitik atau tidak. 

Berdasarkan observasi peneliti, pelaksanaan 

pendidikan politik PAC PPP Kecamatan Kembang, pada saat 

pengajian jumlah peserta yang mengikuti sangat banyak 

karena sifatnya umum, tetapi tidak semua peserta 

memperhatikan dengan seksama, sedangkan pada saat 

pertemuan rutin tanggal 5 April 2013 peserta pendidikan 
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politik juga banyak yang tidak memperhatikan materi yang 

disampaikan oleh Drs.Sutikno dengan peserta 33 orang 

karena cuaca yang kurang mendukung. 

c) Pengetahuan  

Pengetahuan seseorang dalam menerima dan 

mengetahui suatu pokok permasalahan seperti politik, akan 

berbeda-beda antara orang yang satu dengan yang lainnya. 

Berdasarkan wawancara dengan Adib adalah: 

“ada kendalanya yaitu karena tuntutan pekerjaan dan 

kurangnya pengetahuan dalam berpolitik” 

(Wawancara tanggal 15 Maret 2013). 

 

Tuntutan pekerjaan merupakan kendala yang tidak 

dapat dipaksakan, kecuali mereka secara sukarela ikut serta 

mengikuti pendidikan politik, serta kurangnya pengetahuan 

berpolitik sangat mempengaruhi keberhasilan pendidikan 

politik yang dilaksanakan PPP. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan kaum muda, 

Danang mengungkapkan: 

“politik itu kurang penting dan ruwet tak bisa 

dimengerti beritanya bolak-balik tak ada kejelasan” 

(Wawancara tanggal 10 Maret 2013). 

 

Anggapan mengenai tidak pentingnya berpolitik 

semakin menekankan bahwa pengetahuan kaum muda 

terhadap politik masih rendah sehingga mereka apatis 

terhadap politik. Kurangnya kesadaran terhadap pentingnya 
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politik, membuat politik dianggap sebagai suatu hal yang 

tidak penting sehingga mereka akan cenderung pasif dalam 

berpolitik. 

d) Sikap Pragmatis 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Drs. Sutikno, 

beliau mengatakan:  

“sikap pemuda pragmatisme, mereka mau mengikuti 

kegiatan pendidikan politik ketika mereka 

mendapatkan sesuatu yang diperoleh” (Wawancara 

tanggal 8 Maret 2013). 

  

Pragmatis merupakan sikap yang sering dijumpai 

pada kaum muda tetapi tidak semuanya mempunyai sikap 

pragmatis, kaum muda akan mengikuti pendidikan politik 

apabila ia memperoleh sesuatu dalam arti memperoleh 

imbalan, tetapi tidak semuanya seperti itu adapula pemuda 

yang secara sukarela  mengikutinya. 

b. Faktor Eksternal 

Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar partai 

yang dapat mendukung maupun menghamabat pelaksanaan 

pendidikan politik dari PAC PPP Kecamatan Kembang.  

1) Faktor Eksternal Partai yang Mendukung 

a) Agama  

Negara Indonesia mempunyai mayoritas pemeluk 

agama Islam yang tersebar di seluruh nusantara, agama Islam 

dapat menjadi salah satu faktor pendukung partai politik 
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dalam melaksanakan kegiatan seperti pendidikan politik yang 

dilaksanakan PPP Kecamatan Kembang, berdasarkan hasil 

wawancara dengan Sugiyan adalah sebagai berikut: 

“faktor yang mendukung adalah warga masyarakat 

yang mayoritas beragama Islam” (Wawancara tanggal 

13 Maret 2013). 

 

Warga masyarakat Kecamatan Kembang merupakan 

mayoritas pemeluk agama Islam, hal ini menjadi nilai tambah 

PPP untuk menarik dukungan dan simpati dari pendukungnya 

dari seluruh lapisan masyarakat. 

1) Faktor Eksternal yang Menghambat 

Faktor eksternal yang menghambat diantaranya meliputi:  

b) Tanggapan Kaum Muda 

Kaum muda dalam menanggapi hasil dari kegiatan 

pendidikan politik yang dilaksanakan sangat beraneka ragam. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Laili, tanggapannya 

adalah: 

“terkadang belum paham terhadap pelaksanaan 

kegiaatan pendidikan politik dan kegiatan berpolitik 

tetapi saya tetap mendukung PPP” (Wawancara 

tanggal 15 Maret 2013). 

 

Tanggapan dari kaum muda mengenai kurang paham 

dalam berpolitik adalah kurang paham dalam berpolitik, 

walaupun kurang paham mengenai politik tetapi tetap 

mendukung PPP. Berdasarkan hasil wawancara dengan Zein, 

ia mengatakan: 
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“berpartisipasi aktif dan mendukung PPP, kemarin 

saya menjadi anggota tim sukses Mabrur” 

(Wawancara tanggal 10 Maret 2013). 

 

Walaupun kaum muda mendukung dan berpartisipasi 

pada Partai Persatuan Pembangunan bahkan menjadi tim 

sukses Mabrur, tetapi masih terdapat kaum muda yang 

kurang berpartisipasi pada kegiatan-kegiatan yang 

dilaksanakan Partai Persatuan Pembangunan bahkan 

cenderung pasif. Saat menjadi anggota tim sukses adalah 

ketika menjelang pemilihan umum, jadi kaum muda mulai 

aktif mengikuti kegiatan-kegiatan partai, untuk hari-hari biasa 

ikut serta berpolitik cenderung pasif.  

 

B. Pembahasan 

PPP Kecamatan Kembang melaksanakan pendidikan politik berjalan 

seumur hidup, terutama dalam masa kanak-kanak. Ia berkembang melalui 

keluarga, sekolah, tempat kerja, pengalaman sebagai orang dewasa, 

organisasi keagaman, dan partai politik terhadap masyarakat khususnya kaum 

muda, supaya mereka mengetahui, memahami serta berpartisipasi dalam 

kegiatan politik melalui PPP, disinilah letaknya partai dalam memainkan 

perannya sebagai sarana pendidikan politik (Djakfar, 2009:42). Partai 

Persatuan Pembangunan Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara telah 

melaksanakan pendidikan politik kepada masuarakat khususnya kaum muda. 
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Kondisi tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 

tentang Partai Politik yaitu melaksanakan fungsi partai politik.  

PPP melaksanakan pendidikan politik terhadap kaum muda, 

dikarenakan otokritik yang terlontar dari kader-kader PPP, soal kesan PPP 

sebagai partainya orang-orang tua, maka PPP membutuhkan kader muda 

untuk melakukan pembaruan dan mendinamisasikan partai (Soefihara, 

2005:12). Melalui pendidikan politik dukungan PPP dari kaum muda dapat 

bertambah, bentuk partisipasi kaum muda terhadap PPP di Kecamatan 

Kembang adalah menjadi fungsionaris PPP, ikut serta dalam kampanye, 

mendukung dan memilih calon dari PPP dalam pemilihan bupati dan wakil 

bupati Jepara tahun 2012.  

Syarat PAC PPP Kecamatan Kembang dalam melaksanakan 

pendidikan politik tidak memberatkan, sehingga dapat menambah peserta 

maupun dukungan dan anggota baru pada PPP (Cipto, 2000:61) bahwa 

kemajuan-kemajuan partai politik di Eropa beberapa tahun terkahir, karena 

ditopang keberhasilan mereka dalam mempermudah rekruitmen dan 

partisipasi anggota partai, semakin besar kemungkinan partai menggapai 

kemajuan, sebaliknya semakin ketat persyaratan rekruitmen keanggotaan 

maka semakin besar kemungkinan partai tersebut tertinggal dari partai lain. 

Keterbukaan PAC PPP Kecamatan Kembang dalam memberikan 

informasi mengenai pelaksanaan pendidikan politik akan mendukung 

kelancaran dan  menambah jumlah peserta pendidikan politik, sehingga dapat 

menambah anggota dan dukungan partai. Firmanzah (2007:49). Pendidikan 
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politik dewasa ini sangat didukung oleh ketersediaan dan kemudahan akses 

informasi, hal ini akan semakin meningkatkan kesadaran masyarakat 

mengenai dunia politik. semakin mudah akses informasi kaum muda dalam 

memperoleh informasi pelaksanaan pendidikan politik, semakin banyak pula 

peserta yang mengikuti pendidikan politik. Kondisi semakin menguntungkan 

PPP Kecamatan Kembang, karena banyaknya peserta pendidikan politik 

membuat PPP semakin dikenal masyarakat khususnya kaum muda dan untuk 

mempertahankan konstituen dari PPP. 

Partai Persatuan Pembangunan mempunyai peranan yang sangat 

penting yaitu ikut serta dalam melaksanakan pendidikan politik terhadap 

masyarakat khususnya kaum muda untuk meningkatkan partisipasi aktif, 

melalui pendidikan politik yang dilaksanakan yaitu pertemuan rutin, 

pengajian dan lain-lain yang proses pelaksanaanya dilaksanakan secara 

bertahap mulai dari pemberian informasi kepada khalayak umum hingga 

melakukan ecaluasi. Salah satu bentuk partisipasi kaum muda terhadap PPP 

adalah menjadi fungsionaris PPP, ikut serta dalam kampanye, mendukung 

dan memilih calon dari PPP dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Jepara 

tahun 2012. 

Suatu negara tertentu, sebagian besar penduduknya ikut dalam 

pemilihan, suatu perbuatan dengan intensitas yang kecil, sebagian lagi yang 

lebih sedikit jumlahnya, berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan kampanye, 

dan sebagian yang lebih sedikit lagi jumlahnya dengan memainkan peranan 

yang terus menerus secara individual melalui organisasi-organisasi dalam 
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upaya mempengaruhi keputusan-keputusan pemerintah (Huntington, 

1994:16). Bentuk pemberian dukungan suara atau memberikan hak pilih pada 

PPP dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Jepara, mengikuti 

kampanye, mengikuti kegiatan yang dilaksanakan PAC PPP Kecamatan 

Kembang merupakan suatu bentuk partisipasi aktif kaum muda dalam PPP, 

karena mereka memberikan kontribusi pada kegiatan yang dilaksanakan PPP 

dengan sukarela. Partisipasi aktif kaum muda yang ada di PPP Kecamatan 

Kembang diperlihatkan dari Arifn yang menduduki jabatan sekretaris di PAC 

PPP Kecamatan Kembang, ikut serta kampanye dan memberikan hak pilih 

pada PPP saat pemilihan bupati dan wakil bupati Jepara tahun 2012 yang lalu. 

Bentuk pendidikan politik yang dilaksanakan oleh PAC PPP 

Kecamatan Kembang ada yang mempunyai persamaan dengan pendidikan 

politik yang dilaksanakan oleh PKB, Pendidikan politik yang dilaksanakan 

PAC PPP Kecamatan Kembang ada yang melalui diskusi, pengajian, 

pertemuan rutin, strategi pemenangan caloan dalam pemilihan umum, 

pemantapan dan organisasi partai, pernyataan tersebut sesuai dengan media 

pendidikan politik menurut Surbakti, (2010:150) bentuk atau model 

pendidikan politik yang dilaksanakan melalui kegiatan kursus, latihan 

kepemimpinan, diskusi, dan keikutsertaan dalam berbagai forum pertemuan. 

Selain itu bentuk pendidikan politik yang dilaksanakan PAC PPP Kecamatan 

Kembang ada yang sesuai dengan pendidikan politik DPAC PKB Kecamatan 

Wonopringgo (dalam penelitian M. Ahda Ali yang berjudul Peranan PKB 

dalam pendidikan politik untuk masyarakat Kecamatan Wonopringgo, 
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Kabupaten Pekalongan. DPAC PKB Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten 

Pekalongan, tahun 2010) DPAC PKB Kecamatan Wonopringgo, 

melaksanakan pendidikan politik kepada masyarakat umum melalui 

pertemuan-pertemuan rutin ataupun kontemporer seperti acara PKB setiap 

Jumat pahing, pengajian, dialog, kunjungan, sosialisasi, pemasangan 

spanduk, pamplet, diskusi serta aksi kampanye tertib. Perbedaan yang ada 

dalam pendidikan politik PAC PPP Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara 

dengan DPAC PKB Kecamatan Wonopringgo adalah waktu pelaksanaan 

pertemuan rutin yang dilaksanakan PAC PPP Kecamatan Kembang pada 

setiap hari Jumat, minggu pertama setiap bulan atau tepatnya selapan dino 

(35 hari sekali) sedangkan untuk DPAC PKB Kecamatan Wonopringgo 

adalah pada hari Jumat Pahing setiap bulan. Selain itu bentuk pendidikan 

politik yang dilaksanakan PAC PPP Kecamatan Kembang yaitu adanya 

strategi pemenangan calon dalam pemilihan umum serta pemantapan anggota 

dan organisasi partai.  

Cara penyampaian pendidikan politik yang digunakan PAC PPP 

Kecamatan Kembang meliputi:  

a. Pendidikan politik penyampaiannya dengan diiringi unsur humoris, 

penyampaian materi pendidikan politik dilaksanakan secara santai dan 

diselingi dengan humoris (canda) karena dengan hal tersebut 

penyampaian materi tidak tegang dan dapat diterima peserta pendidikan 

politik. 
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b. Pendidikan yang menyangkut kesenian, materi pendidikan yang 

difokuskan pada pengembangan dan pelestarian kesenian yang dimiliki 

oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia secara umum. Pelaksanaannya 

dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan sewaktu-waktu dapat 

dilaksanakan. 

c. Presentasi, adalah memaparkan pokok-pokok permasalahan yang 

berkaitan dengan politik dan mengandung unsur-unsur PPP yang 

dilaksanakan secara bersamaan pada pertemuan rutin yang dilaksanakan 

PPP Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara. 

d. Tanya jawab dan diskusi, tanya jawab adalah kegiatan yang dilaksanakan 

antara pemberi dan penerima pendidikan politik atau antar sesama 

peserta pendidikan politik untuk memberikan pemahaman mengenai 

politik secara lanjut, sedangkan diskusi adalah kegiatan yang 

dilaksanakan untuk membahas dan memecahkan suatu permasalahan 

politik dan persoalan yang sedang berkembang di Indonesia. Pelaksanaan 

tanya jawab dan diskusi dapat dilaksanakan sewaktu-waktu, dengan 

berkunjung ke rumah ketua PAC PPP Kecamatan Kembang dan pada 

saat pertemuan rutin. 

Pelaksanaan pendidikan politik yang dilaksanakan PAC PPP 

Kecamatan Kembang, melalui beberapa bentuk sebagai berikut:  

a. Pertemuan rutin, pertemuan rutin dilaksanakan pada hari Jumat minggu 

pertama setiap bulan yang dihadiri oleh seluruh fungsionaris, dengan 
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materi yang berbeda-beda setiap minggunya, salah satunya yaitu 

pemenangan calon DPRD pada pemilihan legislatif 2014 mendatang. 

b. Pengajian, yang dilaksanakan oleh PAC PPP Kecamatan kembang 

meliputi kegiatan yasinan, kegiatan mauludiyah dan pengajian umum. 

Pengajian umum dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan 

pelaksanaannya tidak setiap waktu karena dana dan waktu yang 

dibutuhkan untuk kegiatan tersebut sangat banyak. 

c. Pencerahan wawasan berpolitik adalah memberikan titik terang mengenai 

pentingnya ikut serta dalam kegiatan politik sehingga kaum muda 

mempunyai pandangan ke depan terhadap politik yang berkembang. 

d. Strategi pemenangan calon, memberikan arahan kepada seluruh anggota, 

kader dan fungsionaris terhadap pemenangan calon dari PPP serta 

menjadi “Sabet” atau tim sukses dari Partai Persatuan Pembangunan, 

untuk menyusun langkah dan strategi demi kemenangan calon, waktu 

pelaksanaannya menjelang pemilihan umum dengan materi mengenai 

teknis-teknis pemenangan dalam pemilihan umum. 

e. Pemantapan anggota dan organisasi partai dilaksanakan secara sewaktu-

waktu yang disesuaikan dengan kebutuhan dari fungsionaris, anggota 

partai maupun seluruh simpatisan yang meliputi kaum muda.   

Pendidikan politik pelaksanaannya ada yang terjadwal dan adapula 

yang conditional maupun incidental, karena pelaksanaan pendidikan politik 

tidak selamanya dilakukan terus menerus, tetapi disesuaikan dengan situasi 

kondisi serta kebutuhan anggota maupun kaum muda, alasan tersebut untuk 
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menghindari kejenuhan dan kebosanan peserta pendidikan politik dalam 

mengikuti kegiatan yang dilaksanakan, serta menghindari pengeluaran 

anggaran yang sangat besar yang dapat menghambat pengembangan dan 

eksistensi partai.  

Pelaksanaan fungsi pendidikan politik dilakukan melalui berbagai cara 

yaitu media massa, ceramah-ceramah, penerangan, penataran dan sebagianya 

(Djakfar, 2009:42). Hal ini sesuai dengan kegiatan ceramah dan penerangan 

melalui pencerahan wawasan berpolitik dari PAC PPP Kecamatan Kembang 

merupakan bagian dari bentuk pendidikan politik yang telah dilaksanakan, 

dengan memberikan pengarahan maupun materi yang disampaikan melalui 

ceramah-ceramah sehingga akan terjadi diskusi maupun tanya jawab diantara 

peserta pendidikan politik. 

Pendidikan politik yang dilaksanakan PAC PPP Kecamatan Kembang 

pelaksanaannya sudah ditentukan waktu dan tempat pelaksanaannya yang 

sudah disepakati bersama antara fungsionaris maupun anggota. Waktu 

pelaksanaan pendidikan politik ada yang sudah terjadwal dan adapula yang 

disesuaikan dengan kebutuhan, durasi waktu yang digunakan kurang lebih 2-

3 jam, sedangkan tempat yang digunakan adalah menggunakan sistem 

idharoh (keliling) dan bergilir di rumah pengurus maupun ranting PPP 

Kecamatan Kembang serta menyesuaikan jenis kegiatan pendidikan politik 

yang dilaksanakan. 

Materi pendidikan politik dari PAC PPP Kecamatan Kembang berasal 

dari AD ART PPP, buku-buku yang berkaitan dengan politik maupun dari 
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dewan dapil. Materi yang berasal dari danggota dewan adalah tentang Perda 

Diniyah dan strategi pemenangan calon dan mengarahkan tim sukses untuk 

memenangkan pemilu 2014 mendatang. Pemberian materi antara orang tua 

dengan kaum muda terdapat perbedaan karena materi yang diberikan kepada 

orang tua digunakan untuk mempertahankan konstituennya pada PPP 

sedangkan untuk kaum muda untuk mengaktifkan kaum muda dalam 

mendukung PPP. 

PPP mempunyai kelebihan lain yaitu memiliki identitas atau image 

dan identitas yang telah melekat di masyarakat (Situmorang, 2007:196). PPP 

di wilayah Kecamatan Kembang bahkan di Indonesia telah mempunyai 

tempat tersendiri bagi para pemilih yang fanatik maupun yang biasa saja 

karena identitas dan ciri khas PPP yang selalu mengedepankan ajaran dan 

unsur agama Islam, image inilah yang menguntungkan PPP untuk menarik 

simpatisan dan menambah dukungan masyarakat terlebih kaum muda. 

Adanya anggota dewan yang berdomisili di Kecamatan Kembang dan 

menjadi ketua PAC PPP Kecamatan Kembang, dapat meningkatkan 

kepercayaan masyarakat maupun kaum muda terhadap PPP di Kecamatan 

Kembang, dikarenakan mereka dapat menyampaikan aspirasinya secara 

langsung kepada wakil mereka, sedangkan yang menghambat pelaksanaan 

pendidikan politik meliputi sumber dana dan sumber daya manusia, karena 

kedua hal tersebut dapat menghambat pelaksanaan pendidikan politik PAC 

PPP Kecamatan Kembang.  
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Warga masyarakat Kecamatan Kembang mayoritas beragama Islam, 

agama Islam, inilah yang menjadi nilai tambah PPP dalam menambah 

dukungan dan partisipasi kaum muda dalam mengikuti pendidikan politik 

PAC PPP Kecamatan Kembang, agama sebagai sumber kekuatan rohani yang 

sekaligus sumber kesadaran akan makna, hakikat, dan tujuan hidup manusia, 

PPP berpendirian bahwa manusia Indonesia yang berkualitas adalah manusia 

yang sadar politik sehingga PPP bermaksud untuk mewujudkan 

pembangunan demokrasi politik karena hal tersebut berkaitan dengan 

penentuan kebijakan pembangunan nasional yang menyangkut hidup orang 

banyak (Kamarudin, 2003:68).  

Sikap pragmatis yang masih terdapat pada kaum muda membuat 

politik dianggap sebagai suatu hal yang tidak penting. Kaum muda 

merupakan pemilih yang masih labil dan cenderung apatis terhadap politik, 

sehingga kaum muda akan pasif dalam berpolitik. Kamarudin, (2003:95) pola 

partisipasi politik ditunjukkan melalui kadar tinggi rendahnya kesadaran 

politik dan kepercayaan politik, pada dasarnya ditentukan oleh setidak-

tidaknya tiga faktor utama, yaitu tingkat pendidikan, tingkat kehidupan 

ekonomi, dan sistem. Sikap pragmatis merupakan sikap yang sering dijumpai 

pada kaum muda, mereka akan mengikuti pendidikan politik apabila 

memperoleh sesuatu dalam artian imbalan, tetapi tidak semuanya seperti itu 

adapula pemuda yang secara sukarela  mengikutinya. Sikap pragmatis yang 

dimiliki peserta pendidikan politik yang dilaksanakan PAC PPP Kecamatan 

Kembang, Kabupaten Jepara, sehingga masyarakat cenderung pasif dalam 
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mengikuti pendidikan politik atau kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan PAC 

PPP Kecamatan Kembang. Kondisi tersebut senada dengan hasil penelitian 

Ningrum, (2009) di Bekasi bahwa, PKS dalam melaksanakan pendidikan 

politik di Kabupaten Bekasi adalah masih rendahnya tingkat keikutsertaan 

masyarakat dalam pertemuan-pertemuan yang diselenggarakan oleh partai 

politik maupun pemerintah yaitu masih adanya sikap pragmatis dari peserta 

pendidikan politik. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat ditarik kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Peranan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dalam melaksanakan 

pendidikan politik yaitu melalui bentuk pendidikan politik seperti 

pertemuan rutin, pengajian, strategi pemenangan calon dalam pemilu, 

pemantapan dan organisasi partai. Bidang yang bertanggungjawab dalam 

pelaksanaan pendidikan politik adalah bidang pendidikan, yang terbagi 

menjadi dua bagian, yaitu bidang pendidikan umum dan bidang 

pendidikan politik. Bidang pendidikan tidak hanya melaksanakan 

pendidikan politik saja, tetapi bertanggungjawab dalam menyusun 

rancangan, tahapan, mencari atau menentukan narasumber hingga 

terselenggaranya pendidikan politik. Pendidikan politik yang 

dilaksanakan PAC PPP Kecamatan Kembang terhadap kaum muda, 

karena kaum muda sebagai pemegang estafet pejuangan bangsa.  

2. Bentuk pendidikan politik yang dilaksanakan PAC PPP Kecamatan 

Kembang meliputi: pertemuan rutin, pemantapan anggota, organisasi 

partai, strategi pemenangan calon dalam pemilu dan pengajian, 

pencerahan wawasan berpolitik. Cara penyampaian yang digunakan  

meliputi penyampaian pendidikan politik dengan diiringi unsur humoris, 
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pendidikan politik menyangkut kesenian, diskusi, tanya jawab, 

presentasi. Adanya waktu pelaksanaan pendidikan politik yang tepat, 

dapat menarik kaum muda untuk berpartisipasi aktif mengikuti 

pendidikan politik yang dilaksanakan PAC PPP Kecamatan Kembang, 

Kabupaten Jepara. 

3. Faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan pendidikan 

politik terdiri dari faktor internal dan eksternal. Faktor internal yang 

mendukung meliputi image, figur, dan rasa ingin tahu, sedangkan 

penghambatnya adalah sumber dana, sumber daya manusia, pengetahuan, 

dan sikap pragmatis. Faktor eksternal yang mendukung adalah agama, 

sedangkan penghambatnya adalah tanggapan kaum muda dalam 

mengikuti pendidikan politik. 

B. Saran 

1. PAC PPP Kecamatan Kembang harus mengembangkan strategi dan 

metode pendidikan politik yang inovatif dan kreatif, sehingga dapat 

meningkatkan peranannya dalam melaksanakan pendidikan politik 

terhadap masyarakat khususnya kaum muda. Hal tersebut bisa digunakan 

untuk menambah anggota dan meningkatkan dukungan dari kaum muda. 

2. PPP Kecamatan Kembang menjalin kerja sama dengan pihak lain, 

misalnya dengan organisasi-organisasi keagamaan di sekitar lingkungan 

PAC PPP Kecamatan Kembang dan mengumpulkan dana yang cukup 

untuk mendukung kelancaran pelaksanaaan pendidikan politik.  
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INFORMAN 

 

No Nama Jabatan Usia 

1.  Drs. Sutikno  Ketua PAC PPP Kec. Kembang/ 

anggota DPRD Kab.Jepara fraksi 

PPP  

49 Tahun 

2. Achmad Zaenal Arifin, 

S.Pd 

Sekretaris PAC PPP Kec.Kembang 

/ Anggota PPP muda 

27 Tahun 

3. Sugiyan  Seksi Humas 59 Tahun 

4. Adib  Anggota PAC PPP Kecamatan 

Kembang 

35 Tahun 

5. H. Sulaiman Anggota PAC PPP Kecamatan 

Kembang 

50 Tahun 

6. Iin  Anggota muda 25 Tahun 

7. Laili  Anggota muda 21 Tahun 

8. Umi  Anggota muda 27 Tahun 

9. Danang  Simpatisan PPP 20 Tahun 

10. Siti  Simpatisan PPP 23 Tahun 

11. Zein Simpatisan PPP 28 Tahun 
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Hasil Wawancara 

Untuk Fungsionaris dan Anggota PAC PPP Kecamaatan Kembang 

 

Pertanyaan Hasil Wawancara 

1. Bagaimana 

pandangan Bapak/Ibu 

terhadap pendidikan 

politik? 

Menurut Drs. Sutikno 

Pendidikan politik sangat diperlukan agar para 

kader benar-benar mengetahui dan paham betul 

terhadap asas dan tujuan Partai Persatuan 

Pembangunan, dalam wawancara dengan Drs. 

Sutikno, menyimpulkan bahwa, memang untuk 

menghadapi masa yang akan datang perlu untuk 

mempersiapkan pemimpin yang bisa 

dipertanggungjawabkan, punya dedikasi yang baik, 

bermoral, iman dan takwa untuk mempersiapkan 

pemimpin yang sedemikian rupa itu perlu 

pendidikan politik. hal ini sudah diilhami dengan 

Nabi Muhammad SAW, beliau menjadi suri 

tauladan kita dan menjadi Khulafaurrasyidin 

(pemimpin) rakyatnya dengan agama yang 

heterogen karena ia seorang yang bijak, jadi 

pendidikan politik sangat perlu lebih-lebih kaum 

muda sebagai estafet perjuangan bangsa  

Menurut Arifin 

Sangat menarik. 

Menurut Sugiyan 

Pendidikan politik sangat penting di dalam negara 

demokrasi. 

Menurut Adib 

Pendidikan politik merupakan salah satu cara untuk 

merekruit anggota partai politik. 

Menurut H.Sulaiman 

Pendidikan politik itu pendidikan politik yang 

diberikan oleh orang dewasa kepada generasi muda 

tentang pentingnya berpolitik. 

2. Apakah pendidikan 

politik tersebut sudah 

dilaksanakan? 

Menurut Drs. Sutikno 

Sudah, lewat pertemuan rutin selapan hari (35 hari) 

sekali. 

Menurut Arifin 

Iya sudah, lewat kumpulan. 
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Menurut Sugiyan 

Lewat perkumpulan-perkumpulan partai politik. 

Menurut Adib 

Sudah ada ketentuan waktu yang ditetapkan setiap 

selapanan. 

Menurut H.Sulaiman 

Sudah, lewat pertemuan-pertemuan. 

3. Siapa yang menjadi 

peserta pendidikan 

politik? 

Menurut Drs. Sutikno 

Kader, para pengurus Underbow partai PPP 

(Satgas, WPP, GP Ka’bah) seluruh organisasi 

dibawah PPP. 

Menurut Arifin 

Semua anggota dan pengurus. 

Menurut Sugiyan 

Anggota dan simpatisan PPP. 

Menurut Adib 

Satgas, gerakan pemuda Ka’bah, kader pemuda 

PPP. 

Menurut H.Sulaiman 

Anggota PPP, kaum muda masyarakat dan kaum 

muda secara umum. 

4. Bagaimana peranan 

PPP dalam 

melaksanakan 

pendidikan politik? 

Menurut Drs. Sutikno 

Sangat berperan sekali dalam kegiatan pendidikan 

politik sebagai motivator terhadap para kader 

ataupun simpatisan PPP. 

Menurut Arifin 

Ikut aktif dalam memberikan pendidikan politik 

untuk meningkatkan generasi muda yang aktif. 

Menurut Sugiyan 

Sangat penting dalam peranan ini karena dapat 

meningkatkan partisipasi masyarakat khususnya 

kaum muda terhadap PPP. 

Menurut Adib 

Sangat penting untuk menambah wawasan serta 

kemajuan politik di luar. 

Menurut H.Sulaiman 

PPP sebagai sarana untuk menampung aspirasi 

warga masyarakat di wilayah Kecamatan Kembang 

sehingga pendidikan politik sangat penting untuk 

diberikan terhadap masyarakat.  
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5. Kegiatan  apakah -

yang dilaksanakan  

PAC PPP Kecamatan 

Kembang untuk 

melaksanakan 

pendidikan politik 

terhadap kaum muda? 

Menurut Drs. Sutikno 

Diskusi dan kajian dalam pertemuan yang 

melibatkan GP Ka’bah, angkatan muda  organisasi 

ini merupakan organisasi yang memberikan 

naungan terhadap kaum muda dalam PPP. 

Menurut Arifin 

Rutinan satu bulan sekali. 

Menurut Sugiyan 

Kegiatan rutin selapanan, kumpulan yasinan, 

kumpulan mauludiyah. 

Menurut Adib 

Angkatan muda maupun Satgas PPP. 

Menurut H.Sulaiman 

Diskusi, pertemuan rutin dan pengajian. 

6. Apakah yang 

melatarbelakangi 

PAC PPP Kecamatan 

Kembang 

melaksanakan 

pendidikan politik 

untuk kaum muda? 

Menurut Drs. Sutikno 

Agar mereka paham betul terhadap asas dan tujuan 

PPP. 

Menurut Arifin 

Agar para generasi muda mau berkecimpung dan 

meneruskan kepolitikan melalui PPP. 

Menurut Sugiyan 

Supaya pemuda kita mengetahui politik. 

Menurut Adib 

Kaum muda dapat memberi pencerahan dan 

pondasi berpolitik melalui PPP. 

Menurut H.Sulaiman 

Karena kaum muda bisa memberikan ide kreatif 

dan semangat baru. 

7. Bagaimana tindakan 

kaum muda setelah 

mengikuti pendidikan 

politik yang 

dilaksanakan oleh 

PAC PPP Kecamatan 

Kembang? 

Menurut Drs. Sutikno 

Follow Up pendidikan politik terhadap kaum muda 

adalah adanya perubahan yang signifikan yang 

dapat mempengaruhi sikap dan tingkah laku dalam 

kehidupan sehari-hari dan mereka tambah mantap 

dan yakin atas perjuangan PPP. 

Menurut Arifin 

Bergerak aktif dalam masalah politik atau 

kepartaian. 

Menurut Sugiyan 

Mereka semaikn yakin terhadap PPP karena dalam 

pelaksanaan pendidikan politik PPP terdapat unsur 
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akhlakul karimah. 

Menurut Adib 

Semakin semangat dan matang. 

Menurut H.Sulaiman 

Mereka sangat senang dan antusias mendukung 

PPP. 

8. Apakah melalui 

pelaksanaan 

pendidikan politik 

dari PAC PPP 

Kecamatan Kembang, 

partisipasi kaum 

muda meningkat? 

Misalnya dengan 

memberikan hak pilih 

dan mendukung PPP? 

Menurut Drs. Sutikno 

Ya, melalui pendidikan politik partisipasi kaum 

muda meningkat dan mendukung PPP misalnya 

dengan mengikuti kegiatan yang dilaksanakan PPP. 

Contoh: keikutsertaan mereka dalam kampanye 

bupati dan wakil bupati jepara yang diusung dari 

PPP. 

Menurut Arifin 

Iya, meningkat. 

Menurut Sugiyan 

Iya, meningkat dan mau mendukung PPP. 

Menurut Adib 

Iya, meningkat. 

Menurut H.Sulaiman 

Iya meningkat bahkan mereka bersedia menjadi tim 

sukses PPP. 

9. Bagaimana tingkat 

keberhasilan 

pelaksanaan 

pendidikan politik 

yang dilaksanakan 

PAC PPP Kecamatan 

Kembang terhadap 

masyarakat pada 

umumnya dan 

khususnya kaum 

muda? 

Menurut Drs. Sutikno 

58% berhasil adanya antusiasme terhadap kegiatan 

yang dilaksanakan PPP walaupun belum cukup 

memuaskan. 

Menurut Arifin 

60% berhasil walaupun belum ada peningkatan 

yang signifikan dari kaum muda. 

Menurut Sugiyan 

Sangat baik. 

Menurut Adib 

50% meningkat. 

Menurut H.Sulaiman 

Meningkat. 

10. Bidang  apakah yang 

bertugas untuk 

melaksanakan 

pendidikan politik? 

Menurut Drs. Sutikno 

Bidang pendidikan. Karena dalam fungsionaris 

terdapat bidang pendidikan yang terbagi atas 

bidang pendidikan secara umum dan khusus pada 

bidang pendidikan politik. 
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Menurut Arifin 

Bidang strategi kepolitikan. 

Menurut Sugiyan 

Bidang pendidikan. 

Menurut Adib 

Bidang pendidikan. 

Menurut H.Sulaiman 

Bidang pendidikan. 

11. Apakah fungsi dan 

tugas dari bidang 

tersebut hanya untuk 

melaksanakan 

pendidikan politik? 

Menurut Drs. Sutikno 

Iya, selain melaksanakan tugas dan fungsi tersebut 

bidang pendidikan juga mendata para peserta yang 

ikut pendidikan politik, mencari tutor atau 

narasumber untuk mengisi pendidikan politik, 

menyediakan tempat dan akomodasi untuk 

mendukung kelancaran pelaksanaan pendidikan 

politik. 

Menurut Arifin 

Iya, karena bidang tersebut yang mengerti 

kebutuhan pelaksanaan pendidikan politik. 

Menurut Sugiyan 

Tidak, tetapi dalam melaksanakan tugas di bagian 

pendidikan, materinya mencakup agama dan 

politik. 

Menurut Adib 

 Menyiapkan dan mengkoordinir agar pelaksanaan 

pendidikan politikk lancar dan sukses. 

Menurut H.Sulaiman 

Tidak selain melaksanakan pendidikan politik 

bidang ini juga berperan dalam memberikan 

pendidikan yang berkaitan dengan agama Islam. 

12. Siapakah yang 

bertanggungjawab 

dalam pelaksanaan 

pendidikan politik? 

Menurut Drs. Sutikno 

Yang bertanggungjawab adalah koordinator bidang 

pendidikan. 

Menurut Arifin 

Semua pengurus dan anggota. 

Menurut Sugiyan 

Pimpinan dalam bidang pendidikan. 

Menurut Adib 

Koordinator bidang pendidikan. 

Menurut H.Sulaiman 
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Koordinator bidang pendidikan dan fungsionaris. 

13. Apakah semua 

fungsionaris PAC 

PPP Kecamatan 

Kembang ikut serta 

dalam pelaksanaan 

pendidikan politik? 

Menurut Drs. Sutikno 

Untuk fungsionaris dan underbow PPP Kecamatan 

Kembang ikut semua karena pelaksanaan 

pendidikan politik merupakan suatu intsruksi yang 

harus diikuti oleh semuanya. 

Menurut Arifin 

Iya ikut karena dapat menyusun strategi dan 

mengembangkan partai.  

Menurut Sugiyan 

Tidak semuanya karena sangat banyak, yang ikut 

adalah pengurus ranting se-Kecamatan Kembang. 

Menurut Adib 

Iya mengikuti terutama fungsionaris. 

Menurut H.Sulaiman 

Iya, karena kewajiban sebagai fungsionaris. 

14. Apa syarat yang harus 

dipenuhi seseorang 

untuk mengikuti 

pendidikan politik 

yang dilaksanakan 

PAC PPP Kecamatan 

Kembang? 

Menurut Drs. Sutikno 

Syarat yang diberikan terhadap masyarakat yang 

akan mengikuti pelaksanaan pendidikan politik 

sangat ringan dan tidak memberatkan karena 

dengan mudahnya syarat tersebut dapat 

mempermudah rekruitmen pemuda untuk ikut serta 

dalam PPP. 

Menurut Arifin 

Sudah memenuhi syarat ikut serta dalam pemilu. 

Menurut Sugiyan 

Syaratnya, anggota PPP, simpatisan PPP dan 

masyarakat umum. 

Menurut Adib 

Tentunya sehat jasmani dan rohani dan Islam. 

Menurut H.Sulaiman 

Mereka bukan anggota partai politik lain dan 

bersedia mendukung PPP secara sukarela. 

15. Siapa saja yang dapat 

mengikuti pendidikan 

politik? 

Menurut Drs. Sutikno 

Semua pengurus atau fungsionaris PAC PPP 

Kecamatan Kembang dan Underbow partai serta 

siapapun boleh ikut serta dalam pendidikan politik 

dari PAC PPP Kecamatan Kembang karena hal 

tersebut dapat menambah anggota ataupun 

smpatisan partai. 
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Menurut Arifin 

Semua kalangan. 

Menurut Sugiyan 

Siapa saja yang berminat boleh mengikuti 

pendidikan politik PPP. 

Menurut Adib 

Simpatisan, kawula muda, pengurus maupun satgas 

PPP. 

Menurut H.Sulaiman 

Semua masyarakat yang sudah memperoleh hak 

pilih minimal berusia 17 tahun. 

16. Siapakah yang 

menjadi sasaran 

utama pelaksanaan 

pendidikan politik 

PAC PPP Kecamatan 

Kembang? Apakah 

kaum muda menjadi 

sasaran utama 

pelaksanaan 

pendidikan politik? 

Menurut Drs. Sutikno 

Kaum muda, karena dengan sasarannya pemuda 

dapat untuk persiapan kaderisasi. 

Menurut Arifin 

Iya, karena dapat untuk menyiapkan generasi muda 

yang aktif dalam politik. 

Menurut Sugiyan 

Kepada semua simpatisan PPP termasuk kaum 

muda. 

Menurut Adib 

Kawula muda sebagai calon pengganti pemimpin. 

Menurut H.Sulaiman 

Kaum muda, karena dapat menambah suara. 

17. Bagaimana PAC PPP 

Kecamatan Kembang 

melaksanakan proses 

pendidikan politik 

untuk kaum muda? 

Menurut Drs. Sutikno 

Memberikan informasi terlebih dahulu terhadap 

khalayak umum atau masyarakat khususnya kaum 

muda kemudian melakukan pendaftaran peserta 

pendidikan politik, dan dijaring lagi siapa saja yang 

bertahan dan yakin untuk ikut serta dalam PPP. 

Menurut Arifin 

Secara bertahap. 

Menurut Sugiyan 

Dibuatkan agenda pelaksanaan olahraga. 

Menurut Adib 

Dengan pencerahan dan penghayatan. 

Menurut H.Sulaiman 

Pelaksanaannya mudah dan tidak rumit. 

18. Siapakah yang 

memberikan 

Menurut Drs. Sutikno 

Dari pengurus PPP yang setingkat lebih tinggi dari 
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pendidikan politik? instansi yang bersangkutan, misalnya pendidikan 

politik yang dilaksanakan PAC PPP Kecamatan 

Kembang maka narasumber atau pemateri berasal 

dari tingkat DPC. Selain dari pengurus biasanya 

berasal dari KPU. 

Menurut Arifin 

Ketua pengurus PAC PPP Kecamatan Kembang. 

Menurut Sugiyan 

Dari DPC, karena berada setingkat diatasnya. 

Menurut Adib 

PAC PPP Kecamatan Kembang maupun dari DPC 

Kabupaten Jepara. 

Menurut H.Sulaiman 

Ketua PAC PPP Kecamatan Kembang. 

19. Apakah ada kegiatan 

tindak lanjut dari 

pelaksanaan 

pendidikan politik? 

Menurut Drs. Sutikno 

Ada, dengan melibatkan kaum muda secara 

langsung dan diikutsertakan dalam kegiatan partai. 

Menurut Arifin 

Ada, untuk pemantapan anggota. 

Menurut Sugiyan 

Ada, karena untuk meyakinkan pilihan kaum muda 

terhadap PPP 

Menurut Adib 

Ada yang selalu aktif dalam kegiatan yang 

dilaksanakan PPP. 

Menurut H.Sulaiman 

Ada, melalui pemantapan anggota dan evaluasi. 

20. Apakah PAC PPP 

Kecamatan Kembang 

ada program untuk 

pembinaan terhadap 

kaum muda sebagai 

tindak lanjut 

pendidikan politik? 

Menurut Drs. Sutikno 

Ada, Incidental atau kondisional dilaksanakan jika 

sewaktu-waktu dibutuhkan dan disesuaikan dengan 

kebutuhan. 

Menurut Arifin 

Ada, sewaktu-waktu dapat dilaksanakan dan 

disesuaikan dengan kebutuhan. 

Menurut Sugiyan 

Ada, sehingga kaum muda akan terpanggil secara 

alami untuk tetap berada dalam lingkup PPP. 

Menurut Adib 

Ada untuk persiapan penggantian pemimpin. 

Menurut H.Sulaiman 
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Ada, dengan melibatkan dan melatih kaum muda 

dalam berpolitik.  

21. Sejauh mana 

keberhasilan 

pendidikan politik 

terhadap peningkatan 

partisipasi masyarakat 

khususnya kaum 

muda? 

Menurut Drs. Sutikno 

Signifikan karena antusiasme pemuda terhadap PPP 

sangat aktif dan banyak. Misalnya mereka aktif 

dalam kegiatan partai. 

Menurut Arifin 

Belum cukup memuaskan. 

Menurut Sugiyan 

Sangat bagus karena dukungan mereka terhadap 

PPP. 

Menurut Adib 

Semakin meningkat. 

Menurut H.Sulaiman 

Meningkat karena melalui pendidikan politik dapat 

mengenalkan PPP terhadap kaum muda. 

22. Apakah seluruh 

fungsionaris PAC 

PPP Kecamatan 

Kembang 

menerapkan 

pendidikan politik 

yang di laksanakan? 

Menurut Drs. Sutikno 

Iya, mereka semua mengimplementasikannya hal 

ini dibuktikan adanya keikutsertaan dan partisipasi 

aktif mereka dalam seluruh kegiatan yang 

dilaksanakan partai dengan sadar diri kalau sudah 

terjadwal mereka akan selalu mengikuti kegiatan 

partai tanpa disuruh ataupun mendapatkan instruksi 

dari pihak yang bertanggungjawab. 

Menurut Arifin 

Iya, karena sebagai contoh terhadap kaum muda. 

Menurut Sugiyan 

Iya, ketika atau sesaat ada kepentingan. 

Menurut Adib 

Iya menerapkan. 

Menurut H.Sulaiman 

Iya menerapkan. 

23. Bagaimana hasil atau 

output dari 

pelaksanaan 

pendidikan politik 

yang dilaksanakan 

oleh PAC PPP 

Kecamatan 

Kembang? 

Menurut Drs. Sutikno 

Yang paling utama adalah adanya partisipasi aktif 

mereka semua merasa terpanggil untuk ikut serta 

dalam kegiatan PPP hal tersebut digunakan untuk 

pengembangan partai. 

Menurut Arifin 

Belum cukup memuaskan. 

Menurut Sugiyan 
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Dukungan kaum muda terhadap PPP dan 

kesediaann mereka mengikuti kegiatan pendidikan 

politik dari PAC PPP Kecamatan Kembang. 

Menurut Adib 

Setelah diadakan pendidikan politik dapat 

meningkatkan partisipasi mereka pada PPP. 

Menurut H.Sulaiman 

Pendukung PPP semakin bertambah. 

24. Apakah kaum muda 

sudah menerapkan 

pendidikan politik 

yang telah diperoleh 

dari PAC PPP 

Kecamatan Kembang, 

sehingga dapat 

dikatakan bahwa PAC 

PPP Kecamatan 

Kembang  berhasil 

melaksanakan 

pendidikan politik? 

Menurut Drs. Sutikno 

Ya, para anggota kaum muda dalam 

mengimplementasikan pendidikan politik yang 

diberikan dengan penuh kesadaran dan tidak kalah 

dengan para anggota yang berusia tua mereka 

selalu ikut serta dalam kegiatan yang dilaksanakan 

PPP Kecamatan Kembang. 

Menurut Arifin 

Sudah, dengan aktif dalam PPP 

Menurut Sugiyan 

Iya berhasil, mereka menerapkan pendidikan 

politik yang diperoleh dalam kehidupan sehari-hari. 

Menurut Adib 

Iya, mereka menerapkan. 

Menurut H.Sulaiman 

Sudah, dengan mereka ikut serta dalam kegiatan 

partai politik tanpa mendapatkan instruksi. 

25. Bagaimana bentuk 

pendidikan politik 

yang dilaksanakan 

PAC PPP Kecamatan 

Kembang? 

Menurut Drs. Sutikno 

Kumpulan rutin, tanya jawab, diskusi, ketika 

menjelang pemilu pendidikan politik yang 

dilaksanakan PAC PPP Kecamatan menggunakan 

alat peraga mengenai cara pencoblosan maupun 

cara untuk memperoleh kemenangan dalam pemilu. 

Menurut Arifin 

Tanya jawab, diskusi dll. 

Menurut Sugiyan 

Dalam perkumpulan-perkumpulan dan pertemuan 

rutin. 

Menurut Adib 

Kumpulan rutin, pwncerahan wawasan berpolitik. 

Menurut H.Sulaiman 

Diskusi, pertemuan rutin, strategi pemenangan 
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pemilu. 

26. Bagaimana 

pendidikan politik 

yang diberikan PAC 

PPP Kecamatan 

Kembang untuk kaum 

muda? 

Menurut Drs. Sutikno 

Pendidikan politik yang diberikan dibuat dengan 

menarik agar tidak membosankan. 

Menurut Arifin 

Ceramah dan tanya jawab. 

Menurut Sugiyan 

Sangat menarik. 

Menurut Adib 

Menyesuaikan perkembangan dan materi yang 

diberikan dapat menarik kaum muda dalam PPP. 

Menurut H.Sulaiman 

Pendidikan politiknya menarik dan tidak tegang. 

27. Bagaimana bentuk 

pendidikan politik 

yang menarik untuk 

kaum muda? 

Menurut Drs. Sutikno 

Pendidikan politik yang menarik itu pendidikan 

politik yang diiringi dengan penyampaian yang 

humoris, menyangkut kesenian, kegiatan olahraga 

dll. 

Menurut Arifin 

Presentasi dan tanya jawab. 

Menurut Sugiyan 

Pendidikan politik yang dilaksanakan diselingi 

dengan canda tawa dengan kesenian-kesenian. 

Menurut Adib 

Pendidikan politik dengan kegiatan olahraga. 

Menurut H.Sulaiman 

Pendidikan politik yang kreatif. 

28. Pendidikan politik 

yang sudah 

dilaksanakan PAC 

PPP Kecamatan 

Kembang meliputi 

apa saja? 

Menurut Drs. Sutikno 

Organisasi partai, pemantapan anggota. 

Menurut Arifin 

Stategi kemenangan pemilu, strategi untuk 

merangkul kaum muda. 

Menurut Sugiyan 

Diskusi, tanya jawab. 

Menurut Adib 

Peningkatan pengetahuan anggota. 

Menurut H.Sulaiman 

Diskusi, pertemuan rutin. 

29. Kapan pendidikan 

politik dilaksanakan? 

Menurut Drs. Sutikno 

Setelah terbentuknya PAC PPP Kecamatan 
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Kembang, kegiatannya ada yang kontinyu dan 

adapula yang incidental. 

Menurut Arifin 

1 bulan sekali. 

Menurut Sugiyan 

Tidak ditentukan sewaktu-waktu bisa saja. 

Menurut Adib 

Sudah lama sekali setelah terbentuknya PAC PPP 

Kecamatan Kembang. 

Menurut H.Sulaiman 

Ada yang terjadwal maupun kondisional. 

30. Dimana pendidikan 

politik dilaksanakan? 

Menurut Drs. Sutikno 

Idharoh (keliling) ditempat atau rumah pengurus 

partai tingkat ranting maupun pengurus PAC PPP 

Kecamatan Kembang. 

Menurut Arifin 

Dirumah pengurus atau anggota. 

Menurut Sugiyan 

Bergilir dirumah anggota atau kader PPP 

Kecamatan Kembang. 

Menurut Adib 

Sesuai urutan anggota maupun ranting. 

Menurut H.Sulaiman 

Di rumah anggota, kader atau fungsionaris PAC 

PPP Kecamatan Kembang. 

31. Berapa lama waktu 

yang digunakan untuk 

melaksanakan 

pendidikan politik 

terhadap kaum muda? 

Menurut Drs. Sutikno 

Setiap pertemuan 3 jam. 

Menurut Arifin 

2 jam. 

Menurut Sugiyan 

Kurang lebih 2 jam. 

Menurut Adib 

3 Jam 

Menurut H.Sulaiman 

± 3 Jam. 

32. Apakah kegiatan 

pendidikan politik 

yang dilaksanakan 

sudah terjadwal? 

Kapan 

Menurut Drs. Sutikno 

Sudah dan kontinyu. 

Menurut Arifin 

Iya, satu bulan sekali pada jumat minggu pertama. 

Menurut Sugiyan 
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pelaksanaannya? Sudah satu bulan sekali. 

Menurut Adib 

Sudah. 

Menurut H.Sulaiman 

Sudah, salah satunya setiap jumat minggu pertama 

pada setiap bulan. 

33. Kapan waktu yang 

paling efektif untuk 

melaksanakan 

pendidikan politik? 

Menurut Drs. Sutikno 

Kegiatan rutinan (35 hari sekali karena terprogram 

dan terjadwal) yang dilaksanakan pada siang hari. 

Menurut Arifin 

Pada hari libur. 

Menurut Sugiyan 

Pada siang hari. 

Menurut Adib 

Setiap kegiatan selapanan dan siang hari. 

Menurut H.Sulaiman 

Siang hari. 

34. Apabila kegiatan 

pendidikan politik 

dilaksanakan secara 

rutin, bagaimana 

proses pelaksanaan 

pendidikan 

politiknya? Apakah 

ada perbedaan antara 

kaum muda dengan 

orang tua? 

Menurut Drs. Sutikno 

Ada perbedaan, kalau orang tua cara menerima 

pemahaman agak sulit berbeda dengan orang muda. 

Menurut Arifin 

Ada, secara bergilir. 

Menurut Sugiyan 

Ada perbedaan karena untuk orang tua merupakan 

proses pemantapan anggota sedangkan kaum muda 

untuk mempertahankan mereka dalam PPP. 

Menurut Adib 

Ada, yang orang tua sudah lebih paham karena 

sudah lama dengan maksud untuk memantapkan 

keanggotaan dan dukungannya pada PPP 

sedangkan kaum muda secara bertahap. 

Menurut H.Sulaiman 

Ada, karena kaum muda lebih menekankan pada 

kegiatan yang langsung jelas dan pada pokok 

permasalahannya serta tidak membosankan. 

35. Apakah semua 

kegiatan pendidikan 

politik sudah 

dilaksanakan? 

Menurut Drs. Sutikno 

Sudah. 

Menurut Arifin 

Sudah. 

Menurut Sugiyan 
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Sudah. 

Menurut Adib 

Sudah. 

Menurut H.Sulaiman 

Sudah. 

36. Apa faktor internal 

yang menjadi 

pendukung atau 

penghambat 

pelaksanaan 

pendidikan politik 

PAC PPP Kecamatan 

Kembang? 

Menurut Drs. Sutikno 

Pendukung: dengan kesadaran penuh anggota 

mendukung kegiatan tersebut. 

Penghambat: faktor biaya. 

Menurut Arifin 

Pendukung: adanya wakil rakyat yang ada di PAC 

PPP Kecamatan Kembang. 

Penghambat: pendanaan. 

Menurut Sugiyan 

Pendukung: image PPP yang sudah banyak dikenal 

masyarakat. 

Penghambat: faktor biaya. 

Menurut Adib 

Pendukung: dengan kesadaran yang tinggi 

Penghambat: faktor biaya. 

Menurut H.Sulaiman 

Pendukung: antusiasme fungsionaris dan anggota. 

Penghambat: faktor biaya. 

37. Apa faktor eksternal 

yang menjadi 

pendukung atau 

penghambat 

pelaksanaan 

pendidikan 

politikPAC PPP 

Kecamatan 

Kembang? 

Menurut Drs. Sutikno 

Pendukung: mereka merasa senang karena 

mendapat pengetahuan tentang politik 

Penghambat: mereka belum mengenal pendidikan 

politik. 

Menurut Arifin 

Penghambat: dalam bidang pendanaan. 

Pendukung: masih ada rasa solid terhadap PPP. 

Menurut Sugiyan 

Pendukung: warga masyarakat yang mayoritas 

Islam. 

Penghambat: masih rendahnya kesadaran dalam 

berpolitik. 

Menurut Adib 

Pendukung: semakin luas wawasan tentang 

berpolitik yang akan dimiliki oleh masyarakat 

khususnya kaum muda. 
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Penghambat: tak kenal maka tak sayang. 

Menurut H.Sulaiman 

Pendukung: rasa ingin tahu peserta pendidikan 

politik. 

Penghambat: Sumber daya manusia dan kurang 

kesadaran kaum muda berpolitik. 

38. Apakah faktor 

internal dan faktor 

eksternal tersebut 

dapat diatasi? 

Menurut Drs. Sutikno 

Bisa diatasi dengan penuh kerjasama. 

Menurut Arifin 

Dapat teratasi. 

Menurut Sugiyan 

Dapat dengan kerjasama. 

Menurut Adib 

Iya dapat diatasi. 

Menurut H.Sulaiman 

Dapat teratasi semuanya dengan kerjasama.  

39. Darimana dana yang 

digunakan untuk 

melaksanakan 

pendidikan politik? 

Apakah dari iuran 

anggota atau bantuan 

dari pusat? 

Menurut Drs. Sutikno 

Iuran anggota dan para dermawan serta dari 

anggota DPRD Kabupaten Jepara. 

Menurut Arifin 

 Dari dewan yang berada di PAC PPP Kecamatan 

Kembang. 

Menurut Sugiyan 

Dari DPRD fraksi PPP Kbupaten Jepara Dapil V 

dan dari iuran anggota. 

Menurut Adib 

Iuran dari anggota. 

Menurut H.Sulaiman 

Iuran anggota dan bantuan. 

40. Apabila iuran atau 

kas, berapa jumlah 

uang yang harus 

dibayarkan setiap 

anggota? 

Menurut Drs. Sutikno 

Iuran rutin per bulan (wajib) 5 ribu. 

Menurut Arifin 

Iuran 5 ribu tiap pertemuan. 

Menurut Sugiyan 

Rutin, 5 ribu rupiah. 

Menurut Adib 

5 ribu rupiah. 

Menurut H.Sulaiman 

5 ribu rupiah. 

41. Apakah dana untuk Menurut Drs. Sutikno 
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pelaksanaan kegiatan 

pendidikan politik 

sudah terdapat 

anggaran tersendiri? 

Sudah anggaran dari atas (DPR pusat dan 

Wilayah). 

Menurut Arifin 

Sudah. 

Menurut Sugiyan 

Ada, darimana saja boleh. 

Menurut Adib 

Sudah. 

Menurut H.Sulaiman 

Sudah. 

42. Darimana materi 

pendidikan yang 

diperoleh 

Menurut Drs. Sutikno 

Dari buku AD ART PPP, dari sumber lain atau 

buku-buku yang menyangkut masalah perpolitikan, 

PAC dari dewan dapil yang bersangkutan. 

Menurut Arifin 

Pengurus PAC PPP Kecamatan Kembang. 

Menurut Sugiyan 

Dari MPK (Majelis Pertimbangan Kecamatan). 

Menurut Adib 

Dewan dapil Kecamatan Kembang. 

Menurut H.Sulaiman 

AD ART PPP. 

43. Siapa yang membuat 

materi pendidikan 

politik? 

Menurut Drs. Sutikno 

PAC PPP Kecamatan Kembang dan DPC. 

Menurut Arifin 

Ketua PAC PPP Kecamatan Kembang. 

Menurut Sugiyan 

MPK dan Fungsionaris. 

Menurut Adib 

PAC PPP Kecamatan Kembang. 

Menurut H.Sulaiman 

PAC PPP Kecamatan Kembang. 

44. Siapakah yang 

menjadi narasumber 

pelaksanaan 

pendidikan politik 

untuk kaum muda? 

Menurut Drs. Sutikno 

Pengurus setingkat diatasnya. 

Menurut Arifin 

Ketua PAC PPP Kecamatan Kembang. 

Menurut Sugiyan 

Majelis Pertimbangan Kecamatan. 

Menurut Adib 

Pengurus PAC PPP Kecamatan Kembang. 
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Menurut H.Sulaiman 

Ketua PAC PPP Kecamatan Kembang. 

45. Apakah materi 

pendidikan politik 

disesuaikan dengan 

kondisi dan 

kebutuhan kaum 

muda sekarang? 

Menurut Drs. Sutikno 

Iya disesuaikan dengan kebutuhan para peserta 

sehingga lebih antusias. 

Menurut Arifin 

Iya disesuaikan dengan situasi politik yang 

berkembang. 

Menurut Sugiyan 

Materi disesuaikan dengan kondisi sekarang. 

Menurut Adib 

Iya disesuaikan. 

Menurut H.Sulaiman 

Disesuaikan. 

46. Bagaimana konsep 

pendidikan politik 

yang dilaksanakan 

PAC PPP Kecamatan 

Kembang? 

Menurut Drs. Sutikno 

Harus bisa menarik kepada peserta, konsepnya 

adalah materi harus dapat memantapkan para 

peserta. 

Menurut Arifin 

Bertahap dan menarik. 

Menurut Sugiyan 

Tidak membosankan. 

Menurut Adib 

Sesuai AD ART PPP serta perkembangan politik di 

Indonesia. 

Menurut H.Sulaiman 

Menarik dan tidak membosankan 

47. Bagaimana metode 

yang digunakan untuk 

melaksanakan 

pendidikan politik 

untuk kaum muda? 

Menurut Drs. Sutikno 

Ceramah, diskusi, lapangan (studi banding) ke 

tempat teman-teman di luar daerah. 

Menurut Arifin 

Ceramah dan tanya jawab. 

Menurut Sugiyan 

Ceramah, tanya jawab. 

Menurut Adib 

Diskusi, ceramah dll. 

Menurut H.Sulaiman 

Ceramah, presentasi dll. 

48. Apakah metode yang 

digunakan tersebut 

Menurut Drs. Sutikno 

Efektif karena menarik. 
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efektif untuk 

meningkatkan 

partsisipasi kaum 

muda? 

Menurut Arifin 

Iya efektif. 

Menurut Sugiyan 

Efektif. 

Menurut Adib 

Efektif. 

Menurut H.Sulaiman 

Efektif. 

49. Bagaimana tahapan 

pelaksanaan 

pendidikan politik 

PAC PPP Kecamatan 

Kembang? 

Menurut Drs. Sutikno 

Pendaftaran, pelaksanaan, penggunaan metode 

yang menarik, evaluasi (untuk mengetahui paham 

atau tidaknya peserta pendidikan politik). 

Menurut Arifin 

Mulai dari bawah sampai atas. 

Menurut Sugiyan 

Singkat dan mudah. 

Menurut Adib 

Pengumuman, pendaftaran dan pelaksanaan 

pendidikan politik. 

Menurut H.Sulaiman 

Secara bertahap. 

50. Bagaimana tanggapan 

kaum muda dalam 

pelaksanaan 

pendidikan politik? 

Menurut Drs. Sutikno 

Sangat senang, simpatik. 

Menurut Arifin 

Sangat setuju karena menjadikan generasi muda 

yang aktif. 

Menurut Sugiyan 

Baik dan mendukung PPP. 

Menurut Adib 

Gembira. 

Menurut H.Sulaiman 

Antusias. 

51. Apakah partisipasi 

kaum muda setelah 

mendapatkan 

pendidikan politik 

meningkat? 

Setidaknya menjadi 

simpatisan PPP? 

Menurut Drs. Sutikno 

Tidak hanya simpatisan tetapi langsung jadi 

pengurus, contohnya pak Arifin. 

Menurut Arifin 

Iya, mereka berpartisipasi aktif. 

Menurut Sugiyan 

Iya, mereka mendukung PPP. 

Menurut Adib 
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Iya, mereka pendukung PPP. 

Menurut H.Sulaiman 

Iya, mereka aktif dalam kegiatan yang dilaksanakan 

PPP Kecamatan Kembang. 

52. Apakah terdapat 

kendala atau 

hambatan dalam 

pelaksanaan 

pendidikan politik 

untuk kaum muda? 

Menurut Drs. Sutikno 

Mereka belum mengenal dan dia pemilih pemula, 

sikap pemuda yang pragmatisme dan mau ikut 

kalau ada sesuatu yang diperoleh. 

Menurut Arifin 

Ada, kurangnya kesadaran terhadap perpolitikan. 

Menurut Sugiyan 

Iya ada, kurangnya antusiasme kaum muda. 

Menurut Adib 

Tentu, karena tuntutan pekerjaan dan kurangnya 

pengetahuan berpolitik. 

Menurut H.Sulaiman 

Ada, kurangnya kepercayaan dalam berpolitik.  

53. Untuk mengatasi 

kendala tersebut 

solusi apakah yang 

digunakan untuk 

mengatasi hambatan 

tersebut? 

Menurut Drs. Sutikno 

Melalui banyak pendekatan, memberi penjelasan 

tentang manfaat pendidikan perpolitikan, 

pendekatan terhadap kaum muda karena mereka 

masih mempunyai cita-cita yang lebih tinggi. 

Contoh: kalau mau meraih suatu tujuan (jabatan 

pemerintahan) masuk dalam politik atau melewati 

kegiatan politik. 

Menurut Arifin 

Dengan cara pendekatan satu per satu. 

Menurut Sugiyan 

Mengadakan pendekatan kepada kaum muda. 

Menurut Adib 

Memberikan solusi berwiraswasta mandiri dan 

memberi wawasan secara luas dan jelas. 

Menurut H.Sulaiman 

Memberikan pengetahuan pentingnya berpolitik. 
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Hasil Wawancara  

Untuk Kaum Muda yang menjadi anggota dan bukan anggota 

Pertanyaan Hasil Wawancara 

1. Apakah Anda 

mengetahui visi 

dan misi PPP? 

Menurut Iin 

 Iya saya mengetahui. 

Menurut Laili  

Iya, mengetahui. 

Menurut Umi  

Mengetahui. 

Menurut Danang  

Tidak mengetahui. 

Menurut Siti  

Iya, saya sedikit mengetahui. 

Menurut Zein  

Tidak. 

2. Apakah Anda 

dapat 

menyebutkan 

salah satu bunyi 

visi atau misi 

PPP? 

Menurut Iin 

 Mewujudkan masyarakat yang adil dengan ridha Allah 

SWT dan berasaskan Islam. 

Menurut Laili  

Iya, mewujudkan masyarakat yang selalu bertakwa 

kepada Allah SWT. 

Menurut Umi  

Iya, mewujudkan masyarakat amar ma’ruf nahi munkar. 

Menurut Danang  

Tidak dapat. 

Menurut Siti  

Partai yang berasas Islam 

Menurut Zein  

Tidak dapat. 

3. Apakah Anda 

mengetahui 

program kerja 

PPP? 

Menurut Iin 

 Iya saya mengetahui, kegiatannya identik dengan 

pengajian.  

Menurut Laili  

Iya, kegiatannya ada yang berkaitan dengan agama. 

Menurut Umi  

Iya mengetahui. 

Menurut Danang  

Tidak, saya kurang suka berpolitik. 

Menurut Siti  
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Iya, saya mengetahui biasanya kegiatannya pengajian. 

Menurut Zein  

Tidak, kalau ada kegiatan ya tinggal ikut. 

4. Apakah Anda 

mengetahui 

kalau dalam 

program kerja 

PPP terdapat 

program 

pelaksanaan 

pendidikan 

politik? 

Menurut Iin 

 Iya saya mengetahui karena itu fungsi partai. 

Menurut Laili  

Iya, untuk sosialisasi. 

Menurut Umi  

Iya, saya pernah mengikuti kegiatannya. 

Menurut Danang  

Tidak. 

Menurut Siti  

Iya, saya mengetahui kan fungsi partai politik. 

Menurut Zein  

Tidak. 

5. Apakah Anda 

pernah 

mengikuti 

pendidikan 

politik yang 

dilaksanakan 

PPP terutama 

PAC PPP 

Kecamatan 

Kembang? 

Menurut Iin 

 Pernah. 

Menurut Laili  

Iya pernah. 

Menurut Umi  

Aktif, saya sering mengikuti. 

Menurut Danang  

Pernah menjadi sabet. 

Menurut Siti  

Pernah. 

Menurut Zein  

Pernah ikut kumpulan. 

6. Apabila Anda 

pernah 

mengikuti 

kegiatan 

pendidikan 

politik dari PPP 

Kecamatan 

Kembang, 

darimana Anda 

tahu informasi 

mengenai 

pelaksanaan 

pendidikan 

Menurut Iin 

Dari pengurus. 

Menurut Laili  

Dari pengurus partai dan anggota. 

Menurut Umi  

Pengumuman secara terbuka dan SMS. 

Menurut Danang  

Ikut keluarga. 

Menurut Siti  

Dari orang tua yang menjadi anggota PAC PPP 

Kecamatan Kembang. 

Menurut Zein  

Dari pengumuman dan saya suka dengan pengisi 
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politik? acaranya. 

7. Apa yang 

menjadi alasan 

Anda bersedia 

untuk mengikuti 

pendidikan 

politik dari PAC 

PPP Kecamatan 

Kembang? 

Menurut Iin 

 Karena pengen mengetahui politik lebih dalam. 

Menurut Laili  

Ingin tahu cara dan kinerja dalam hal kepolitikan. 

Menurut Umi  

Untuk menambah wawasan berpolitik. 

Menurut Danang  

Pengen tahu saja. 

Menurut Siti  

Karena pengen ikut saja. 

Menurut Zein  

Menarik sepertinya. 

8. Apa manfaat 

yang Anda 

peroleh dalam 

mengikuti 

pendidikan 

politik PPP? 

Menurut Iin 

 Saya menjadi lebih paham mengenai kegiatan yang 

dilaksanakan PPP. 

Menurut Laili  

Menambah wawasan dan menjalin rasa solidaritas antar 

sesama dan satu sama lain. 

Menurut Umi  

Semakin luas wawasan dan mengetahui tujuan 

pendidikan politik. 

Menurut Danang  

Saya kenal partai PPP. 

Menurut Siti  

Dapat menambah pengetahuan saya tentang politik. 

Menurut Zein  

Saya mengetahui asas dan tujuan PPP. 

9. Melalui 

kegiatan 

pendidikan 

politik ini, 

apakah ada 

dampak dari 

pelaksanaan 

pendidikan 

politik? 

Menurut Iin 

 Iya, saya akan selalu mendukung PPP. 

Menurut Laili  

Iya, pendukung PPP semakin banyak. 

Menurut Umi  

Iya, saya semakin mantap dan yakin pada PPP. 

Menurut Danang  

Saya mendukung PPP. 

Menurut Siti  

Iya, karena saya mendukung PPP. 

Menurut Zein  

Saya seneng PPP. 
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10. Siapa yang 

memberikan 

pendidikan 

politik? 

Menurut Iin 

 Ketua PAC PPP Kecamatan Kembang. 

Menurut Laili  

Ketua PAC PPP Kecamatan Kembang. 

Menurut Umi  

PAC PPP Kecamatan Kembang. 

Menurut Danang  

Pak Kiai. 

Menurut Siti  

Ketua PAC PPP Kecamatan Kembang. 

Menurut Zein  

Ketua PAC PPP Kecamatan Kembang. 

11. Apakah anda 

mengenal salah 

satu 

fungsionaris 

PAC PPP 

Kecamatan 

Kembang? 

Menurut Iin 

Kenal. 

Menurut Laili  

Kenal, suami saya dan saudara saya. 

Menurut Umi  

Kenal. 

Menurut Danang  

Tidak kenal. 

Menurut Siti  

Kenal bapak saya 

Menurut Zein  

Sedikit kenal. 

12. Apakah  

fungsionaris 

PAC PPP 

Kecamatan 

Kembang yang 

memberikan 

pendidikan 

politik? 

Menurut Iin 

 Iya, biasanya dari ketuanya pak sutik. 

Menurut Laili  

Iya, dari fungsionaris kadang-kadang dari DPC 

Menurut Umi  

Iya. 

Menurut Danang  

Mungkin. 

Menurut Siti  

Iya. 

Menurut Zein  

Mungkin. 

13. Apakah Anda 

pernah 

mendapatkan 

pembinaan 

Menurut Iin 

 Iya, salah satunya dengan pemantapan anggota. 

Menurut Laili  

Iya pernah dengan diikutkan pada kegiatan partai. 
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sebagai bentuk 

tindak lanjut 

pelaksanaan 

pendidikan 

politik? 

Menurut Umi  

Iya pernah dengan meyakinkan untuk memilih PPP. 

Menurut Danang  

Tidak tahu. 

Menurut Siti  

Tidak. 

Menurut Zein  

Tidak tahu. 

14. Menurut Anda, 

Bentuk 

pendidikan 

politik yang 

menarik dan 

efektif itu 

seperti apa?  

Menurut Iin 

Pendidikan yang diorientasikan pada kaum muda 

sehingga materi yang diberikan lebih mudah untuk 

diterima. 

Menurut Laili  

Presentasi dan saling mengeluarkan pendapat. 

Menurut Umi  

Kegiatannya tidak membosankan. 

Menurut Danang  

Kegiatannya kreatif. 

Menurut Siti  

Pendidikan politik yang mengedepankan agama dan tidak 

memberikan pendidikan yang jelek. 

Menurut Zein  

Kegiatannya jelas. 

15. Bagaimana 

proses 

pelaksanaan 

pendidikan 

politik yang 

dilaksanakan 

PAC PPP 

Kecamatan 

Kembang? 

Menurut Iin 

 Proses dan syaratnya mudah dipenuhi dan setiap orang 

yang berminat dapat mengikuti. 

Menurut Laili  

Secara bertahap. 

Menurut Umi  

Dengan keliling dan pindah ke ranting. 

Menurut Danang  

Mudah. 

Menurut Siti  

Prosesnya mudah semua warga boleh mengikuti. 

Menurut Zein  

Mudah, tinggal ikut saja. 

16. Apakah proses 

pelaksanaan 

pendidikan 

politik tersebut 

Menurut Iin 

 Tidak. 

Menurut Laili  

Tidak. 
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rumit? Menurut Umi  

Tidak. 

Menurut Danang  

Lumayan. 

Menurut Siti  

Tidak. 

Menurut Zein  

Tidak. 

17. Bagaimana 

pendapat Anda 

terhadap proses 

pelaksanaan 

pendidikan 

politik yang 

dilaksanakan 

PAC PPP 

Kecamatan 

Kembang? 

Menurut Iin 

 Prosesnya mudah dan menarik sehingga saya antusias 

mengikutinya. 

Menurut Laili  

Sangat setuju.  

Menurut Umi  

Kurang memuaskan. 

Menurut Danang  

Lumayan  

Menurut Siti  

Prosesnya mudah. 

Menurut Zein  

Lumayan mudah. 

18. Bagaimana 

menurut Anda, 

proses dan 

tahapan 

pelaksanaan 

pendidikan 

politik yang 

paling efektif? 

Menurut Iin 

Kegiatannya diisi dengan kegiatan yang menarik. 

Menurut Laili  

Dilaksanakan satu bulan sekali. 

Menurut Umi  

Dengan pemberian sumbangan dan sosialisasi. 

Menurut Danang  

Kegiatan tidak monoton. 

Menurut Siti  

Yang tidak membosankan dan yang diberikan bisa 

bermanfaat bagi yang mendengar. 

Menurut Zein  

Kegiatannya menarik. 

19. Bagaimana 

bentuk 

pendidikan 

politik yang 

dilaksanakan 

PAC PPP 

Menurut Iin 

 Diskusi, tanya jawab, penyerapan aspirasi. 

Menurut Laili  

Tanya jawab, lapangan. 

Menurut Umi  

Ceramah, tanya jawab, diskusi dll. 
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Kecamatan 

Kembang? 

Menurut Danang  

Ceramah. 

Menurut Siti  

Pengajian. 

Menurut Zein  

Kumpulan. 

20. Apakah bentuk 

pendidikan 

politik yang 

digunakan PAC 

PPP Kecamatan 

Kembang 

menarik dan 

mendorong 

Anda untuk ikut 

serta mengikuti 

pendidikan 

politik? 

Menurut Iin 

 Menarik, karena dalam penyampaiannya terdapat unsur 

humoris dan ada alat peraganya. 

Menurut Laili  

Iya menarik. 

Menurut Umi  

Iya karena mengikuti arus politik yang sedang 

berkembang. 

Menurut Danang  

Iya. 

Menurut Siti  

Iya, karena menarik. 

Menurut Zein  

Iya, karena saya suka. 

21. Apakah Anda 

pada pemilihan 

kepala daerah 

terakhir ikut 

serta 

memberikan 

hak pilih Anda? 

Menurut Iin 

 Iya. 

Menurut Laili  

Iya. 

Menurut Umi  

Iya. 

Menurut Danang  

Iya. 

Menurut Siti  

Iya. 

Menurut Zein  

Iya. 

22. Apakah Anda 

memilih wakil 

dari partai PPP? 

Menurut Iin 

 Iya saya pilih Mabrur. 

Menurut Laili  

Iya saya milih Mabrur. 

Menurut Umi  

Iya saya milih pak Joko, bahkan ikut kampanye. 

Menurut Danang  

Iya dari PPP. 
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Menurut Siti  

Iya mesthi. 

Menurut Zein  

Tentu saja saya pilih Mabrur. 

23. Apakah 

sebelum 

pelaksanaan 

pemilihan 

kepala daerah 

yang terakhir 

sudah 

dilaksanakan 

pendidikan 

politik dari 

PPP? 

Menurut Iin 

 Iya, untuk meyakinkan kembali. 

Menurut Laili  

Sudah. 

Menurut Umi  

Sudah. 

Menurut Danang  

Sudah. 

Menurut Siti  

Sudah. 

Menurut Zein  

Sudah. 

24. Menurut Anda, 

apakah materi 

pendidikan 

politik yang 

diberikan PAC 

PPP Kecamatan 

Kembang 

menarik? 

Menurut Iin 

 Iya menarik, karena dikemas secara kreatif dan tidak 

membosankan. 

Menurut Laili  

Iya menarik. 

Menurut Umi  

Iya, karena mengikuti perkembangan politik di Indonesia. 

Menurut Danang  

Menarik. 

Menurut Siti  

Cukup menarik. 

Menurut Zein 

Lumayan menarik. 

25. Menurut Anda, 

Apakah materi 

yang diberikan 

dalam 

pendidikan 

politik sesuai 

dengan 

kebutuhan anda 

sebagai kaum 

muda? 

Menurut Iin 

 Iya. 

Menurut Laili  

Iya. 

Menurut Umi  

Iya. 

Menurut Danang  

Benar. 

Menurut Siti  

Iya sesuai. 

Menurut Zein  



153 
 

 

Iya. 

26. Apakah materi 

pendidikan 

politik yang 

diberikan dapat 

mudah dan 

dimengerti? 

Menurut Iin 

 Iya mudah karena menyangkut politik yang dasar. 

Menurut Laili  

Mudah. 

Menurut Umi  

Mudah. 

Menurut Danang  

Lumayan. 

Menurut Siti  

Mudah. 

Menurut Zein  

Lumayan. 

27. Metode yang 

digunakan PAC 

PPP Kecamatan 

Kembang dalam 

melaksanakan 

pendidikan 

politik itu 

seperti apa? 

Menurut Iin 

 Diskusi, pertemuan rutin,tanya jawab, strategi 

pemenangan pemilu, keolahragaan, studi banding. 

Menurut Laili  

Ceramah, publikasi, tanya jawab. 

Menurut Umi  

Studi banding, olahraga, pertemuan rutin, presentasi 

Menurut Danang  

Kesenian, olahraga. 

Menurut Siti  

Pengajian dan kumpulan. 

Menurut Zein  

Pengajaran politik. 

28. Apakah metode 

yang digunakan 

dalam 

pelaksanaan 

pendidikan 

politik menarik 

partisipasi Anda 

sebagai kaum 

muda dalam 

mengikuti 

pendidikan 

politik dari 

PPP? 

Menurut Iin 

 Iya, saya suka studi banding. 

Menurut Laili  

Iya. 

Menurut Umi  

Iya. 

Menurut Danang  

Iya. 

Menurut Siti  

Cukup menarik. 

Menurut Zein  

Iya. 

29. Menurut Anda Menurut Iin 
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metode 

pendidikan 

politik yang 

paling menarik 

itu seperti apa? 

 Metode yang terfokus pada kaum muda dan terjun 

langsung dalam kegiatan partai. 

Menurut Laili  

Tanya jawab. 

Menurut Umi  

Diskusi permasalahan yang sedang berkembang. 

Menurut Danang  

Tanya jawab. 

Menurut Siti  

yang bisa memberikan semangat dan tidak membosankan 

dan yang paling penting bermanfaat. 

Menurut Zein  

Tidak menjenuhkan. 

30. Darimana Anda 

mengetahui 

pelaksanaan 

pendidikan 

politik yang 

dilaksanakan 

PAC PPP 

Kecamatan 

Kembang? 

Menurut Iin 

Dari pengurus PPP. 

Menurut Laili  

Dari pengurus (suami saya sendiri) dan anggota PPP. 

Menurut Umi  

Pengumuman secara terbuka dan SMS. 

Menurut Danang  

Dari saudara. 

Menurut Siti  

Dari orang tua. 

Menurut Zein  

Dari saudara. 

31. Apakah Anda 

dalam 

mengikuti 

pendidikan 

politik terdapat 

paksaan atau 

atas inisiatif 

dari diri sendiri? 

Menurut Iin 

 Tidak, atas inisiatif sendiri. 

Menurut Laili  

Keinginan sendiri. 

Menurut Umi  

Inisiatif diri sendiri. 

Menurut Danang  

Keinginan diri sendiri. 

Menurut Siti  

Inisiatif sendiri. 

Menurut Zein  

Inisiatif sendiri. 

32. Dimana tempat 

pelaksanaan 

pendidikan 

Menurut Iin 

Di rumah kader atau fungsionaris PAC PPP Kecamatan 

Kembang. 
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politik PPP 

yang pernah 

Anda ikuti? 

Menurut Laili  

Di rumah pengurus. 

Menurut Umi  

Di rumah anggota. 

Menurut Danang  

Di rumah saudara saya. 

Menurut Siti  

Di rumah orang tua saya dan di lapangan. 

Menurut Zein  

Di rumah saudara saya. 

33. Apakah tempat 

yang tersedia 

sudah 

memadai? 

Menurut Iin 

Sudah memadai. 

Menurut Laili  

Iya sudah. 

Menurut Umi  

Sudah. 

Menurut Danang  

Iya sudah. 

Menurut Siti  

Sudah memadai. 

Menurut Zein  

Sudah. 

34. Apakah Anda 

keberatan 

terhadap waktu 

pelaksanaan 

pendidikan 

politik? 

Menurut Iin 

Tidak. 

Menurut Laili  

Tidak. 

Menurut Umi  

Tidak. 

Menurut Danang  

Tidak. 

Menurut Siti  

Tidak. 

Menurut Zein  

Tidak. 

35. Menurut Anda, 

kapan waktu 

yang paling 

tepat dalam 

melaksanakan 

pendidikan 

Menurut Iin 

Siang hari. 

Menurut Laili  

Pada hari libur. 

Menurut Umi  

Setiap bulan terjadwal. 
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politik? Menurut Danang  

Hari libur. 

Menurut Siti  

Di waktu yang tidak mengganggu aktifitas seperti hari 

libur. 

Menurut Zein  

Kapan saja asalkan pengumumannya tidak mendadak. 

36. Darimana Anda 

mengetahui 

PPP? Apakah 

dari Saudara 

Anda? 

Menurut Iin 

Iya dari saudara saya. 

Menurut Laili  

Dari orang-orang yang berkecimpung dalam bidang 

kepolitikan. 

Menurut Umi  

Dari saudara saya. 

Menurut Danang  

Dari saudara. 

Menurut Siti  

Ya, dari orang tua saya. 

Menurut Zein  

Dari saudara. 

37. Darimana 

informasi yang 

Anda peroleh 

untuk mengikuti 

pelaksanaan  

pendidikan 

politik PPP? 

Menurut Iin 

Dari pengurus.  

Menurut Laili  

Dari saudara dan anggota PAC PPP Kecamatan 

Kembang. 

Menurut Umi  

Dari pengumuman, sms, tetanggan 

Menurut Danang  

Dari saudara. 

Menurut Siti  

Dari orang tua. 

Menurut Zein  

Dari saudara. 

38. Apakah terdapat 

kendala yang 

dihadapi dalam 

pelaksanaan 

pendidikan 

politik yang 

Anda ikuti? 

Menurut Iin 

 Ada, kadang saya belum percaya penuh pada kegiatan 

politik . 

Menurut Laili  

Iya, terkadang belum paham dengan kegiatan berpolitik. 

Menurut Umi  

Ada, faktor dana dalam pelaksanaan pendidikan politik. 
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Menurut Danang  

Ada, politik itu kurang penting. 

Menurut Siti  

Tidak. 

Menurut Zein  

Ada, saya belum paham politik. 

39. Setelah 

mengikuti 

pendidikan 

politik , 

bagaimana 

tindakan Anda 

terhadap PPP 

apakah akan 

berpartisipasi 

aktif dalam PPP 

atau menjadi 

simpatisan 

PPP? 

Menurut Iin 

 Saya tetap mendukung PPP dan berpartisipasi aktif pada 

PPP. 

Menurut Laili  

Berpartisipasi aktif. 

Menurut Umi  

Berpartisipasi aktif. 

Menurut Danang  

Berpartisipasi aktif dalam kegiatan PPP. 

Menurut Siti  

Saya mendukung PPP dan fanatik. 

Menurut Zein  

Berpartisipasi aktif, kemarin saya menjadi sabet Mabrur. 

40. Dimana letak 

keberhasilan 

pendidikan 

politik yang 

dilaksanakan 

PAC PPP 

Kecamatan 

Kembang? 

Menurut Iin 

 Pendukung PPP semakin bertambah, salah satu buktinya 

yaitu ketua PAC PPP Kecamatan Kembang merupakan 

anggota DPRD Kabupaten Jepara Dapil 5. 

Menurut Laili  

Pendukung PPP semakin bertambah 

Menurut Umi  

Pendukung PPP meningkat. Buktinya: terpilihnya bupati 

Jepara pasangan Mabrur yang berasal dari PPP dengan 

perolehan suara di Kecamatan Kembang menang mutlak. 

Menurut Danang  

Pendukung PPP banyak dari kalangan muda juga banyak. 

Menurut Siti  

Dari masyarakat yang sangat senang dengan PPP karena 

berasas Ka’bah yang menjadi kiblat orang Islam.  

Menurut Zein  

Pendukung PPP banyak sekali dari masyarakat yang 

berusia muda hingga tua. 
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PEDOMAN OBSERVASI 

Peranan Partai Persatuan Pembangunan dalam Melaksanakan Pendidikan Politik 

untuk Meningkakan Partisipasi Aktif Kaum Muda di Kecamatan Kembang 

Kabupaten Jepara 

No Observasi Ya Tidak Ket 

1. PAC PPP Kecamatan Kembang melaksanakan 

pendidikan politik terhadap masyarakat khususnya 

kaum muda dalam upaya meningkatkan partisipasi 

aktif. 

 

 

 
 
 

 

2. Pelaksanaan pendidikan politik PPP Kecamatan 

Kembang saling berkesinambungan dengan   visi 

misi maupun Program kerja PAC PPP Kecamatan 

Kembang. 

   

3. Waktu pelaksanaan pendidikan politik disesuaikan 

kebutuhan 
   

4. Setelah pelaksanaan pendidikan politik, partisipasi 

kaum muda meningkat atau terdapat partisipasi 
   

5. Pendidikan politik berorientasi pada kaum muda 

yang diberikan oleh Ketua PAC PPP Kecamatan 

Kembang dan dilaksanakan secara bersama-sama 

antara pengurus PAC PPP Kecamatan Kembang 

dengan masyarakat khususnya kaum muda. 

   

6. Pendidikan politik yang menarik dapat 

meningkatkan tindakan dari kaum muda sehingga 

mereka berpartisipasi dalam PPP Kecamatan 

Kembang 

   

7. Materi pendidikan politik disesuaikan dengan 

kondisi dan kebutuhan kaum muda dalam upaya 

meningkatkan partisipasi aktif terhadap PPP 

Kecamatan Kembang. 

   

8. Pendidikan politik yang dilaksanakan sesuai 

dengan program pendidikan politik PPP sehingga 

dapat  meningkatkan partisipasi aktif kaum muda di 

Kecamatan Kembang 

   

9. Metode yang digunakan PAC PPP Kecamatan 

Kembang menarik dan disesuaikan dengan 

kebutuhan anak muda sekarang. 

   

10. Semua fungsionaris PAC PPP Kecamatan 

Kembang ikut serta dalam melaksanakan dan 

terlibat dalam pelaksanaan pendidikan politik 

   

11. PAC PPP Kecamatan Kembang melaksanakan 

pendidikan politik terhadap masyarakat khususnya 
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kaum muda 

12. Materi pendidikan politik dapat dimengerti oleh 

peserta pendidikan politik 
   

13. Syarat untuk mengikuti pendidikan politik dapat 

dipenuhi oleh masyarakat terutama kaum muda 
   

14. Bentuk pendidikan politik yang diberikan PAC PPP 

Kecamatan Kembang menarik dan kreatif 
   

15. PPP berperan dalam pelaksanaan pendidikan politik 

untuk meraih dukungan dan partisipasi kaum muda 
   

16. Setelah adanya pendidikan politik terdapat tindak 

lanjut dari partai untuk pembinaan  
   

17. Hasil dari pelaksanaan pendidikan politik 

menguntungkan partai 
   

18. Tempat untuk pelaksanaan pendidikan politik 

sangat strategis 
   

19. Kaum muda antusias dalam mengikuti pendidikan 

politik yang dilaksanakan PAC PPP Kecamatan 

Kembang 

   

20. Pendidikan politik yang dilaksanakan PAC PPP 

Kecamatan Kembang dapat menambah dukungan 

dan partisipasi dari kaum muda terhadap PPP. 

   



160 
 

 

No Kecamatan Jumlah 

TPS 

Mabrur Berkah Nuranis Yuli-Nung Jumlah 

1 Bangsri  158 27.504 

(59,56%) 

924 

(1,99%) 

8.653 

(18,67%) 

9,168 

(19,78%) 

46.349 

2 Batealit 127 14.823 

(42,57%) 

1.495 

(4,29%) 

14.215 

(40,83%) 

4.286 

(12,31%) 

34.819  

3 Donorojo 90 12.108 

(42,85%) 

729 

(2,58%) 

7.384 

(25.85%) 

8.118 

(28,73%) 

28.259 

4 Jepara 130 15.489 

(45,11%) 

2.625 

(7,63%) 

11.920 

(34,72%) 

4.300 

(12,52%) 

34.334 

5 Kalinyamata

n 

86 11.771 

(41,44%) 

655 

(2,31%) 

10.034 

(35,32%) 

5.947 

(20,93%) 

28.407 

6 Karimunjaw

a 

19 1.114 

(26,61%) 

492 

(11,75%) 

1.379 

(32,94%) 

1.201 

(28,69%) 

4.184 

7 Kedung 102 11.580 

(36,48%) 

868 

(2,73%) 

14.700 

(46,31%) 

4.595 

(14,48%) 

31.743 

8 Keling  95 14.475 

(48,63%) 

582 

(1,96%) 

6.805 

(22,86%) 

7.905 

(26,56%) 

29.767 

9 Kembang 133 16.467 

(48,58%) 

995 

(2,94%) 

8.542 

(25,2%) 

7.891 

(23,28%) 

33.895 

10 Mayong 113 15.067 

(41,25%) 

1.357 

(3,72%) 

16.444 

(45,02%) 

3.657 

(10,01%) 

36.525 

11 Mlonggo  114 15.472 

(40,57%) 

811 

(2,13%) 

15.258 

(40,01%) 

6.500 

(17,28%) 

38.132 

12 Nalumsari 107 10.480 

(36,5%) 

685 

(2,39%) 

13.296 

(46,3%) 

4.255 

(14,82%) 

28.716 

13 Pakisaji 93 10.722 

(40,04%) 

753 

(2,81%) 

10.811 

(40,37%) 

4.494 

(16,78%) 

26.780 

14 Pecangaan 111 16.110 

(39,82%) 

1.233 

(3,05%) 

8.410 

(20,98%) 

14.625 

(36,15%) 

40.458 

15 Tahunan 136 14.882 

(29,68%) 

1.996 

(4,21%) 

26.225 

(55,26%) 

5.151 

(10,85%) 

47.454 

16 Welahan 119 13.828 

(42,88%) 

767 

(2,38%) 

14.232 

(44,16%) 

3.408 

(10,57%) 

32.227 

Total 221.185 

(42,37%) 

16.967 

(3,25%) 

100.143 

(36,07%) 

95.591 

(18,31%) 

522.051  

Sumber : MSCI Real Quick Qount dan KPUD Jepara 
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Foto 1 lokasi PAC PPP Kecamatan Kembang 
 

 
Foto 2 Koordinasi materi  
 

  
Foto 3 Drs. Sutikno meenyampaikan materi 
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Foto 4 pengajian dan sosialisasi nama Cagub dan Cawagub Jawa Tengah 

 

 
 

Foto 5 & 6 alat peraga pemilu 
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Foto 7 & 8 partisipasi anggota PPP dalam pemilu 
 
 


