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SARI 

Amalia, Ilma Nur. 2015. Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat Pesisir Dalam 

Pemilihan Presiden Tahun 2014 ( Studi Masyarakat Desa Bonang, Kecamatan 

Lasem, Kabupaten Rembang). Skripsi. Politik dan Kewarganegaraan. Fakultas Ilmu 

Sosial. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I Puji Lestari, S.Pd, M.Si   

Pembimbing II Andi Suhardiyanto, S.Pd,M.Si. 62 halaman. 

Kata kunci: Partisipasi Politik, Masyarakat Pesisir, Pemilihan Umum Presiden. 

Desa Bonang Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang merupakan masyarakat 

pesisir dimana mata pencaharian masyarakatnya bergantung dengan alam baik 

memanfaatkan hasil laut maupun darat. Partsipasi masyarakat pesisir khusunya di 

Desa Bonang Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang dengan jumlah yang tidak 

sedikit yaitu 1.636 jiwa sangat memiliki pengaruh yang kuat untuk masa depan 

pemerintahan negara. Diharapkan masyarakat pesisir dapat berpartisipasi dengan baik 

dengan cara mengenali calon-calon yang nantinya akan menjadi wakil dan pemimpin, 

wakil-wakil rakyat diwujudkan dengan cara pemillihan umum. Masyarakat di Desa 

Bonang dalam menggunakan hak pilih dalam pemilihan Presiden tahun 2014 dapat 

dikatakan tinggi dimana jumlah pemilih tetap yang memiliki hak pilih yaitu 1.117 

dan ada beberapa pemilih tambahan sehingga jumlah keseluruhan 1.196 yang 

menggunakan hak pilihnya sebanyak 915 pemilih sehingga angka golput atau 

golongan putih lebih sdikit dengan jumlah 201 jiwa, tetapi dalam partisipasi politik 

yang diukur tidak hanya dalam pemilihan atau voting ada beberapa hal lainnya seperti 

kampanye, diskusi politik, membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingn, 

dan juga komunikasi individual dengan pejabat politik dan administratif. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini (1) Berapa besar tingkat partisipasi 

masyarakat pesisir di Desa Bonang Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang dalam 

Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. (2) Apakah faktor-faktor 

yang mempengaruhi partisipasi masyarakat pesisir di Desa Bonang Kecamatan 

Lasem Kabupaten Rembang dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 

Tahun 2014. 

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan teknik analisis data yang 

digunakan yaitu deskriptif kuantitatif. Data penelitian diambil menggunakan skala 

Metode analisis data yang digunakan adalah teknik statistik deskriptif dengan bantuan 
program SPSS versi 20.0 for windows. Skala untuk mengukur tingkat partisipasi 

politik masyarakat pesisir dalam pemilihan Presiden tahun 2014 terdiri dari 34 item 

34 item yang terbagi dalam 2 dimensi yaitu 17 item untuk mengukur tingkat 

partisipasi politik masyarakat di Desa Bonang Kecamatan Lasem Kabupaten 

Rembang dan 17 item untuk mengukur faktor- faktor yang mempengaruhi 

masyarakat dalam partisipasi politik khusunya pemilihan Presiden dari 17 item dibagi 

5 untuk mengukur setiap faktor (3 item faktor Ekonomi, 3 item faktor Mencari 

informasi sendiri mengenai calon, 3 item faktor visi misi partai politik, 5 item faktor 
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Lingkungan dan Keluarga, dan 3 item faktor karakteristik calon pemimpin), dan 

koefisien alpha cronbach reliabilitasnya 0,842.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi politik masyarakat 

pesisir dalam pemilihan Presiden tahun 2014 di Desa Bonang Kecamatan Lasem 

Kabupaten Rembang tergolong dalam kategori rendah. Faktor yang mempengaruhi 

dalam pemilihan Presiden tahun 2014 di Desa Bonang adalah faktor visi misi calon 

yaitu 56,5 %, selain itu faktor mencari tahu informasi sendiri 50 %, faktor ekonomi 

43,4 %, faktor karakteristik calon 36 % dan faktor lingkungan dan keluarga 32 %. 

Saran yang diajukan peneliti adalah sebagai berikut: (1) Bagi Masyarakat Desa 

Bonang, dalam ikut partisipasi politik seharusnya  tidak takut untuk ikut dalam 

partisipasi politik khusunya dalam pemilihan calon pemimpin juga sangat penting 

untuk masa depan bangsa dan negara. Melihat berita atau debat anatar calon di 

televisi juga sangat menambah pengetahuan tentang calon-calon yang akan menjabat, 

sehingga nantinya diharapkan tidak salah dalam menentukan pilihan. (2) Bagi KPU 

Kabupaten Rembang, sebelum pemilihan umum dilakukan sebaiknya megadakan 

pertemuan dengan masyarakat untuk sosialisasi pentingnya ikut dalam partisipasi 

pemilihan umum. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Indonesia merupakan wilayah dimana 70 % adalah laut atau perairan. 

Sehingga banyak masyarakat Indonesia yang bermukim di daerah pinggir pantai atau 

pesisir laut. Tetapi masyarakat pesisir tidak hanya bergantung pada kekayaaan laut 

saja banyak juga yang menggantungkan dari kekayaan darat dalam mencari mata 

pencaharian. di Desa Bonang Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang jumlah 

penduduk yang mata pencahariannya nelayan 200 jiwa, karyawan 9 jiwa, pedagang 

78 jiwa, tani 160 jiwa , pertukangan 20 jiwa, buruh tani 150 jiwa, dan pensiunan 9 

jiwa., di Desa Bonang yang memiliki mata pencaharian nelayan lebih banyak 

dibandingkan dengan mata pencaharian lainnya.  

Nelayan merupakan unsur yang sangat penting dalam struktur masyarakat 

pesisir, maka kebudayaan yang mereka miliki mewarnai karakteristik kebudayaan 

atau perilaku sosial budaya masyarakat pesisir secara umum. Karakteristik yang 

menjadi ciri-ciri sosial budaya masyarakat nelayan adalah memiliki relasi patron-

klien sangat kuat, etos kerja tinggi, memanfaatkan kemampuan diri, dan adaptasi 

optimal, apresiasif terhadap keahlian, kekayaan dan kesuksesan hidup, apresiasi dan 

terbuka, solidaritas tinggi. 

Indonesia merupakan negara demokrasi yaitu suatu pemerintahan dimana 

rakyat memegang kedaulatan tertinggi atau rakyat diikutsertakan dalam pemerintahan 

negara. Partisipasi politik merupakan aspek penting dalam sebuah tatanan negara 
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demokrasi. Selain sebagai inti dari demokrasi, partisipasi politik juga  berkaitan  erat  

dengan  pemenuhan  hak-hak  politik  warga  negara.  Wujud  dari  pemenuhan hak-

hak  politik  adalah  adanya  kebebasan  bagi  setiap  warga  untuk  menyatakan  

pendapat  dan berkumpul.  Seperti  yang tertuang  dalam  UUD  1945  pasal  28 

“kemerdekaan  berserikat  dan berkumpul  mengeluarkan  pikiran  dengan  lisan  dan  

tulisan  dan  sebagainya  ditetapkan  dengan Undang-undang”. 

Dalam perwujudan negara yang demokrasi di Indonesia pemilihan pemerintah 

dan wakil rakyat diwujudkan dengan cara pemilihan umum. Bagi warga negara yang 

sudah memiliki persyaratan sebagai pemilih berhak untuk memberikan suara. Adanya 

partisipasi masyarakat terhadap pemilu dengan benar diharapkan nantinya masyarakat 

juga mendapatkan wakil rakyat yang dapat menjadi wakil yang sesuai keinginan 

rakyat. Aspirasi rakyat dapat diterima dengan baik sehingga kesejahteraan 

masyarakat akan terwujud. 

Partsipasi masyarakat pesisir khusunya di Desa Bonang Kecamatan Lasem 

Kabupaten Rembang dengan jumlah yang tidak sedikit yaitu 1.636 jiwa sangat 

memiliki pengaruh yang kuat untuk masa depan pemerintahan negara. Diharapkan 

masyarakat pesisir dapat berpartisipasi dengan baik dengan cara mengenali calon-

calon yang nantinya akan menjadi wakil dan pemimpin, wakil-wakil rakyat 

diwujudkan dengan cara pemillihan umum. Wakil rakyat yang akan dipilih oleh 

rakyat akan distrukturkan oleh beberapa partai politik yang jumlahnya lebih dari satu. 

Jika hanya ada satu partai politik maka tidak akan terwujud demokrasi yang menjadi 
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dambaan rakyat. Partai politik yang dipersyaratkan bisa berkompetensi dalam pemilu 

untuk membentuk pemerintahan demokratis. 

Salah satu kabupaten di provinsi Jawa Tengah yaitu Kabupaten Rembang 

tepatnya di Desa Bonang Kecamatan Lasem merupakan daerah pesisir dimana 

terletak di sebelah utara pulau Jawa, sebelah selatan Desa Sriombo, sebelah barat 

Desa Tasik Sono, sebelah timur Desa Sriombo. Luas Desa Bonang yaitu 101. 311. H 

dengan jumlah penduduk 1.636 jiwa (Monografi Desa Bonang Kecamatan Lasem 

Kabupaten Rembang tahun 2012). Masyarakat di Desa Bonang Kecamatan Lasem 

Kabupaten Rembang sebagian besar adalah lulusan TK, SD, SMP yaitu dengan 

jumlah 435 dari jumlah keseluruhan yaitu 611 jiwa (Monograf Desa Bonang tahun 

2012). Masayarakat di Desa Bonang kurang akan pendidikan politik dan banyak juga 

dari anggota masyarakat yang kurang paham akan politik, dan adanya beberapa 

anggota masyarakat yang beranggapan bahwa politik tidak memiliki pengaruh untuk 

kehidupannya, dengan begitu banyak masyarakat yang lebih memilih untuk berkerja 

mencari nafkah daripada harus meluangkan waktunya untuk berpartisipasi pada 

pemilu. Tetapi tidak semua masyarakat di Desa Bonang yang tidak paham akan 

politik khususnya dalam ikut partisipasi politik terhadap pemilihan umum. Ada 5 dari 

anggota masyarakat di Desa Bonang yang menjadi tokoh masyarakat dimana juga 

sering memberikan sosialisasi akan pentinganya masyarakat untuk berpartisipasi 

dalam politik. 

Dengan adanya sosialisasi partisipasi politik khususnya pemilihan umum di 

masyarakat nantinya dapat merubah pola fikir masyarakat pesisir dan lebih 
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meningkatkan partisipasi masyarakat pesisir terhadap politik dalam pemilihan umum. 

Masyarakat pesisir di Desa Bonang Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang yang 

sudah memiliki hak pilih sangat banyak dan tentunya akan memiliki pengaruh yang 

besar pula pada pemerintahan Indonesia. Dengan adanya pengetahuan dan kesadaran 

yang tinggi masyarakat  akan berfikir bahwa pemilihan wakil rakyat sangat penting 

untuk kesejahteraan, masa depan bangsa dan negara, serta terwujudnya masyarakat 

yang cerdas. Masyarakat juga harus aktif setidaknya mencari tahu siapa calon yang 

baik untuk menjadi wakil rakyat yang akan dipilih. Jangan hanya melihat janji 

ataupun diberikan sedikit sogokan sehingga mereka memilih calon yang nantinya 

merugikan bangsa dan negara tanpa berfikir untuk 5 tahun kedepan. Bahkan mungkin 

dengan cara seperti ini dapat mengurangi masyarakat yang golongan putih. 

Masyarakat Desa Bonang yang sudah memiliki hak pilih dalam pemilihan 

umum Presiden dan wakil Presiden tahun 2014 yaitu jumlah pemilih terdaftar dalam 

Daftar Pemilih Tetap (DPT) 1.177, jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap 

Tambahan (DPTb) 1, jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilihan Khusus 

(DPK) 5, dan pemilih khusus tambahan (DPKTb)/ pengguna KTP/ identitas lain 13 

sehingga jumlah pemilih yang memiliki hak pilih secara keseluruhan yaitu 1.196. 

Masyarakat Desa Bonang yang menggunakan hak pilih dari jumlah keseluruhan yang 

memiliki hak pilih yaitu pengguna hak pilih dalam DPT 901, pengguna hak pilih 

dalam DPTb/ pemilih dari TPS lain tidak ada, pengguna hak pilih dalam daftar 

pemilih khusus (DPK) 1, pemilih khusus Tambahan (DPKTb)/ pengguna KTP atau 
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identitas lain 13, dan jumlah keseluruhan pengguna hak pilih 915 (Data KPU 

Kabupaten Rembang tahun 2014). 

Calon Presiden dan Wakil presiden tahun 2014 hanya ada dua kandidat dan 

sangat ramai menjadi perbincangan setiap warga di Desa Bonang Kecamatan Lasem 

Kabupaten Rembang, setiap warga saling memberikan dukungan dan pandangan 

terhadap masing-masing calon. Warga juga ada yang menjadi tim sukses dari masing-

masing partai, satu sama lain saling memberikan asumsi bahwa partai yang didukung 

adalah partai yang terbaik, bersih dan dapat menjalankan amanah yang diberikan 

masyarakat. Masyarakat di Desa Bonang dalam menggunakan hak pilih dalam 

pemilihan Presiden tahun 2014 dapat dikatakan tinggi dimana jumlah pemilih tetap 

yang memiliki hak pilih yaitu 1.117 dan ada beberapa pemilih tambahan sehingga 

jumlah keseluruhan 1.196 yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 915 pemilih 

sehingga angka golput atau golongan putih lebih sdikit dengan jumlah 201 jiwa, 

tetapi dalam partisipasi politik yang diukur tidak hanya dalam pemilihan atau voting 

ada beberapa hal laiinya seperti kampanye, diskusi politik, membentuk dan 

bergabung dalam kelompok kepentingn, dan juga komunikasi individual dengan 

pejabat politik dan administratif. Maka dilakukan penelitian yang berjudul “Tingkat 

Partisipasi Masyarakat Pesisir Terhadap Pemilihan Umum Presiden Tahun 

2014 (Studi Masyarakat Desa Bonang, Kecamatan Lasem Kabupaten 

Rembang)”. 
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B. Rumusan Masalah 

Permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini berdasarkan judul dan 

uraian diatas adalah sebagai berikut : 

1. Berapa besar tingkat partisipasi masyarakat pesisir di Desa Bonang 

Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang dalam Pemilihan Umum Presiden 

dan Wakil Presiden tahun 2014? 

2. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat pesisir di 

Desa Bonang Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang dalam Pemilihan 

Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014? 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian untuk mengadakan penelitian adalah sebagai 

berikut: 

1. Untuk mengetahui tingkat partisipasi masyarakat pesisir di Desa Bonang 

Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang dalam Pemilihan Umum Presiden 

dan Wakil Presiden Tahun 2014. 

2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat 

pesisir di Desa Bonang Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang dalam 

Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang baik secara 

teoritis maupun praktis. 
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1. Manfaat Teoritis 

Hasil peneilitian ini diharapkan bermanfaat bagi peneliti, masyarakat, 

ataupun Desa. Dapat juga dijadikan referensi bagi penelitian-penelitian 

berikutnya serta menambah pustaka ilmu pengetahuan bagi masyarakat dan 

lebih menekankan pemahaman tentang partsisipasi masyarakat terhadap 

pemilihan umum Presiden tahun 2014. 

a. Bagi peneliti, penelitian ini dapat memberikan pengetahuan mengenai 

tingkat partisipasi masyarakat pesisir dan faktor yang mempengaruhi 

partisipasi masyarakat terhadap pemilihan umum Presiden tahun 2014. 

b. Bagi masyarakat yaitu memberikan pengalaman mengenai seberapa 

tingkat partisipasi masyarakat pesisir terhadap pemilihan umum dan 

faktor yang mempengaruhi masyarakat masyarakat dalam partisipasi 

terhadap pemilihan umum Presiden tahun 2014. 

2. Manfaat Praktis 

Manfaat secara praktisnya adalah diharapkan hasil penelitian ini dapat 

memberikan masukan kepada masyarakat tentang pentingnya partisipasi 

politik, karena suara mereka begitu penting untuk kemajuan daerahnya 

bahkan negara. Dapat dijadikan sebagai informasi dan bahan pertimbangan 

bagi pengambilan kebijakan dalam hal ini Desa Bonang Kecamatan Lasem 

Kabupaten Rembang terkait upaya partisipasi masyarakat pesisir dalam 

pemilihan umum Presiden tahun 2014. 
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E. Penegasan Istilah 

Untuk upaya agar penelitian lebih terarah diperlukan batasan-batasan yang 

berkaitan dengan judul skripsi. Adapun batasan-batasan penggunaan istilahnya yaitu: 

1. Partisipasi Politik 

 Istilah partisipasi yang diambil dari bahasa Inggris, “participation” yang 

secara umum dapat diartikan sebagai keikutsertaan warga Negara secara aktif 

dalam aktivitas-aktivitas teretentu (Sitepu, 2012: 93). Partisipasi politik menjadi 

penting dan urgen pada masa demokrasi sekarang. Partisipasi politik dianggap 

sebagi prasyarat dari bangunan atau perkembangannya demokrasi. Menurut 

Sherman dan Kolker, partisipasi politik merupakan jalan bagi massa untuk 

mempengaruhi atau mengontrol pemerintah itu, dapat dalam berupa 

kelembagaan atau non kelembagaan (Suryadi, 2007: 128). 

 Miriam Budiharjo, bahwa partisipasi politik merupakan kegiatan seseorang 

atau sekelompok orang untuk ikutserta secara aktif dalam kehidupan politik 

yakni dengan  jalan memilih pemimpin yang baik dilakukan secara langsung 

maupun tidak langsung, memengaruhi kebijakan-kebijakan pemerintah (public 

policy) (Sitepu, 2012 :93). 

 Partisipasi politik menurut penulis disini yaitu keterlibatan masyarakat 

pesisir khususnya di Desa Bonang Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang 

dalam pengambilan keputusan dan keterlibatan dalam setiap tahapan, pada 

rencana tindakan, penerapannya dan pemantauannya, termasuk pengambilan 
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keputusan agar terpilihnya pemimpin yang baik sehingga terwujudnya 

kesejahteraan masyarakat. 

2. Masyarakat Pesisir 

Masyarakat Pesisir memang berdiam dekat perairan laut, akan tetapi 

sedikit sekali menggantungkan kelangsungan hidup dari sumber daya laut. 

Mereka kebanyakan hidup dari pemanfaatan sumber daya daratan, baik sebagai 

pemburu dan peramu ataupun sebagai petani tenaman pangan ataupun jasa. Jadi 

masyarakat pesisir seperti ini tidak dapat disamakan dengan masyarakat 

nelayan ataupun masyarakat perairan yang memiliki ketergantungan hidup 

sangat besar kepada sumber daya perairan.(Purba 2005: 35-37). 

 Jadi menurut penulis masyarakat pesisir yaitu sekumpulan masyarakat 

yang hidup bersama-sama mendiami wilayah pesisir khusunya di Desa Bonang 

dimana masyarakat membentuk dan memiliki kebudayaan yang khas, dan 

sebagian penduduknya bermata pencaharian di sektor pemanfaatan sumber daya 

kelautan atau nelayan tetapi tidak hanya nelayan banyak juga masyarakat di 

pesisir yang mata pencaharian sebagai petani, pedagang, karyawan, 

pertukangan, pensiunan. 

3. Pemilihan Umum Presiden 

Pemilihan Umum (general election) diakui secara global , sebagai sebuah 

arena untuk membentuk demokrasi perwakilan serta menggelar pergantian 

pemerintahan secara berkala (Sitepu, 2012 :177). Pemilihan  Umum  Presiden  

dan  Wakil  Presiden,  selanjutnya disebut Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, 
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adalah pemilihan umum  untuk  memilih  Presiden  dan  Wakil  Presiden  dalam 

Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  berdasarkan  Pancasila dan  Undang-

Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945 (dalam Undang-

undang No.42 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil 

Presiden). 

Pemilihan umum Presiden dan  Wakil  Presiden yang dimaksud dalam 

penelitian ini yaitu salah satu cara dimana dalam sistem demokrasi untuk 

memilih Presiden dan Wakil Presiden  yang akan menduduki kepala dan wakil 

pemerintahan serta salah satu pemenuhan hak asasi warga negara di bidang 

politik. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

Dalam suatu penelitian ilmiah diperlukan adanya suatu landasan teori yang 

kuat sebagai dasar yang mendukung penelitian untuk menuju ke lapangan. Teori – 

teori yang digunakan sebagai landasan akan mengarahkan alur berfikir pada proses 

penelitian yang dilakukan. Penelitian ini berusaha mengkaji Tingkat Partisipasi 

Politik Masyarakat Pesisir dalam Pemilihan Presiden tahun 2014 di Desa Bonang 

Kabupaten Rembang. 

A. Partisipasi Politik  

1. Pengertian 

Istilah partisipasi yang diambil dari bahasa inggris, “participation” yang 

secara umum dapat diartikan sebagai keikutsertaan warga Negara secara aktif 

dalam aktivitas-aktivitas teretentu (Sitepu, 2012: 93). Partsipasi masyarakat 

(Adisasimita, 2006: 38) merupakan potensi kekuatan dan peluang, tetapi sekaligus 

merupakan pula tantangan bagaimana mengaktualisasikannya dalam kegiatan 

pembangunan yang efektif, positif, produktif dan dinamis. Partisipasi masyarakat 

adalah pemberdayaan masyarakat adalah peran serta dalam kegiatan penyusunan 

perencanaan dan implementasi program/proyek pembangunan, dan merupakan 

aktualisasi dari kesediaan dan kemauan masyarakat untuk berkorban dan 

berkonstribusi terhadap implementasi program pembangunan. Partisipasi politik 

yaitu keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan keterlibatan 

dalam setiap tahapan, pada rencana tindakan, penerapannya dan pemantauannya, 
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termasuk pengambilan keputusan agar terpilihnya pemimpin yang baik sehingga 

terwujudnya kesejahteraan masyarakat. 

Partisipasi politik adalah keikutsertaan warga negara biasa dalam 

memengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik. Partisipasi 

politik menyoal hubungan antara kesadaran politik dan kepercayaan kepada 

pemerintah. Perilaku memilih adalah keikutsertaan warga dalam pemilu sebagai 

rangkaian pembuatan keputusan  (Prihatmoko,2008: 46). 

Partisipasi politik (Sitepu, 2012 :92-93) adalah suatu kegiatan dari 

warganegara baik secara langsung maupun tidak langsung (tidak sengaja) terkait 

dengan kebijakan-kebijakan pemerintah dapat dilakaukan oleh indvidu-individu 

maupun kelompok secara spontan maupun dimobilisasi. Disisi lain juga 

merumuskan bahwa partisipasi politik adalah merupakan kegiatan-kegiatan yang 

dilakukan oleh individu maupun kelompok untuk ikutserta secra aktif dalam 

kehidupan politik yakni dengan memilih pimpinan Negara baik secara langsung 

maupun tidak langsung, mempengaruhi kebijakan-kebijakan pemerintah. 

Adapun pengertian partisipasi politik menurut beberapa ahli : 

a. McClosky (Suryadi, 2007: 129), menyebut partisipasi politik adalah kegiatan-

kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil 

bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak 

langsung, dalam proses pembentukan kebiajakan umum. 

b. Miriam Budiharjo (Sitepu, 2012: 93), bahwa partisipasi politik merupakan 

kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikutserta secara aktif dalam 

kehidupan politik yakni dengan  jalan memilih pemimpin yang baik dilakukan 

secara langsung maupun tidak langsung, memengaruhi kebijakan-kebijakan 

pemerintah (public policy). 
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c. Norman H.Nie & Sidney (Sitepu, 2012: 94) Verba partisipasi politik sebagai 

kegiatan pribadi warga Negara yang legal sedikit banyak langsung bertujuan 

untuk seleksi pejabat-pejabat dan atau tindakan yang diambil oleh mereka. 

Partisipasi politik menjadi penting dan urgen pada masa demokrasi 

sekarang. Partisipasi politik dianggap sebagi prasyarat dari bangunan atau 

perkembangannya demokrasi. Menurut Sherman dan Kolker, partisipasi politik 

merupakan jalan bagi massa untuk mempengaruhi atau mengontrol pemerintah itu, 

dapat dalam berupa kelembagaan atau non kelembagaan (Suryadi, 2007: 128). 

Adapun Indikator-indikator Partisipasi Politik menurut beberapa ahli (Gatara dan 

Dzulkiah said,2011: 90-92), yaitu: 

a. Samuel P. Huntington & Joan M. Nelson, berupa kegiatan bukan sikap-sikap 

dan kepercayaan, memiliki tujuan memengaruhi kebijakan publik, dilakukan 

warga negara preman (biasa). 

b. Michael Rush & Philip Althoff, berwujud kerterlibatan individu dalam sistem 

politik, memiliki tingkatan-tingkatan partisipasi. 

c. Herbert Mc Closky, berupa kegiatan-kegiatan sukarela, dilakukan warga 

negara , warga negara terlibat dalam proses-proses politik. 

d. Kevin R. Hardwic, terdapat interaksi antara warga negara dengan pemerintah, 

terdapat usaha warga negara untuk mempengaruhi pejabat publik. 

e. Miriam Budi, berupa kegiatan individu atau kelompok, bertujuan ikut serta 

secara aktif dalam kehidupan politik, memilih pimpinan publik atau 

memengaruhi kebijakan publik. 

f. Ramlan Surbakti, Keikutsertaan warga negara dalam pembuatan dan 

pelaksanaan kebijakan publik, dilakukan oleh warga negara biasa. 

2. Faktor Pendorong dan Penghambat Partisipasi Politik 

Pemilih dalam menentukan keputusan (memilih atau tidak memilih) 

dipengaruhi oleh faktor-faktor baik intern (datang dari dalam diri 

manusia/individu) maupun faktor  ekstern (yang datang dari luar individu). Weiner 
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mengemukakan terdapat 5 (lima) penyebab timbulnya partisipasi lebih luas dalam 

proses politik (Suryadi, 2007 :128-129), yaitu sebagai berikut. 

a. Modernisasi dalam segala bidang kehidupan yang menyebabkan masyarakat 

makin banyak menuntut ikut dalam kekuasaan politik. 

b. Perubahan-perubahan struktur kelas. Masalah siapa yang berhak 

berpartisipasi dan pembuatan keputusan politik menjadi penting dan 

mengakibatkan perubahan dalam pola partisispasi politik. 

c. Pengaruh kaum Intelektual dan komunikasi massa modern. Ide demokratis 

partisipasi telah menyebar ke bangsa-bangsa baru sebelum mereka 

mengembangkan modernisasi dan industrialisasi yang cukup matang. 

d. Konflik antar kelompok pemimpin politik jika timbul konflik elit, maka yang 

dicari adalah dukungan rakyat 

e. Keterlibatan pemerintahan yang meluas dalam urusan sosial, ekonomi, dan 

kebudayaan. 

Frank Lindenfeld (Maran, 2007: 156), menemukan bahwa faktor utama yang 

mendorong orang, utntuk berpartisipasi politik adalah kepuasaan finansial. Dalam 

studinya, Lindenfeld  juga menemukan bahwa status ekonomi rendah 

menyebabkan seseorang merasa teralienasi dari kehidupan politik. Milbrath 

menyebutkan empat faktor utama yang mendorong orang untuk berpartisipasi 

dalam kehidupan politik (Maran, 2007: 156), Pertama, karena adanya perangsang, 

maka orang mau berpartisipasi dalam kehidupan politik. Kedua, karena faktor 

karakteristik pribadi seseorang. Ketiga, faktor karakter sosial seseorang. Keempat, 

faktor situasi atau lingkungan politik itu sendiri. 

Morris Rosenberg mengemukakan  tiga alasan, mengapa orang tidak mau 

berpartisipasi dalam kehidupan politik. Pertama, karena ketakutan akan 

konsekuensi negatif dari aktivitas politik. Kedua, karena orang beranggapan 

bahwa berpartisipasi dalam kehidupan politik merupakan kesia-siaan. Ketiga, 
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karena tidak adanya perangsang untuk berpartisipasi dalam kehiduan politik 

(Maran, 2007: 156). 

Bahkan terdapat pula orang-orang yang menghindari diri dari semua semua 

bentuk partisipasi politik, atau hanya berpartsisipasi pada tingkatan yang paling 

rendah. Sebagaimana dikutip (Maran, 2007: 155) dikenal istilah-istilah seperti 

apatisme, sinisme, alienasi, dan anomi. 

a. Apatisme Politik adalah sikap yang dimiliki orang yang tidak berminat atau 

tidak punya perhatian terhadap orang lain. 

b. Politik adalah sikap yang dimiliki orang yang tidak menghayati tindakan dan 

motif orang lain dengan perasaan curiga.  

c. Alienasi, menurut Robert Lane adalah perasaan keterasingan seseorang dari 

kehidupan politik dan pemerintahan masyarakat. 

d. Anomi, adalah perasaan kehilangan nilai dan arah hidup, sehingga tak 

bermotivasi untuk mengambil tindakan-tindakan yang berarti dalam hidup ini. 

Partisipasi politik dari sisi model, partisipasi politik apabila didasarkan pada 

faktor kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah (sistem politik) 

(Gatara dan Dzulkiah Said, 2011: 99-100), dapat dibedakan menjadi 4 model. 

a. Apabila seseorang memiliki kesadaran politik dan kepercayaan pada 

pemerintah yang tinggi , partisipasi politik cenderung aktif. 

b. Apabila kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah rendah, 

partisipasi politik cenderung pasif-tertekan (apatis). 

c. Apabila kesadaran politik tinggi tetapi kepercayaan kepada pemerintah 

sangat rendah, partisipasi cenderung militant-radikal. 

d. Apabila kesadaran politik sangat rendah tetapi kepercayaan kepada 

pemerintah sangat tinggi, partisipasi politik cenderung tidak aktif (pasif). 
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Tinggi rendah kedua faktor itu dipengaruhi oleh faktor lain, seperti status 

sosial dan status ekonomi, afiliasi politik orang tua, dan pengalaman berorganisasi. 

3.  Bentuk Partisipasi Politik 

Bentuk partisipasi politik seseorang tampak dalam aktivitas-aktivitas 

politiknya, menurut Rush dan Althoff (Gatara dan Dzulkiah said, 2011: 93), secara 

berturut-turut adalah: 

a. Voting (pemberian suara), 

b. Ikut serta dalam diskusi politik informal minat umum dalam politik, 

c. Partisipasi dalam rapat umum, 

d. Keanggotaan pasif suatu organisasi semu politik (quasi political), 

e. Keanggotaan aktif suatu organisasi semu politik (quasi political), 

f. Keanggotaan pasif suatu organisasi politik, 

g. Keanggotaan aktif suatu organisasi politk, 

h. Mencari jabatan politik atau administrasi, 

i. Menduduki jabatan politik atau administrasi. 

Dalam tahapan yang lebih luas, terdapat bentuk-bentuk partisipasi politik 

seperti, misalnya pemberian suara (voting) merupakan bentuk partisipasi politik 

aktif yang paling luas tersebar, dan hal ini secara umum, terdapat di hampir 

semua sistem politik baik itu yang demokratik maupun otoriter (Sitepu,2012: 

101). Bentuk partisipasi yang lain ialah mengikuti suatu rapat umum demonstrasi 

yang diselenggarakan oleh suatu organisasi politik, atau oleh kelompok 

kepentingan tertentu (Maran, 2007: 150).  

Menurut Barnes dan Kaase (Gatara dan Dzulkiah Said, 2011: 97) melakukan 

rincian sedikit berbeda mereka melihat partisipasi rutin dalam konteks pemilu 

dan politik sehari-hari dalam bentuk berikut: 

a. Memapari dirinya sendiri dengan artikel pemilu dan politik 



17 
 

   
 

b. Mendiskusikan politik dan pemilu 

c. Menjadi opinion leader 

d. Menggunakan simbol-simbol partai 

e. Menghadiri pertemuan politik.  

 

`Di bawah ini diberikan gambaran bagaimana bentuk partisipasi politik 

dilihat dari sifat kegiatannya (konvensional) sebagaimana itu terdapat di dalam  

sistem politik modern. Di samping itu, kita ikuti pandangan yang dikemukakan 

oleh Gabriel A Almond bentuk partisipasi yang bersifat non-konvensional. 

Sebagaimana dikutip (Sitepu, 2012: 101). 

a.   Konvensional 

1) Pemberian suara (voting) 

2) Diskusi politik 

3) Kegiatan kampanye 

4) Membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan 

5) Komunikasi individual dengan pejabat politik dan administratif 

  

b. Non-Konvensional  

1) Berdemntrasi 

2) Konfrontasi 

3) Mogok 

4) Tindakan kekerasan politik terhadap harta benda   (pengerusakan, 

pemboman, pembakaran) 

5) Tindakan kekerasan politik terhadap manusia (penculikan, 

pembunuhan) 

6) Perang Gerilya dan revolusi. 

Partisipasi dapat menggunakan skema-skema klasifikasi yang agak berbeda-

beda, namun kebanyakan riset belakangan ini membedakan jenis-jenis perilaku 

(Huntington dan Joan Nelson, 1994: 16-18) seperti berikut: 
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a. Kegiatan pemilihan mencangkup suara, juga sumbangan-sumbangan untuk 

kampanye, bekerja dalam suatu pemilihan, mencari dukungan untuk seorang 

calon, atau setiap tindakan yang bertujuan mempengaruhi hasil proses 

pemilihan. 

b. Lobbying mencakup upaya-upaya perorangan atau kelompok untuk 

menghubungi pejabat-pejabat pemerintah dan pemimpin-pemimpin politik 

dengan maksud mempengaruhi keputusan –keputusan mereka mengenai 

persoala– persoaln yang menyangkut sejumlah besar orang. 

c. Kegiatan organisasi menyangkut partisipasi sebagai anggota atau pejabat 

dalam suatu organisasi yang tujuannnya yang utama  dan eksplisit adalah 

mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah. 

d. Mencari koneksi (contacting) merupakan tindakan perorangan yang 

ditujukan terhadap pejabat-pejabat pemerintah dan biasanya dengan maksud 

memperoleh manfaat bagi hanya satu orang atau segelintir orang. 

e. Tindak kekerasan (violence) juga dapat merupakan satu bentuk partisipasi 

politik, dan untuk keperluan analisa ada manfaatnya untuk 

mendefinisikannya sebagai satu kategori tersendiri: artinya, sebagai upaya 

untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah dengan jalan 

menimbulkan kerugian fisik terhadap orang-orang atau harta benda. 

 

4. Tingkatan Partisipasi Politik 

Piramida partisipasi politik menurut David F. Roth dan Frank I. Wilson 

(Gatara dan Dzulkiah Said, 2011: 94) 
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Gambar 2.1 Piramida partisipasi politik 

Hierarki yang dinyatakan pada gambar diatas dimaksudkan untuk memotret 

tingkatan partisipasipasi politik dalam suatu kekuasaan dan untuk dapat diterapkan 

pada seluruh tipe sistem politik. Definisi dari berbagai tingkatan pada gambar di 

atas, tentunya memiliki perbedaan antara satu dan lainnya dengan melihat besar 

kecilnya suatu aktivitas terkait dengan politik. 

Orang yang Apolitis 

Menghadiri rapat umum, anggota partai/ 

kelompok kepentingan, usaha 

meyakinkan orang, memberikan suara 

dalam pemilu, mendiskusikan masalah 

politik, perhatian pada perkembangan 

poltik. 

(menyimpang)Pembunuh, politik, 

teroris, pembajak 

Pejabat Partai aktivis Sepenuh 

waktu, Pemimpin Partai/ 

Kelompok Kepentingan 

Petugas kampanye, anggota aktif dari 

Partisipan Partisipan partai/ kelompok 

kepentingan, aktif dalam proyek-proyek 

sosial 
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Tingkatan Partisipasi Politik Menurut Rush Althoff (Gatara dan Dzulkiah 

Said, 2011: 95) : 

  Menempati jabatan politik atau administrasi 

  Mencari jabatan politik atau administrasi 

  Keanggotaan aktif suatu organisasi politik 

  Keanggotaan pasif suatu organisasi politik 

                               Keanggotaan aktif suatu organisasi semu politik 

                               (Quasi Political) 

        

                               Keanggotaan pasif suatu organisasi semu politik 

                               (Quasi Political) 

                               Partisipasi dalam rapat umum, demonstrasi dan 

                               sebagainya 

                                Partisipasi dalam diskusi politik informal umum 

                                dalam politik 

        Voting (pemberian suara) 

Apathi total 

Gambar 2.2 Tingkatan partisipasi politik 

 

Untuk menganalisis tingkatan-tingkatan yang berpartisipasi politik, Samuel 

P. Huntington dan Joan M. Nelson (Gatara dan Dzulkiah Said, 2011: 93) 

mengajukan dua kriteria penjelas yaitu : 
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1) Dilihat dari dua lingkup atau proporsi dari satu kategori warga negara yang 

melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan partisipasi politik. 

2) Intensius, ukuran, jangka waktu, dan arti penting dari kegiatan khusus itu bagi 

sistem politik. 

Hubungan antara kedua kriteria ini cenderung diwujudkan dalam hubungan 

“berbanding terbalik”. Lingkup partisipasi politik yang besar biasanya terjadi 

dalam intensitas yang kecil atau yang rendah, misalnya partisipasi dalam 

pemilihan umum. Sebaliknya , jika lingkup partisipasi politik rendah atau kecil, 

intensitasnya semakin tinggi, misalnya kegiatan para aktivis partai politik, pejabat 

partai politik, kelompok penekan. 

5. Perilaku Memilih 

Menurut pasal 1 ayat (22) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008, pemilih 

adalah warga negara Indonesia yang telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun 

atau lebih atau sudah/pernah kawin, kemudian pasal 19 ayat (1 dan 2) Undang-

Undang Nomor 10 tahun 2008 menerangkan bahwa pemilih yang mempunyai hak 

memilih adalah warga negara Indonesia yang didaftarkan oleh penyelenggara 

pamilu dalam daftar pemilihan dan pada hari pemungutan suara telah genap 

berumur 17 (tujuh belas) tahun atu lebih atau sudah/pernah kawin. 

Perilaku memilih adalah keikutsertaan warga dalam pemilu sebagai 

rangkaian pembuatan keputusan. Untuk memahami kecenderungan perilaku 

memilih, mayoritas masyarakat saait ini secara akurat kita bias mengombinasikan 
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dua pendekatan yang relevan. Pertama, pendekatan psikologi sosial. Konsep ini 

merujuk pada persepsi pemilih atas partai-partai yang ada atau keterikatan 

emosional pemilih terhadap partai. Kedua, pendekatan rasional. Dalam pendekatan 

ini, kegiatan memilih dipandang sebagai produk kalkulasi untung dan rugi. 

Pertimbangan untung dan rugi terutama digunakan untuk membuat keputusan 

apakah ikut memilih atau tidak ( Prihatmoko, 2008: 46-47). 

Dalam  kajian  perilaku  pemilih  hanya  ada  dua  konsep  utama,  yaitu;  

perilaku memilih  (voting behavior)  dan  perilaku  tidak  memilih  (non  voting  

behavior).  David Moon mengatakan ada dua pendekatan teoritik utama dalam 

menjelaskan prilaku non voting  yaitu:  pertama,  menekankan  pada  karakteristik  

sosial  dan  psikologi  pemilih dan  karakteristik  institusional  sistem  pemilu;  dan  

kedua,  menekankan  pada  harapan pemilih  tentang  keuntungan  dan  kerugian  

atas  keputusan  mereka  untuk  hadir  atau tidak hadir memilih (Jurnal Ilmu Politik 

dan Ilmu Pemerintahan , 2011 :53). 

Ada dua hal yang perlu dicatat. Pertama, selama masa orde baru tidak ada 

pendidikan politik (voters education) atau peningkatan kualitas pemilihan. Kedua, 

perilaku memilih masyarakat kita masih tradisional, selain didasarkan ikatan 

emosional, juga dipengaruhi karisma dan tokoh. Hal itu berbanding terbalik 

dengan perilaku memilih masyarakat demokrasi modern. Perilaku memilih 

masyarakat tersebut lebih ditentukan isu yang diusung calon atau partai serta 

integritas, kreadibilitas dan kapabilitas calon (Prihatmoko, 2008 :47-48). 
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Adapun teori-teori Perilaku Pemilih yaitu : 

1) Party Identification Model, teori perilaku memilih yang paling 

awal , adalah party –identification model. Adalah teori yang 

berdasarkan kepada “sense of psychological” yang secara 

psikologius terikat dengan partai politik. Para pemilih dilihat 

sebagai orang yang mengidentifikasikan dirinya dengan satu partai 

politik tertentu. 

2) Sosiological Model, pemiih cenderung mengadopsi pola-pola 

pemungutan suara dicerminkan oleh faktor ekonomi dan 

kedudukan sosialnya di mana ia berada, terutama dalam 

kelompoknya. 

3) Rational-Choice Model, pendekatan pilihan rasional melihat 

kegiatan memilih sebagai produk kalkulasi untung dan rugi. Oleh 

sebab itu yang menjadi pertimbangan adalah tidak hanya “ongkos” 

memilih dan kemungkinan suaranya dapat memengaruhi hasil 

yang diharapkan. 

 

B. Masyarakat Pesisir  

Istilah masyarakat sendiri berasal dari akar kata Arab syaraka yang berarti 

“ikut serta, berpartisipasi“ masyarakat adalah memang sekumpulan manusia yang 

saling “bergaul”, atau dengan istilah ilmiah, saling “berinteraksi. Tetapi hendaknya 

diperhatikan bahwa tidak semua manusia yang bergaul atau berinteraksi itu 

merupakan masyarakat karena suatu masyarakat harus mempunyai ikatan yang 

khusus. Ikatan yang membuat  kesatuan manusia itu menjadi suatu masyarakat 

yaitu pola tingkah laku yang khas mngenai semua faktor kehidupannya dalam 

batas kesatuan itu. Pola tersebut juga harus bersifat mantap dan kontinyu dengan 

perkataan lain, pola khas tersebut harus sudah menjadi adat istiadat yang khas 

(Koentjaraningrat, 2000: 143-145). 
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Adapun pengertian masyarakat menurut beberapa ahli : 

a. Menurut Auguste Comte mengatakan, bahwa masyarakat merupakan 

kelompok-kelompok makhluk hidup dengan realitas-realitas baru yang 

berkembang menurut pola perkembangan perkembangan yang tersendiri 

(Basrowi, 2005: 39). 

b. Selo Soemardjan mengatakan, bahwa masyarakat adalah orang-orang yang 

hidup bersama, yang menaghasilkan kebudayaan (Basrowi, 2005: 40). 

c. Koentjaraningrat masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang 

berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinu 

dan yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama (Basrowi, 2005: 39). 

Kecuali ikatan adat-istiadat khas yang meliputi sektor kehidupan serta suatu 

kontinuitas dalm waktu, suatu masyarakat manusia harus juga mempunyai ciri 

lain, yaitu suatu rasa identitas di antara para warga atau anggotanya, bahwa 

mereka merupakan suatu kesatuan khusus yang berbeda dari kesatuan-kesatuan 

manusia lainnya ( Koentjaraningrat, 2000: 146). 

Adapun ciri-ciri menurut beberapa ahli :  

a. Soerjono  Soekanto (Abdulsyani, 2002: 32) menyatakan bahwa sebagai 

suatu pergaulan hidup atau suatu pergaulan hidup atau suatu bentuk 

kehidupan bersama manusia, maka masyarakat itu mempunyai ciri-ciri 

pokok, yaitu sebagai berikut : 

1) Manusia yang hidup berasama. Di dalam ilmu sosial tak ada ukuran 

yang mutlak ataupun angka yang pasti untuk menentukan berapa 

jumlah manusia yang harus ada. 

2) Bercampur untuk waktu yang cukup lama. 

3) Mereka sadar bahwa mereka merupakan suatu kesatuan. 

4) Mereka merupakan suatu sistem hidup bersama. 
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b. Abdul Syani menyebutkan, mayarakat ditandai oleh ciri-ciri : 

1) Adanya interaksi. 

2) Ikatan pola tingkah laku yang khas di dalam semua aspek kehidupan 

yang bersifat mantap dan kontinu. 

3) Adanya rasa identitas terhadap kelompok, di man individu yang 

bersangkutan menjadi anggota kelompoknya (Basrowi, 2005: 41). 

Pitrim A. Sorokin, pernah mengtakan bahwa sistem lapisan masyarakat 

merupakan ciri yang tetap dan umum dalam setiap masyarakat yang hidup 

teratur. Menurut Pitrim A. Sorokin Social stratification adalah pembedaan 

penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat (hierarkis). 

Perwujudannya adalah kelas tinggi dan kelas rendah. Bentuk-bentuk lapisan 

masyarakat berbeda-beda dan banyak sekali. Lapisan-lapisan tersebut tetap ada, 

sekalipun dalam masyarakat kapitalis, demokratis, komunistis, dan lain 

sebagainya (Soekanto, 2006: 197-198). 

Lapisan masyarakat tersebut memiliki banyak bentuk-bentuk konkret. 

Akan tetapi, secara prinsipil bentuk-bentuk tersebut dapat dikalsifikasikan ke 

dalam tiga macam kelas, yaitu yang ekonomis, politis, dan yang berdasarkan 

pada jabatan-jabatan tertentu dalam masyarakat. Umumnya ketiga bentuk 

pokok tadi mempunyai hubungan yang erat satu dengan lainnya, di mana terjadi  

saling mempengaruhi (Soekanto, 2006: 199). 

Pesisir (Purba 2005 : 35) adalah masyarakat yang berdiam di daratan 

dekat dengan laut dan masyarakat yang secara khas menghabiskan sebagian 
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besar masa hidupnya di atas perairan laut  pesisir secara umum mencakup 

kesatuan- kesatuan hidup manusia yang berdiam dan mengembangkan 

kehidupan sosial di daerah yang relatif dekat ke laut. Bagi komuniti ini 

ketergantungan hidup mereka kepada sumber daya alam daratan juga sama 

besarnya dengan ketergantungan mereka kepada sumber daya perariran. 

Masyarakat  pesisir  adalah  sekumpulan  masyarakat  yang  hidup  bersama-

sama mendiami wilayah pesisir membentuk dan memiliki kebudayaan yang 

khas yang  terkait  dengan  ketergantungannya  pada  pemanfaatan  sumberdaya  

pesisir (Satria, 2004 :14). 

Meskipun Indonesia negara kepulauan (archipelago), akan tetapi hanya 

sebagian kecil saja dari penduduknya yang berdiam, hidup dan menyesuaikan 

diri dengan lingkungan pesisir. Berdasarkan hubungan, adaptasi dan 

pemahaman terhadap daerah pesisir dengan segala kondisi geografisnya, maka 

masyarakat yang berdiam di pesisir setidaknya dapat kita kategorikan menjadi 

tiga. Tipe-tipe masyarakat pesisir di Indonesia: 

1) Masyarakat Perairan, kesatuan-kesatuan sosial yang hidup dari sumber 

daya perairan (laut, sungai, pantai), cenderung terasing dari kontak-

kontak dengan masyarakat lain, lebih banyak berada di lingkungan 

perairan dari pada darat , dan berpindah-pindah tempat di suatu 

wilayah (teritorial) perairan tertentu. 

2) Masyarakat Nelayan, golongan masyarakat pesisir yang dapat 

dianggap paling banyak memanfaatkan hasil laut dan potensi 

lingkungan perairan dan pesisir untuk kelangsungan hidupnya. 

Masyarakat Nelayan umumnya telah bermukim secara tetap di daerah-

daerah yang mudah mengalami kontak-kontak dengan masyarakat lain. 

3) Masyarakat Pesisir Tradisional, masyarakat pesisir seperti ini memang 

berdiam dekat perairan laut, akan tetapi sedikit sekali menggantungkan 

kelangsungan hidup dari sumber daya laut. Mereka kebanyakan hidup 
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dari pemanfaatan sumber daya daratan, baik sebagai pemburu dan 

peramuataupun sebagai petani tenaman pangan ataupun jasa. Jadi 

masyarakat peissir seperti ini tidak dapat disamakan dengan 

masyarakat nelayan ataupun masyarakat perairan yang memiliki 

ketergantungan hidup sangat besar kepada sumber daya 

perairan.(Purba 2005: 35-37). 

Pada umumnya  budaya masyarakat pesisir bersifat terbuka, lugas, dan 

egaliter. Kebudayaan yang hidup di sepanjang daerah ini berada dalam suatu 

wilayah kebudayaan pesisir. Sifat-sifat umum masyarakat pesisir yang berwatak 

keras, terbuka, lugas, dan egaliter, serta kehidupan keberagamaannya cenderung 

akuluratif , sangat berkaitan dengan kondisi kawasan tempat tinggal (Kompas, 

2006: 17). 

Wilayah pesisir merupakan daerah yang sangat penting bagi kehidupan 

organisme laut. Wilayah ini juga mendukung dan melindungi bagian darat 

(Sara, 2014: 31). Sumber daya yang terkandung di wilayah pesisir sangat 

beragam. Sumber daya tersebut dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu 

sumber daya manusia (human resources) dan sumber daya fisik (physical 

resources). Secara detail sumber daya alam dikelompokkan menjadi sumber 

daya alam hayati dan non hayati. Sumber daya pesisir dan juga laut 

mengandung semua bentuk sumber daya alam tersebut–sumber daya perairan 

hayati dan non-hayati serta sumber daya terbarukan dan tidak terbarukan. (Sara, 

2014:1). 
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C. Pemilihan Umum Presiden 

1. Pengertian 

Pemilihan Umum (general election) diakui secara global , sebagai sebuah 

arena untuk membentuk demokrasi perwakilan serta menggelar pergantian 

pemerintahan secara berkala (Sitepu, 2012 :177). Pemilihan umum merupakan 

realisasi fungsi rekruitmen politik yang seharusnya ada dalam sistem yang 

demokratis. Sehingga secara teoritis, pada sebuah sistem Pemilu biasanya 

berisikan pola pemberian suara, yang memberikan kemungkinan bagi pemilih 

untuk menentukan preferensinya, memilih partai atau individu yang menjadi 

calon dalam Pemilu (Kartiko,2009: 38). 

Pemilihan umum merupakan sarana yang paling adil untuk menentukan 

partai politik mana yang masih tetap eksis dan paling berhak melanjutkan 

tugasnya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat. Secara alamiah 

akan terjadi seleksi terhadap partai politik untuk dapat eksis baik sebagai peserta 

pemilu maupun keberadaannya di parlemen (Sukriono, 2009: 11). 

Pemilihan  Umum  Presiden  dan  Wakil  Presiden,  selanjutnya disebut 

Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, adalah pemilihan umum  untuk  memilih  

Presiden  dan  Wakil  Presiden  dalam Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  

berdasarkan  Pancasila dan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  

Indonesia  Tahun 1945 (dalam Undang-undang No.42 tahun 2008 tentang 

Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden). 
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Gabungan Partai Politik (Undang-undang No.42 tahun 2008 tentang 

Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden), adalah gabungan 2 (dua) Partai 

Politik atau  lebih  yang  bersama-sama  bersepakat  mencalonkan 1 (satu) 

Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden. Pasangan  Calon  Presiden  dan  

Wakil  Presiden,  selanjutnya disebut  Pasangan  Calon,  adalah  pasangan  calon  

peserta Pemilu  Presiden  dan  Wakil  Presiden  yang  diusulkan  oleh Partai  

Politik  atau  Gabungan  Partai  Politik  yang  telah memenuhi persyaratan. 

Pasangan  Calon  diusulkan  oleh  Partai  Politik  atau  Gabungan Partai  Politik  

peserta  pemilu  yang  memenuhi  persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% 

(dua puluh persen) dari jumlah kursi  DPR  atau  memperoleh  25%  (dua  puluh  

lima  persen)  dari suara  sah  nasional  dalam  Pemilu  anggota  DPR,  sebelum 

pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. 

Pemilu  Presiden  dan  Wakil  Presiden  (Undang-undang No.42 tahun 

2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden) dilaksanakan  

setiap 5 (lima) tahun sekali. Pemilu  Presiden  dan  Wakil  Presiden  dilaksanakan 

di  seluruh wilayah  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  sebagai  satu 

kesatuan daerah pemilihan. Pemungutan  suara  dilaksanakan  secara  serentak  

pada  hari libur atau hari yang diliburkan. Hari,  tanggal,  dan  waktu  

pemungutan  suara  Pemilu  Presiden dan Wakil Presiden ditetapkan dengan 

keputusan KPU. Pemilu  Presiden  dan  Wakil  Presiden  dilaksanakan  setelah 

pelaksanaan pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD. 



30 
 

   
 

Adapun tujuan dari Pemilihan Umum, Paling tidak ada tiga tujuan 

pemilihan umum di Indonesia, yaitu pertama memungkinkan terjadinya 

pergantian pemerintah secara damai dan tertib, kedua: untuk melaksanakan 

kedaulatan rakyat, dan ketiga; untuk melaksanakan hak-hak asasi warga Negara. 

Sementara itu, Jimly Asshiddiqie merumuskan tujuan penyelenggaraan pemilu 

menjadi 4 (empat), yaitu dikutip dari (Sukriono, 2009: 20) :  

a. untuk memungkinkan terjadinya peralihan kepemimpinan 

pemerintahan secara tertib dan damai; 

b. untuk memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang akan 

mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan; 

c.  untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat; dan 

d. untuk melaksanakan prinsip hak-hak asasi warga negara. 

 

2. Asas Pemilihan Umum 

Berdasarkan pasal 22 E ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik 

Indonesia tahun 1945, pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, 

rahasia, jujur, dan adil. Pengertian asas pemilu adalah : 

a. Langsung, yaitu rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk secara 

langsung memberikan suaranya sesuai dengan kehendak hati nuraninya, 

tanpa perantara. 

b. Umum, pada dasarnya semua warga negara yang memenuhi persyaratan 

minimal dalam usia, yaitu sudah berumur 17 tahun atau telah pernah kawin 

berhak ikut  memilih dalam pemilihan umum. Warga negara yang sudah 

berumur 21 tahun berhak dipilih dengan tanpa ada diskriminasi 

(pengecualian). 
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c. Bebas, setiap warga negara yang memilih menentukan pilihannya tanpa 

tekanan dan paksaan dari siapapun/dengan apapun. Dalam melaksanakan 

haknya setiap warga Negara dijamin keamananya, sehingga dapat memilih 

sesuai dengan kehendak hati nurani dan kepentingannya. 

d. Rahasia, dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin bahwa pilihannya 

tidak akan diketahui oleh pihak manapun  dan dengan jalan apapun. 

Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat 

diketahui oleh orang lain kepada siapapun suaranya akan di berikan. 

e. Jujur, dalam penyelenggaraan pemilu setiap penyelenggara/pelaksana 

pemilu, pemerintah dan partai politik peserta pemilu, pengawasan, dan 

pemantau pemilu, termasuk pemilih serta semua pihak yang terlibat secara 

tidak langsung harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

f.     Adil, berarti dalam penyelenggaraan pemilu setiap pemilih dan parpol 

peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan 

pihak manapun.  

Tahap-tahap yang dilewati dalam proses pemilihan umum meliputi 

pendaftaran pemilih, pencalonan, kampanye, penyusunan dan perhitungan 

suara, pemantapan hasil pemilihan, peresmian atau pelantikan para calon 

terpilih. Hak pilih merupakan hak yang harus dilindungi dan dijamin sebagai 

hak dasar atau hak asasi warga negara dalam aturan-aturan hukum negara yang 
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demokratis di bawah negara berdasar the rule of law, pemilihan umum dapat 

berlaku secara umum, sama dan berkesamaan langsung, bebas dan rahasia. Cara 

pemilihan umum yang bersifat umum, sama, langsung, bebas dan rahasia ini 

dijadikan asas daripada pemilihan umum (Sukriono, 2009: 18). 

Tahapan penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 

(Undang-Undang No.42 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan 

Wakil Presiden), meliputi: penyusunan daftar Pemilih; pendaftaran bakal 

Pasangan Calon; penetapan Pasangan Calon; masa Kampanye; masa tenang; 

pemungutan dan penghitungan suara; penetapan hasil Pemilu Presiden dan 

Wakil Presiden; dan pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden. 

D. Karangka Berfikir  

Berdasarkan landasan teori dan beberapa difinisi yang ada, maka 

kerangka berfikir yang ada dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai 

berikut. Variabel penelitian ini adalah tingkat partisipasi masyarakat pesisir 

dalam pemilihan umum presiden tahun 2014. 

Masyarakat pesisir adalah sekumpulan masyarakat yang mendiami di 

wilayah pesisir. Masyarakat pesisir yang menjadi penelitian di sini yaitu 

masyarakat pesisir di Desa Bonang Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang 

mengenai pemilihan umum presiden tahun 2014 dimana banyaknya masyarakat 

yang memiliki semanagat kerja tinggi, lulusan pendidikan penduduk yaitu lulus 

TK sebanyak 35 jiwa, SD sebanyak 200 jiwa dan SMP 200 jumlah, lulusan 
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SMA 150 jiwa, D1- D3 15 jiwa , dan S1-S3 11 jiwa, banyak dari mereka yang 

takut untuk ikut dalam partisipasi politik tetapi penduduk juga ada yang 

mengerti politik sehingga banyak dari masyarakat di Desa Bonang yang tidak 

mementingkan partisipasi politik karena kepentingan pribadi di rasa lebih 

penting.  

Partisipasi politik merupakan hal yang penting pada masa demokrasi, 

partisipasi politik dianggap sebagai salah satu wujud demokrasi di Negara 

Indonesia pada saat ini. Masyarakat pesisir di Desa Bonang Kecamatan Lasem 

Kabupaten Rembang banyak warga yang sudah memiliki hak dalam ikut 

berpartisipasi politik khususnya pemilihan Presiden diharapkan dengan adanya 

faktor internal dan eksternal juga yang memengaruhi seseorang untuk ikut 

dalam partisipasi politik khusunya disini dalam pemilihan umum presiden tahun 

2014, sehingga pemerintahan yang ideal diharapkan warga indonesia akan 

terwujud.  
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Kerangka berfikir dapat digambarkan sebagai berikut: 
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Gambar 2.3  Kerangka Berfikir 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Jenis pendekatan penelitian yang akan dilakukan adalah jenis pendekatan 

penelitian kuantitatif, karena data yang diperoleh berupa angka dan diproses secara 

statistik. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang menekankan data – data 

numerikal (angka) yang diolah dengan metoda statistika  (Azwar, 2013: 5). 

B. Desain Penelitian 

Penelitian yang akan dilaksanakan termasuk dalam jenis penelitian kuantitatif. 

Penelitian dengan pendekatan kuantitatif menekankan analisisnya pada data-data 

numerikal (angka) yang akan diolah dengan metode statistika (Azwar, 2013: 5). 

Data yang dikumpulkan semata-mata bersifat deskriptif sehingga bermaksud 

mencari penjelasan, menguji hipotesis, membuat prediksi maupun taraf deskripsi, 

yaitu menganalisis dan menyajikan fakta secara numerik sehingga dapat lebih mudah 

untuk dipahami dan disimpulkan. Pengolahan data pada penelitian deskriptif 

didasarkan pada analisis persentase dan analisis kecenderungan (Azwar, 2013: 6). 

C. Lokasi Penelitian 

 Lokasi penelitian adalah tempat melakukan penelitian guna memperoleh data 

yang berasal dari responden. Lokasi penelitian ini adalah Desa Bonang Kecamatan 

Lasem Kabupaten Rembang. 
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D. Variabel Penelitian 

  Variabel dalam penelitian adalah tingkat partisipasi politik masyarakat pesisir 

dalam pemilihan presiden tahun 2014.  

E. Populasi dan Sampel 

1. Populasi Penelitian 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono,2009: 80). Dalam 

penelitian ini yang menjadi populasi adalah masyarakat pesisir di Desa Bonang 

Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang dimana yang sudah mempunyai hak pilih 

dan bukan anggota TNI/ POLRI,  dengan karakteristik sudah berusia  17 tahun 

atau sudah/ pernah kawin, warga negara yang harus terdaftar sebagai pemilih, 

tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya, tidak sedang dicabut hak pilihnya 

berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai hukum tetap. Jumlah 

keseluruhan pemilih di Desa Bonang dengan karakteristik tersebut yaitu 1.196 

jiwa (Data KPU Kabupaten Rembang tahun 2014). 

2.  Sampel Penelitian 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut (Sugiyono, 2009: 81). Fraenkel dan Wallen menjelaskan bahwa 

tugas pertama peneliti dalam pemilihan sampel adalah menegaskan batasan 

populasi  yang hendak diseledikinya (Purwanto, 2013: 86). Dari berbagai rumus 

yang ada, ada sebuah rumus yang dapat digunakan  untuk menetukan besaran 
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sampel yaitu rumus slovin dengan nilai kritis sebesar 10% (Bambang, 2005: 137-

138). 

Rumus Slovin:  

    N 

n =  

   1+ Ne
2 

 

 

 Keterangan: 

 n  :  besaran sampel 

N  :  besaran populasi 

E  : nilai kritis (batas ketelitian) yang digunakan (persen 

kelonggaran) ketidaktelitian karena kesalahan penarikan 

sampel) 

   Dari populasi diatas dapat dihitung: 

   N 

n =  

   1+ Ne
2 

    

 

1.196 

n =  
            

1+1.196 (0,1)
2 

 

1.196 

n =  
             

1 +
 

11,96 

 

            1.196 

n =   

      12,96 

 

  n =  92,2 dibulatkan 92 

 

  Dalam penelitian ini, peneliti mengambil sampel yaitu 92 jiwa dari 1.196, 

92 Skala disebar ke 2 RW. Dari RW 1 disebar ke 3 RT yaitu RT 01, RT 02, dan 
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RT 04 dengan jumlah 46, sedangkan RW 2 disebar ke RT 01, RT 03, dan RT 05 

dengan jumlah 46. Sampel mewakili populasi dengan karakteristik penelitian. 

 Penelitian ini menggunakan sampling Insidental dimana teknik penentuan 

sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan/insidental 

bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang 

yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data (Sugiyono, 2009: 85). 

F. Menyusun Instrumen 

 Sebelum instrumen untuk disebarkan kepada subyek penelitian, peneliti terlebih 

dahulu menentukan aspek-aspek atau indikator yang akan diteliti yang dalam hal ini 

adalah tingkat partisipasi politik masyarakat pesisir dalam pemilihan umum Presiden 

tahun 2014 dan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pemilihan Presiden tahun 

2014. Penentuan indikator–indikator ini dimaksudkan untuk membatasi peneliti serta 

memudahkan peneliti dalam pembuatan pernyataan skala. Peneliti menetapkan 34 

item pada skala tingkat partisipasi politik masyarakat pesisir dalam pemilihan umum 

Presiden tahun 2014 tersebut. 

G. Pelaksanaan Penelitian 

 Penelitian dilakukan oleh peneliti pada tanggal 24 April- 28 April 2015 di Desa 

Bonang, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang. Penelitian ini dikenakan pada 

sejumlah responden sebanyak 92 jiwa yang dipilih berdasarkan pengambilan sampel 

dengan karakteristik yang ditetatapkan, dengan menggunakan teknik insidental 

sampling. 
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H. Metode Pengumpulan Data 

 Penelitian ini menggunakan metode skala sebagai alat pengumpulan data. 

Penggunaan metode skala untuk mengungkap Skala tingkat partisipasi politik 

masyarakat pesisir dalam pemilihan umum akan disusun berdasarkan indikator-

indikatornya dan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam partisipasi politik. Skala 

pengukuran merupakan kesepakatan yang digunakan sebagai acuan untuk 

menentukan panjang pendeknya interval yang ada dalam alat ukur, sehingga alat ukur 

tersebut bila digunakan dalam pengukuran akan menghasilkan data kuantitatif 

(Sugiyono, 2009: 92). 

 Skala tingkat partisipasi politik masyarakat pesisir dalam pemilihan umum akan 

disusun berdasarkan indikator-indikatornya. Pernyataan-pernyataan dalam penelitian 

ini akan disajikan dalam bentuk favorable (+) dan unfavorable (-). Adapun rancangan 

untuk skala tingkat partisipasi politik masyarakat pesisir dalam pemilihan umum 

adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.1 Kriteria Skor Skala 

Instrument pengukuran ini terdiri dari 34 item yang terbagi dalam 2 dimensi 

yaitu 17 item untuk mengukur tingkat partisipasi politik masyarakat di Desa Bonang 

Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang dan 17 item untuk mengukur faktor- faktor 

 

Jawaban 

Skor 

Favorabel Unfavorabel 

Sangat Sesuai (SS) 

Sesuai (S) 

Tidak Sesuai (TS) 

Sangat Tidak Sesuai (STS) 

              4                            1 

              3                            2 

              2                            3 

              1                            4 
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yang mempengaruhi masyarakat dalam partisipasi politik khusunya pemilihan 

Presiden dari 17 item dibagi 5 untuk mengukur setiap faktor (3 item faktor Ekonomi, 

3 item faktor Mencari informasi sendiri mengenai calon, 3 item faktor visi misi partai 

politik, 5 item faktor Lingkungan dan Keluarga, dan 3 item faktor karakteristik calon 

pemimpin). 

Setelah pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan skala, selanjutnya 

peneliti melakukan langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Memberi skor pada masing-masing jawaban yang telah diisi oleh subjek 

2. Mentabulasi data berdasarkan jumlah item per indikator 

3. Menentukan tingkat partisipasi politik masyarakat pesisir dalam pemilihan  

Presiden tahun 2014. 

4. Menentukan faktor yang mempengaruhi dalam pemilihan  Presiden tahun 2014. 

I. Validitas dan Reliabilitas 

1. Validitas 

Validitas berasal dari kata validity yang mempunyai arti sajauh mana akurasi 

suatu tes atau skala dalam menjalankan fungsi pengukurannya. Pengukuran 

dikatakan mempunyai validitas yang tinggi apabila menghasilkan data yang secara 

akurat memberikan gambaran mengenai variabel yang diukur seperti yang 

dikehendaki oleh tujuan pengukuran tersebut. 

Pengujian validitas skala menggunakan teknik korelasi product moment 

pearson yang selanjutnya akan dihitung dengan bantuan aplikasi SPSS versi 20.0 

for windows, adapun rumusnya sebagai berikut: 
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rxy = 
𝑁 (∑(𝑋𝑌)−(∑(𝑋)(∑(𝑌))))

√*𝑁.∑ 𝑋2−(∑(𝑋2)+*𝑁.∑ 𝑌2−(∑(𝑌2)+
 

 
Keterangan : 

rxy  : koefisien validitas dalam hitungan 

N  : jumlah anggota sampel 

∑x  : jumlah keseluruhan skor pada suatu item 

∑y  : jumlah keseluruhan skor total 

∑xy : jumlah keseluruhan „x‟ dikalikan „y‟ 

 2x  : jumlah keseluruhan „x‟ yang telah dikuadratkan 

 2y  : jumlah keseluruhan „y‟ yang telah dikuadratkan  

  Untuk mengetahui apakah suatu item valid atau gugur, maka dilakukan 

perbandingan antara koofisien r hitung dengan koofesien r tabel atau 

membandingkan dengan nilai p. Jika r hitung > dari r tabel atau nilai p < 0,05 berarti 

item valid. Sebaliknya, jika r hitung < r tabel atau nilai p > 0,05 berarti item tidak 

valid (gugur). 

 Beradasarkan uji validitas diperoleh hasil bahwa skala tingkat partisipasi 

politik masyarakat pesisir dalam pemilihan umum yang terdiri dari 34 item, 27 item 

dinyatakan valid dan 7 item lainnya dinyatakan tidak valid atau gugur. Tetapi item-

item yang tidak valid tetap diikut sertakan dalam sebaran  skala dimasyarakat untuk 

analisis dan dan hasil penelitian 

2. Reliabilitas 

Reliabilitas merupakan penerjemahan dari kata reliability, yaitu sejauh mana 

hasil suatu proses pengukuran dapat dipercaya. Suatu pengukuran yang mampu 

menghasilkan data yang memiliki tingkat reliabilitas tinggi disebutsebgai 

pengukuran yang reliabel (Saifuddin,2012: 7). Reliabilitas didefinisikan sebagai 
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tingkat sejauh mana skor tes konsisten, dapat dipercaya, dan dapat diulang 

(Purwanto,2013: 81). Dalam penelitian ini, uji reliabilitas dilakukan dengan 

menggunakan penghitungan komputer melalui program SPSS Versi 20. 

J. Analisis Data 

Analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden atau 

sumber data lain terkumpul. Kegiatan dalam analisis data adalah: mengelompokkan 

data berdasarkan variabel dan jenis responden, mentabulasi data berdasarkan variabel 

dari seluruh responden, menyajikan data tiap variabel yang diteliti, melakukan 

perhitungan untuk menjawab rumusan masalah, dan melakukan perhitungan untuk 

menguji hipotesis yang telah diajukan (Sugiyono 2013 : 147). 

Penelitian ini bersifat kuantitatif yaitu dengan teknik statistik deskriptif. Data – 

data yang didapat dalam penelitian ini akan diolah dengan statistik deskriptif, 

sehingga diperoleh tingkat partisipasi politik masyarakat pesisir dalam pemilihan 

Presiden tahun 2014 di Desa Bonang Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang. 

Keseluruhan data diolah dengan menggunakan bantuan komputer program SPSS 

versi 20.0 for windows. 

K. Analisis Deskriptif 

Hasil penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkatan partisipasi politik 

masyarakat pesisir dalam pemilihan Presiden tahun 2014.  Data dari skala yang telah 

terkumpul kemudian dianalisis untuk mengetahui tingkat partisipasi politik 

masyarakat pesisir dalam pemilihan Presiden tahun 2014. Dalam menganalisis, 
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peneliti menggunakan angka yang dideskripsikan dengan menguraikan kesimpulan 

yang didasari oleh angka yang diolah dengan metode statistik. 

Berdasarkan analisis data dengan menggunakan SPSS versi 20.0 for windows, 

data hasil penelitian mengenai tingkat partisipasi politik masyarakat pesisir di Desa 

Bonang Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang sebagai berikut : 

Tabel 4.5 Deskriptif Data Penelitian 
 

N Valid 92 

Missing 0 
Mean 67,85 
Std. Error of Mean ,999 
Median 69,00 
Mode 71 
Std. Deviation 9,582 
Variance 91,823 
Range 49 
Minimum 42 
Maximum 91 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

Suatu penelitian diharapkan akan memperoleh hasil sesuai dengan tujuan yang 

ditetapkan dalam penelitian. Hasil penelitian yang dimaksudkan adalah data dari 

instrument tertentu, kemudian dianalisis dengan teknik dan metode yang telah 

ditentukan. Dalam bab ini, penulis menguraikan hasil-hasil penelitian yang telah 

dilakukan serta pembahasan terhadap hasil penelitian tersebut.  

A. Hasil Penelitian 

L. Gambaran Umum Daerah Penelitian 

a. Letak Geografis dan Luas Wilayah 

Desa Bonang secara administratif termasuk dalam wilayah Kecamatan 

Lasem Kabupaten Rembang merupakan daerah pesisir dan terletak di sebelah 

utara pulau Jawa. Dari ibu kota kecamatan, Desa Bonang berjarak 4 km. Desa 

Bonang dari pusat pemerintahan Kabupaten Rembang berjarak  16 km. 

Luas wilayah Desa Bonang adalah 101. 311. H. Batas Desa Bonang 

terletak di sebelah utara pulau Jawa, sebelah selatan Desa Sriombo, sebelah 

barat Desa Tasik Sono, sebelah timur Desa Sriombo. Desa Bonang terdiri dari 

dua rukun warga (RW) dan 10 rukun tetangga (RT). Menurut topografi desa, 

Desa Bonang memiliki ketinggian 500 m di atas permukaan laut (DPL), 

sehingga tergolong dataran tinggi. Suhu di Desa Bonang rata-rata 55 derajat 

Celsius. 
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b. Jumlah Penduduk 

Penduduk Desa Bonang berjumlah 1.636 jiwa yang terdiri atas 812 laki-

laki dan 824 perempuan. Jumlah keseluruhan pemilih di desa ini sejumlah 

1.177 pemilih dengan jumlah pemilih 586 perempuan dan 591 laki-laki yang 

terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). 

Jumlah penduduk di Desa Bonang Kecamatan Lasem Kabupaten 

Rembang berdasarkan usia secara keseluruhan dibedakan kelompok 

pendidikan dan kelompok tenaga kerja yaitu : 

Tabel 4.1 Daftar penduduk Desa Bonang menurut Kelompok Pendidikan 

No Kelompok pendidikan Frekuensi 

1. 00 – 03 Tahun 79 

2. 04 - 06 Tahun 91 

3. 07 - 12 Tahun                   200 

4. 13 - 15 Tahun 57 

5. 

6. 

16 - 18 Tahun 

                  19 – keatas 

69 

                   900 

 Jumlah                  1396 

Daftar penduduk di atas dibedakan sesuai dengan kelompok 

pendidikan di Desa Bonang dan dari data tersebut yang sudah memeiliki hak 

pilih dalam pemilihan Presiden tahun 2014 yaitu usia 16-18 yang sudah 

memiliki hak pilih sejumlah 58 karena sisanya masih berusia 16 tahun, dan 

usia 19 tahun-keatas sejumlah 900. Jadi jumlah kesuluruhan yang sudah 

memiliki hak pilih yaitu 958 orang. 

 

Tabel 4.2 Daftar penduduk Desa Bonang menurut Kelompok Tenaga Kerja  
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No Kelompok tenaga kerja Frekuensi 

1. 10 -14 Tahun   7 

2. 15 -19 Tahun                    120 

3.                    20 -26 Tahun                      40 

4. 27 - 40 Tahun 40 

5. 

6. 

41 - 56 Tahun 

                  57 – keatas 

23 

                     10 

 Jumlah 240 

Tabel di atas adalah tabel penduduk Desa Bonang berdasarkan 

kelompok masyarakat yang sudah bekerja. Dari data di atas yang sudah 

memiliki hak pilih dalam pemilihan Presiden tahun 2014 yaitu usia 15-19 

tahun sejumlah 106 yang sudah menikah sehingga memiliki KTP, usia 20-26 

sejumlah 40, usia 27-40 sejumlah 40, usia 41-56 sejumlah 23, dan usia 57- 

keatas sejumlah 10 jadi jumlah keseluruhan 219 orang. 

2. Pelaksanaan Pemilihan Presiden 2014 di Desa Bonang Kecamatan Lasem 

Kabupaten Rembang 

a. Daftar Pemilih 

Salah satu tahapan penting dalam pelaksanaan pemilihan Presiden 2014 

di Desa Bonang adalah tahapan pendaftaran pemilih. Data KPUD Kabupaten 

Rembang dalam pemilihan Presiden tahun 2014 terdapat 1.177 orang yang 

terdiri dari 591 pemilih laki-laki dan 586 pemilih perempuan yang terdaftar 

dalam DPT. Dapat dijabarkan sebagai berikut. 
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 Tabel 4.3 Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Presiden 2014 Desa Bonang 

Sumber. KPUD Kabupaten Rembang 

 

 

 

 

Dari jumlah DPT tersebut terdapat penambahan jumlah pemilih terdaftar 

DPTb/ pemilih dari TPS lain, hal ini terjadi di TPS 4 yang terdapat penambahan 

1 pemilih perempuan. Kemudian ada penambahan di DPK yang terjadi di TPS 1 

yang terdapat penambahan 4 pemilih perempuan dan di TPS 4 yang terdapat 

penambahan 1 pemilih laki-laki. Selanjutnya terdapat penambahan dalam 

DPKTb/ pengguna Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau identitas lain atau paspor 

yaitu di TPS 1 yang terdapat 2 pemilih perempuan, di TPS 2 terdapat tambahan 

10 laki-laki dan 1 pemilih perempuan yang menjadi pemilih khusus tambahan. 

Jadi jumlah keseluruhan pemilih di Desa Bonang pada saat pemungutan suara 

adalah 1.196 pemilih dengan rincian 602 pemilih laki-laki dan 594 pemilih 

perempuan tetapi yang menggunakan hak pilihnya jumlah keseluruhan 905. 

b. Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden 

Nama pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dengan nomor urut 

satu adalah H. Prabowo Subianto sebagai calon Presiden dan Ir. H. M. Hatta 

Rajasa sebagai calon Wakil Presiden. Kemudian nomor urut dua adalah Ir. H. 

No Jenis 

Kelamin  

TPS 1  TPS2 TPS 3 TPS 4   

1 Laki-laki 130 160 157 144   

2 Perempuan 130 169 140 147   

Jumlah pemilih 260 329 297 291   
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Joko Widodo sebagai calon Presiden dan Drs. H. M. Jusuf  Kalla sebagai calon 

Wakil Presiden. 

c. Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara 

Perolehan suara terbanyak dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 

di Desa Bonang adalah pasangan nomor urut dua yaitu Ir. H. Joko Widodo dan 

Drs. H. M. Jusuf  Kalla sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Kemenengan 

pasangan Ir. H. Joko Widodo dan Drs. H. M. Jusuf  Kalla dari pasangan H. 

Prabowo Subianto dan Ir. H. M. Hatta Rajasa di 3 TPS dari 4 TPS Desa Bonang. 

Dalam berita acara rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara ditingkat desa 

dalam Pemilu Presiden 2014, menyebutkan bahwa tidak ada kejadian khusus 

dan/ atau pernyataan keberatan oleh saksi. Perolehan suara kedua pasangan calon 

dapat dilihat sebagai berikut. 

Tabel 4.4 Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Desa Bonang dalam 

Pemilihan Presiden 2014 

No Pasangan Calon 

Pesiden dan Wakil 

Presiden 

TPS 1 TPS2 TPS 3 TPS 4   

1 Prabowo- Hatta 103  99 82 72   

2 Jokowi- Kalla  96    149   152  152   

Jumlah Suara Sah Pasangan 

Calon 

199    248   234  224   

Sumber: KPUD Kabupaten Rembang 

3. Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat Pesisir dalam Pemilihan Presiden 

tahun 2014 di Desa Bonang Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang 

Penelitian ini menggunakan skala dalam mengukur tingkat partisipasi 

politik masyarakat pesisir dalam pemilihan Presiden tahun 2014 di Desa Bonang. 
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Adapun kriteria yang digunakan dalam penelitian tingkat partisipasi politik dalam 

pemilihan Presiden tahun 2014 di Desa Bonang menggunakan distribusi skor skala 

pada kelompok subjek, seperti tabel di bawah : 

Tabel 4.5 : Kriteria Tingkat Parisipasi Politik Masyarakat Pesisir dalam Pemilihan 

Presiden tahun 2014 

Interval Kategori 

X < (M – 1,0 s) 

(M – 1,0 s)≤ X < (M+ 1,0 s) 

(M+ 1,0 s) ≤ X 

Rendah 

Sedang 

Tinggi 

Keterangan : 

M = Mean Teoritik 

S = Standar Deviasi 

X = Skor 

Deskripsi diatas memberikan gambaran penting mengenai distribusi skor 

skala pada kelompok subjek yang dikenai pengukuran yang berfungsi sebagai 

informasi mengenai keadaan subjek pada aspek atau variabel yang diteliti (azwar, 

2005:105). 

Mengukur tingkat partisipasi politik masyarakat pesisir dalam pemilihan 

Presiden tahun 2014 menggunakan teori dari Gabriel A Almond sehingga 

pengukuran tinggi rendahnya tingkat partisipasi politik masyarakat didasarkan 

pada, Pemberian suara (voting), Diskusi politik, Kegiatan kampanye, Membentuk 

dan bergabung dalam kelompok kepentingan Komunikasi individual dengan 

pejabat politik dan administratif.  Skala terdiri dari 34 item  yang valid 27 item 

dengan skor tertinggi 4 dan skor terendah 1, sehingga tingkat partisipasi politik 
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masyarakat pesisir dalam pemilihan Presiden tahun 2014 dapat dinyatakan dengan 

kriteria sebagai berikut : 

Penggolongan kriteria analisis tingkat partisipasi politik masyarakat pesisir dalam 

pemilihan Presiden tahun 2014 

Skor tertinggi =  27 X 4 = 108 

Skor terendah  = 27 X 1 = 27 

 

4.1 Gambar Histogram hasil sebaran skala 

Berdasarkan perhitungan di atas diperoleh distribusi Tingkat partisipasi 

politik masyarakat pesisir dalam pemilihan Presiden tahun 2014 responden sebagai 

berikut : 
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Tabel 4.6 distribusi Frekuensi Tingkat partisipasi politik masyarakat pesisir dalam 

pemilihan Presiden tahun 2014 

Kriteria              Interval                       ∑ Subjek                    % 

Rendah              X < 58,268                         42                          45,7 % 

Sedang          58,268 ≤ X ≤67,85              35                       38 % 

Tinggi                77,43 ≤ X                         15                          16,3 %             

                   Total                                         92                         100 % 

 

Gambaran umum Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat Pesisir dalam 

Pemilihan Presiden tahun 2014 responden sebagai berikut : 

 

4.2 Gambar Diagram hasil Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat Pesisir dalam 

Pemilihan Presiden tahun 2014 

Disimpulkan bahwa tabel dan diagram di atas menunjukkan sebagian besar 

responden memiliki tingkat partisipasi politik masyarakat pesisir dalam pemilihan 

Presiden tahun 2014 di Desa Bonang Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang 

tergolong rendah. 

46% 

38% 

16% 

Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat Pesisir dalam 

Pemilihan Presiden tahun 2014 

Rendah 45,7 %

Sedang 38 %

Tinggi 16,3 %
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4. Faktor-faktor yang mempengaruhi Partisipasi Politik Masyarakat Pesisir 

dalam Pemilihan Umum tahun 2014 

Salah satu instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala 

berdasarkan indikator pada masing-masing komponen. Kriteria yang digunakan 

dalam penelitian ini menggunakan kategorisasi berdasarkan model distribusi normal. 

Penggolongan subjek ke dalam 4 kategori yaitu sangat tinggi, tinggi, rendah, dan 

sangat rendah. 

Deskripsi data di atas memberikan gambaran penting mengenai distribusi skor 

skala pada kelompok subjek yang dikenai pengukuran dan berfungsi sebagai 

informasi mengenai keadaan subjek pada aspek atau variabel yang diteliti.  Adapun 

faktor- faktor yang diteliti dalam penelitian ini, sebagai berikut : 

a. Faktor Mencari informasi sendiri mengenai calon 

Faktor mencari tahu informasi sendiri mengenai calon yang menjabat dalam 

pemilihan Presiden tahun 2014 merupakan faktor internal dari individu untuk ikut 

dalam partisipasi politik. 

Mengukur faktor tersebut dalam penelitian ini menggunakan skala yang terdiri 

dari 3 item yang valid (no.18,19,20) dengan skor maksimum 4 dan skor minimum 1 

sehingga aspek tersebut dapat dinyatakan dengan kriteria sebagai berikut : 
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Tabel 4.7 : Distribusi Frekuensi partisipasi Politik dengan mencari tahu informasi 

sendiri mengenai calon yang menjabat dalam pemilihan Presiden tahun 2014 

Kriteria                             Interval                 ∑ Subjek                    % 

Sangat Tinggi                 13,25 – 15,5                      0                            0 

Tinggi                             10,5 – 13,25                     31                         33,7 % 

Sedang                            7,75 – 10,5                       46                         50 % 

Sangat Rendah                    5 ‒ 7,75                       15                         16,3 % 

                          Total                                             92                          100 % 

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat masyarakat pesisir di Desa Bonang 

Kecamatan Lasem  faktor internal khususnya mencari tahu informasi sendiri 

mengenai calon yang menjabat dalam mengikuti partisipasi politik pemilihan 

Presiden tahun 2014 masuk dalam kategori sedang 50 %. 

b. Faktor Ekonomi 

Mengukur faktor tersebut dalam penelitian ini menggunakan skala yang terdiri 

dari 3 item 21, 22, 23 yang valid (no.22) dengan skor maksimum 4 dan skor 

minimum 1 sehingga aspek tersebut dapat dinyatakan dengan kriteria sebagai berikut: 

Tabel 4. 8: Distribusi Frekuensi partisipasi Politik berdasarkan Faktor Ekonomi 

Kriteria                       Interval                      ∑ Subjek                     % 

Sangat Tinggi              3,25 – 4                             8                           8,7 % 

Tinggi                          2,5 – 3,75                         15                         16,3 % 

Sedang                         1,75 – 2,5                         29                         31,6 % 

Sangat Rendah             1,75 – 2,5                         40                         43,4 % 

                           Total                                          92                          100 % 

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat masyarakat pesisir di Desa Bonang 

Kecamatan Lasem  faktor internal khususnya faktor ekonomi dalam mengikuti 

partisipasi politik pemilihan Presiden tahun 2014 masuk dalam kategori sangat 

rendah 43,4 %. 
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c. Faktor Visi Misi 

Mengukur faktor tersebut dalam penelitian ini menggunakan skala yang terdiri 

dari 3 item yang valid (no.24,25,26) dengan skor maksimum 4 dan skor minimum 1 

sehingga aspek tersebut dapat dinyatakan dengan kriteria sebagai berikut : 

Tabel 4. 9: Distribusi Frekuensi partisipasi Politik memilih berdasarkan visi dan misi 

calon 

Kriteria                    Interval                      ∑ Subjek                          % 

Sangat Tinggi           11,25 – 14                        20                              21,7 % 

Tinggi                         8,5  – 11,25                    52                              56,5 % 

Sedang                        5,75 –  8,5                      11                              12    % 

Sangat Rendah            3 – 5,75                          9                                 9,8  % 

                            Total                                    92                              100 % 

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat masyarakat pesisir di Desa Bonang 

Kecamatan Lasem  memilih atau partisipasi politik dalam pemilihan umum 

berdasarkan faktor eksternal khususnya visi misi calon yang menjabat masuk dalam 

kategori tinggi 56,5 %. 

d. Faktor Lingkungan dan Keluarga 

Mengukur faktor tersebut dalam penelitian ini menggunakan skala yang terdiri 

dari 5 27 - 31 dan 1 item yang valid (no.29) dengan skor maksimum 4 dan skor 

minimum 1 sehingga aspek tersebut dapat dinyatakan dengan kriteria sebagai berikut: 

Tabel 4.10: Distribusi Frekuensi partisipasi Politik berdasarkan faktor lingkungan 

dan kelaurga 

Kriteria                   Interval                ∑ Subjek  % 

Sangat Tinggi 

Tinggi 

Sedang 

Sangat Rendah 

3,25 – 4                     11 

2,5 – 3,25                  28 

1,75 – 2,5                  29 

1 ‒ 1,75                     24 

 

12 % 

30 % 

32 % 

26  % 

                  Total                                        92                                      100 % 
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Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat masyarakat pesisir di Desa Bonang 

Kecamatan Lasem  dalam menggunakan hak pilih atau partisipasi dalam pemilihan 

Presiden tahun 2014 berdasarkan faktor lingkungan dan keluarga masuk dalam 

kategori sedang 32 %. 

e. Faktor Karakteristik Calon Pemimpin 

Mengukur faktor tersebut dalam penelitian ini menggunakan skala yang terdiri 

dari 3 item 32 - 34 dan 2 item yang valid (no.33, 34) dengan skor maksimum 4 dan 

skor minimum 1 sehingga aspek tersebut dapat dinyatakan dengan kriteria sebagai 

berikut : 

Tabel 4.11: Distribusi Frekuensi partisipasi Politik berdasarkan faktor karakteristik 

calon pemimpin 

Kriteria                     Interval ∑ Subjek                % 

Sangat Tinggi              6,5 – 8 

Tinggi                          5 – 6,5 

Sedang                        3,5 – 5  

Sangat Rendah            2 – 3,5 

 

     23                      25 % 

     19                      21 % 

     33                      36 % 

17                      18 % 

                    Total                                                  92                     100 % 

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat masyarakat pesisir di Desa Bonang 

Kecamatan Lasem  dalam menggunakan hak pilih atau partisipasi dalam pemilihan 

Presiden tahun 2014 berdasarkan faktor karakteristik calon pemimpin masuk dalam 

kategori sedang 36 %. 

Jadi dapat disimpulkan dati tabel di atas bahwa faktor yang mempengaruhi dalam 

pemilihan Presiden tahun 2014 di Desa Bonang Kecamatan Lasem Kabupaten 

Rembang adalah faktor visi misi calon yaitu 56,5 %, selain itu faktor mencari tahu 
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informasi sendiri 50 %, faktor ekonomi 43,4 %, faktor karakteristik calon 36 % dan 

faktor lingkungan dan keluarga 32 %. 

B. Pembahasan 

1. Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat   

 Negara Indonesia merupakan Negara demokrasi dimana dalam menentukan 

kepala pemerintahan harus melalui cara demokrasi yaitu dengan cara pemilihan 

umum Presiden atau Pilpres. Desa Bonang Kecamatan Lasem Kabupaten 

Rembang yang terletak di daerah pesisir pada tanggal 9 juni 2014 melaksanakan 

pemilihan Presiden secara demokrasi dimana setiap individu yang sudah 

memiliki haknya ikut melakukan pemilihan Presiden.Penelitian ini bertujuan 

untuk mengungkap tingkat partisipasi politik masyarakat pesisir dalam pemilihan 

Presiden tahun 2014. Variabel dalam penelitian ini yaitu tingkat partisipasi 

politik masyarakat pesisir dalam pemilihan presiden tahun 2014 untuk 

mengetahui tingkat tingkat partisipasi politik masyarakat pesisir dalam pemilihan 

presiden tahun 2014 tersebut. Peneliti menggunakan teori dari Gabriel A Almond 

bentuk partisipasi yang bersifat konvensional (Partisipasi Politik dilihat dari sifat 

kegiatannya), sehingga pengukuran tinggi rendahnya tingkat partisipasi politik 

masyarakat didasarkan pada, pemberian suara (voting), diskusi politik, kegiatan 

kampanye, Membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan 

Komunikasi individual dengan pejabat politik dan administratif. Peneliti 

memberikan skala pengukuran yang dibuat berdasarkan acuan dari teori Gabriel 
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A Almond dari jumlah 1.196 dan yang menjadi sampel penelitian yaitu 92 jiwa 

yang sudah memiliki hak dalam pemilihan Presiden tahun 2014. 

 Hasil penelitian ini menunjukan bahwa tingkat partisipasi politik 

masyarakat pesisir dalam pemilihan Presiden tahun 2014 tergolong rendah. Hal 

tersebut ditunjukkan dengan presentase responden yang tergolong kriteria rendah 

berjumlah 42 subjek atau 45,7 %, kriteria sedang berjumlah 35 subjek atau 38 % 

dan 15 subjek atau 16, % sisanya tergolong tinggi. Mean variabel tingkat 

partisipasi politik masyarakat pesisir dalam pemilihan Presiden tahun 2014 

sebesar 67,85 yang diperoleh berdasarkan perhitungan dari SPSS versi 20.5.  

 Hasil dari suara pemilihan umum dapat dikatakan tinggi karena jumlah 

kesuluruhan masyarakat yang sudah memiliki hak dalam pemilihan Presiden 

tahun 2014 baik yang terdaftar di DPT, ataupun penambahan jumlah pemilih 

terdaftar DPTb/ pemilih dari TPS lain, kemudian ada penambahan di DPK, 

terdapat penambahan dalam DPKTb/ pengguna Kartu Tanda Penduduk (KTP) 

atau identitas lain atau paspor yang jumlah keseluruhan pemilih di Desa Bonang 

pada saat pemungutan suara adalah 1.196 pemilih dengan rincian 602 pemilih 

laki-laki dan 594 pemilih perempuan tetapi yang menggunakan hak pilihnya 

jumlah keseluruhan 905 pemilih. 

 Hasil perhitungan partisipasi dari penelitian dan hasil perolehan dari 

jumlah pemilihan berbeda karena dalam mengukur tingkat partisipasi dalam 

penelitian ini tidak dari aspek perolehan suara saja tetapi tingkat partisipasi 
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dalam penelitian ini ada beberapa aspek yaitu sesuai dengan teori Gabriel A 

Almond. 

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Partisipasi Politik Masyarakat 

Pesisir dalam Pemilihan Presiden tahun 2014 

Dalam partisipasi Politik khususnya dalam pemilihan Presiden tahun 2014 

ada beberapa dari masyarakat setempat ( Desa Bonang Kecamatan Lasem) yang 

tidak menggunakan hak pilihnya karena alasan bekerja, dengan ikut 

berpartisipasi dalam pemilihan Presiden tidak membawa dampak untuk diri 

individu. Individu yang ikut partisipasi dalam pemilihan Presiden di desa 

tersebut juga dipengaruhi adanya beberapa faktor antara lain faktor internal 

(faktor ekonomi dan faktor mencari tahu sendiri megenai calon yang menjabat) 

dan faktor eksternal (faktor visi misi dari calon, faktor lingkungan dan keluarga 

serta faktor karakteristik dari calon yang menjabat). Faktor lingkungan, kelurga 

dan karakteristik calon peneliti mengambil teori dari Milbrath dalam buku 

karangan Maran, 2007: 156. Di Desa Bonang kecamatan Lasem setelah di 

lakukan penelitian dengan memeberikan skala ke masyarakat yang sudah 

memiliki hak pilih dalam pemilihan Presiden tahun 2014 faktor yang 

mempengruhi dalam partisipasi prosentasenya yaitu  faktor lingkungan dan 

keluarga termasuk dalam kategori sedang yaitu 32%, faktor karakteristik calon 

pemimpin termasuk dalam kategori sedang yaitu 36%, jadi kedua faktor tersebut 

dapat dikatakan memepengaruhi dalam partisipasi pemilihan Presiden tahun 

2014 di Desa Bonang. Sedangkan  faktor lainnya mengambil teori dari Partisipasi 
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politik dari sisi model, partisipasi politik apabila didasarkan pada faktor 

kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah (sistem politik) (Gatara 

dan Dzulkiah Said, 2011: 99-100), dapat dibedakan menjadi 4 model. 

a. Apabila seseorang memiliki kesadaran politik dan kepercayaan pada 

pemerintah yang tinggi , partisipasi politik cenderung aktif. 

b. Apabila kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah rendah, 

partisipasi politik cenderung pasif-tertekan (apatis). 

c. Apabila kesadaran politik tinggi tetapi kepercayaan kepada pemerintah 

sangat rendah, partisipasi cenderung militant-radikal. 

d. Apabila kesadaran politik sangat rendah tetapi kepercayaan kepada 

pemerintah sangat tinggi, partisipasi politik cenderung tidak aktif (pasif). 

Tinggi rendah kedua faktor itu dipengaruhi oleh faktor lain, seperti status 

sosial dan status ekonomi, afiliasi politik orang tua, faktor visi dan misi dan 

pengalaman berorganisasi. 

Menurut teori diatas masyarakat di Desa Bonang Kecamatan Lasem 

Kabupaten Rembang setelah diukur tingkat partisipasi politik dalam pemilihan 

Presiden tahun 2014 dan hasilnya yaitu rendah dapat diartikan juga kesadaran 

politik masyarakat tersebut rendah. Masyarakat di Desa Bonang memiliki 

kepercayaan kepada pemerintah sangat tinggi dimana dalam melakukan 

pemilihan Presiden tahun 2014 visi misi dari calon yang menjabat memiliki 

pengaruh yang sangat tinggi maka kesadaran politik sangat rendah tetapi 
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kepercayaan kepada pemerintah sangat tinggi, partisipasi politik cenderung tidak 

aktif (pasif). 

Masyarakat di Desa Bonang Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang 

dalam partisipasi politik khusunya pemilihan Presiden tahun 2014 faktor mencari 

tahu informasi sendiri dengan perhitungan mendapatkan prosentase kategori 

sedang yaitu 50% faktor tersebut mempengaruhi dalam partisipasi, faktor 

ekonomi dengan kategori sangat rendah yaitu 43,4%, dan faktor visi misi dari 

calon dengan perolehan tinggi yaitu 56,5 % . 

Jadi faktor yang mempengaruhi partisipasi politik dalam pemilihan umum 

Presiden tahun 2014 di Desa Bonang faktor yang paling tinggi pengaruhnya yaitu 

visi misi dari calon dengan prosentasi 56,5%, faktor mencari tahu informasi 

sendiri 50%, faktor karakteristik dari calon pemimpin 36%, faktor lingkungan 

dan keluarga 32%, dan yang terakhir atau faktor yang paling rendah dalam 

mempengaruhi partisipasi politik dalam pemilihan Presiden tahun 2014 yaitu 

faktor ekonomi. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan hasil pembahasan pada bab IV dapat 

disimpulkan bahwa:  

1. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa tingkat partisipasi poltiik masyarakat 

pesisir dalam pemilihan Presiden tahun 2014 rendah  berdasarkan skala yang 

disebar dan dalam pengukuran skala pernyataan dibuat berdasarkan teori dari 

Gabriel. A Almond pengukuran tinggi rendahnya tingkat partisipasi politik 

masyarakat didasarkan pada, pemberian suara (voting), diskusi politik, kegiatan 

kampanye, membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan komunikasi 

individual dengan pejabat politik dan administratif. Prosentase perhitungan 

kriteria rendah 42 subjek atau 45,7 %, kriteria sedang berjumlah 35 subjek atau 

38 % dan 15 subjek atau 16, % sisanya tergolong tinggi. Masyarakat sangat 

menyadari bahwa dalam partisipasi rendah banyak dari masyarakat di desa 

tersebut lebih memetingkan untuk bekerja mencari nafkah daripada meluangkan 

waktu untuk ikut dalam partisipasi pemilihan Presiden. 

 Faktor yang sangat mempengaruhi dalam pemilihan Presiden tahun 2014 

di Desa Bonang Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang yaitu visi misi dari 

calon tetapi selain itu ada faktor lainnya yang memepengaruhi masyarakat dalam 

ikut partisipasi pemilihan Presiden tahun 2014 yaitu faktor mencari tahu 
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informasi sendiri, faktor ekonomi, faktor karakteristik calon pemimpin dan faktor 

lingkungan dan keluarga. Masyarakat di Desa Bonang Kecamatan Lasem 

Kabupaten Rembang setelah diukur tingkat partisipasi politik dalam pemilihan 

Presiden tahun 2014 dan hasilnya yaitu rendah dapat diartikan juga kesadaran 

politik masyarakat tersebut rendah. Masyarakat di Desa Bonang juga memiliki 

kepercayaan yang rendah terhadap pemerintah maka dapat dimasukkan dalam 

kriteria partisipasi politik cenderung pasif – tertekan (apatis). 

B. Saran 

1. Bagi Masyarakat Desa Bonang, dalam ikut partisipasi politik seharusnya  tidak 

takut untuk ikut dalam partisipasi politik khusunya dalam pemilihan calon 

pemimpin juga sangat penting untuk masa depan bangsa dan negara. Melihat 

berita atau debat anatar calon di televisi juga sangat menambah pengetahuan 

tentang calon-calon yang akan menjabat, sehingga nantinya diharapkan tidak 

salah dalam menentukan pilihan. 

2. Bagi KPU Kabupaten Rembang, sebelum pemilihan umum dilakukan 

sebaiknya megadakan pertemuan dengan masyarakat untuk sosialisasi 

pentingnya ikut dalam partisipasi pemilihan umum. 
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