
ABSTRAK 

 

Irmawati Berutu. 3113311022. Pengaruh Pendidikan Politik Yang 

Diberikan Aparat Pemerintah Terhadap Partisipasi Politik Masyarakat Di Desa 

Prongil Kecamatan Tinada Kabupaten Pakpak Bharat. 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adakah pengaruh Pendidikan Politik Yang 

Diberikan Aparat Pemerintah Terhadap Partisipasi Politik Masyarakat di Desa 

Prongil Kecamatan Tinada Kabupaten Pakpak Bharat. Untuk menguji hipotesis 

digunakan metode deskriftif kuantitatif. Adapun yang menjadi Populasi dalam 

penelitian ini adalah seluruh anggota masyarakat yang terdaftar dalam daftar pemilih 

tetap (DPT) di Desa Prongil Kecamatan Tinada Kabupaten Pakpak Bharat sebanyak 

548 warga. Jadi, di dalam menentukan sampel diambil sebanyak 10 % dari jumlah 

populasi yaitu sebanyak 54 warga yang diambil dengan menggunakan random 

sampling (acak sederhana). Selanjutnya untuk memperoleh data dalam penelitian ini 

digunakan alat pengumpulan data seperti observasi, dan penyebaran angket. Dengan 

pemberian pendidikan politik oleh aparat pemerintah diharapkan akan mempengaruhi 

atau meningkatkan partisipasi politik yang dilakukan masyarakat dalam pemilihan 

umum atau dalam kegiatan partisipasi politik lainnya. Selanjutnya teknis analisis data 

yang digunakan dalam pengolahan data adalah dengan menggunakan rumus Product 

moment.  Dari penelitian yang dilakukan maka dapat dilihat dari perhitungan rxy 

diperoleh koefisien r = 0,820, ini menunjukkan bahwa r tingkat pengaruhnya terhadap 

variabel X dan variabel Y dalam kategori tingkat tinggi pengaruhnya. Harga itu diuji 

keberartianya dengan menggunakan perhitungan uji t, maka diperoleh t hitung = 5,340 

dengan harga ttabel = 2,007 (thitung > ttabel) untuk taraf signifikan 5% dengan demikian 

hipotesis (Ha) diterima. Dari hasil analisis menunjukan bahwa terdapat Pengaruh 

Pendidikan Politik Yang Diberikan Aparat Pemerintah Terhadap Partisipasi Politik 

Masyarakat Di Desa Prongil Kecamatan Tinada Kabupaten Pakpak Bharat. Besarnya 

pengaruh pendidikan politik yang diberikn Aparat Pemerintah terhadap partisipasi Politik 

masyarakat di Desa Prongil Kecamatan Tinada Kabupaten Pakpak Bharat sebesar 67, 

24% dan yang dipengaruhi oleh faktor lain yaitu sebesar 32,76%. Maka dapat 

disimpulkan bahwa pengaruh pendidikan politik yang diberikan Aparat Pemerintah 

terhadapap partisipasi politik massyarakat di Desa Prongil Kecamatan Tinada Kbupaten 

Pakpak Bharat terdapat pengaruh yang tinggi.  

 

 

 

 

 

 


