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ABSTRAK 

Tingkat Partisipasi  Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Anggota Legislatif Tahun 2009 
Di Kecamatan Koto Tangah Kota Padang 

Oleh : Devi Azmi 

     Penelitian ini dilatarbelakangi karena partisipasi politik masyarakat pada pemilu 
legislatif satu ke pemilu legislatif selanjutnya cenderung mengalami penurunan padahal 
penyelenggaraan peraturan pemilu sudah menuju ke arah yang lebih demokratis. Tujuan 
penelitian untuk memperoleh gambaran tentang tingkat partisipasi politik masyarakat dalam 
pemilihan anggota legislatif tahun 2009 di Kecamatan Koto Tangah yang dilihat pada tahap 
kampanye dan tahap pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan anggota legislatif 
tahun 2009 di Kecamatan Koto Tangah Kota Padang. Jenis penelitian yang digunakan adalah 
deskriptif kuantitatif, dengan jumlah populasi 105.224 orang diambil sampel dalam penelitian ini 
sebanyak 96 orang dengan menggunakan rumus Frank Lynch. Pengumpulan data dilakukan 
melalui penyebaran angket. Variabel dalam penelitian ini adalah variabel tunggal yang terdiri 
atas dua sub variabel yaitu :  (1) Tingkat partisipasi politik masyarakat pada tahap kampanye, (2) 
Tingkat partisipasi politik masyarakat pada tahap pemungutan dan penghitungan suara. 
Sedangkan teknik analisis data yang digunakan dengan perhitungan persentase (%) yaitu teknik 
analisis statistik deskriptif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa : (1) Tingkat partisipasi 
politik masyarakat pada tahap kampanye dalam pemilihan anggota legislatif tahun 2009 di 
Kecamatan Koto Tangah Kota Padang termasuk kategori sedang dengan persentase 63,28% (2) 
Tingkat partisipasi politik masyarakat pada tahap pemungutan dan penghitungan suara dalam 
pemilihan anggota legislatif tahun 2009 di Kecamatan Koto Tangah Kota Padang termasuk 
kategori sedang dengan persentase 69,18%. Dari temuan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa 
tingkat partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan anggota legislatif tahun 2009 di 
Kecamatan Koto Tangah Kota Padang berada pada kategori sedang. Partisipasi politik 
masyarakat berada pada kategori sedang karena kurangnya keikutsertaan masyarakat terhadap 
kegiatan pemilu. Hal itu disebabkan karena kurangnya kesadaran masyarakat akan haknya 
sebagai pemilih serta disebabkan karena faktor pendidikannya masih pada tingkat menengah 
serta tingkat pekerjaan yang pada umumnya sebagai pedagang/wiraswasta sehingga masyarakat 
lebih mengutamakan mencari penghasilan demi kehidupannya dan masyarakat beranggapan 
bahwa kegiatan pemilu merupakan kegiatan yang membuang waktu dan tidak memberi 
perubahan dalam kehidupannya.  

 


