
 

 

ABSTRAK 

SOBUR HERMAWAN. “Fungsi Partai Politik Dalam Meningkatkan 

Pendidikan Politik Bagi Masyarakat Pedesaan (Studi Deskriptif Sosiologi Politik 

Pada DPC Partai NasDem Rancaekek)”. 

Penelitian ini berangkat dari permasalahan fungsi partai politik yang seharusnya 

menjadi pendidikan politik bagi masyarakat pedesaan yang dimana masyarakat 

pedesaan pada umumnya tidak menganal aktifitas politik bahkan mereka sampai 

mengecap partai politik sebagai hal yang negatif, menurunya respon masyarakat 

terhadap partisipasi politik adalah hal yang harus dibenahi oleh partai politik sebagai 

salah satu media sosialisasi pendidikan politik bagi masyarakat pedesaan termasuk 

fungsi DPC partai NasDem Rancaekek. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui optimalisasi fungsi DPC partai 

NasDem Rancaekek dalam menumbuhkan rasa kesadaran politik masyarakat Desa 

Haurpugur serta persepsi masyrakat Desa Haurpugur terhadap setelah adanya 

kegiatan politik yang diberikan oleh DPC partai NasDem Rancaekek tersebut. 

Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori Talcot Parson 

menjelaskan fungsi atau fungsionalisme struktural adalah kumpulan kegiatan yang 

ditujukan ke arah pemenuhan kebutuhan tertentu atau kebutuhan sistem. Ada empat 

konsep fungsi yang dirumuskan oleh Parson yang meliputi: Adaptation (Adaptasi), 

Goal Attainment (Pencapaian Tujuan), Integration (Integrasi), dan Latency 

(Pemeliharaan Pola). 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode jenis kualitatif. Data 

dikumpulkan melalui observasi dan wawancara mendalam terhadap struktural DPC 

partai NasDem Rancaekek serta masyarakat Desa Haurpugur dengan teknik 

penentuan informan melalui purposive sampling yaitu teknik pengambilan sampel 

dengan pertimbangan tertentu. 

Temuan penelitian menunjukan bahwa seiring dengan perubahan sosial-

politik yang terjadi dimasyarakat Desa Haurpugur menumbuhkan juga kesadaran-

kesadaran politik masyarakat Desa Haurpugur tersebut dimana kesadaran itu tentu 

diarahkan oleh partai-partai politik yang menetap diwilayah tersebut khusunya DPC 

partai NasDem Rancaekek yang memberikan sejumlah kegiatan politik baik dalam 

komunikasi politik, sosialisasi politik dan rekrutmen politik yang bertujuan 

membentuk karakter politik masyarakat Desa Haurpugur yang penuh tanggung 

jawab. 

Partai Politik khusunya DPC partai NasDem Rancaekek juga seharusnya tetap 

menjaga dan melaksanakan kegiatanya secara tanggung jawab politik serta 

melakukan kegiatan politik yang evaluatif agar masyarakat lebih sadar akan 

partisipasi politiknya. Terlebih masyarakat Desa Haurpugur adalah masyarakat yang 

mengalami masa perubahan sosial-politik yang harus bisa diarahkan oleh setiap 

lembaga politik didalmnya. 


