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ABSTRAK 

 

Penelitian ini berjudul “Persepsi Masyarakat Pada Partai Politik Terhadap 

Perilaku Pemilih dalam Pemilu Legislatif 2009 di Kecamatan Bancar Kabupaten 

Tuban”. Rumusan masalah yang diajukan. Pertama, Bagaimana persepsi 

masyarakat pada partai politik di kecamatan Bancar kabupaten Tuban. Kedua, 

Bagaimana perilaku pemilih dalam pemilu legislatif 2009 di kecamatan Bancar 

kabupaten Tuban. Ketiga, Adakah pengaruh persepsi masyarakat pada partai 

politik terhadap perilaku pemilih dalam pemilu legislatif 2009 di kecamatan 

Bancar kabupaten Tuban. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang analisisnya 

menekankan pada data-data numerikal (angka) yang diolah dengan metode 

statistika. Populasi yang diteliti adalah Dari jumlah DPT sebanyak 43,501 orang, 

dan peneliti menggunakan teknik Random Sampling yang dihitung menggunakan 

rumus prosentasi didapatkan sampel sebanyak 100 orang. Sedangkan setting 

tempat penelitiannya di kecamatan Bancar. Metode pengumpulan data diperoleh 

dengan cara observasi, wawancara, angket dan dokumentasi. Analisis datanya 

menggunakan dua cara yaitu, pertama teknis analisis non-statistik (deskriptif) 

untuk menjawab bagaimana persepsi masyarakat pada partai politik di kecamatan 

Bancar kabupaten Tuban dan bagaimana perilaku pemilih dalam pemilu legislatif 

2009 di kecamatan Bancar kabupaten Tuban Kedua, teknik analisis statistik untuk 

menjawab adakah pengaruh persepsi masyarakat pada partai politik terhadap 

perilaku pemilih dalam pemilu legislatif 2009 di kecamatan Bancar kabupaten 

Tuban dengan menggunakan program SPSS 16.0 

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini terdiri dari tiga poin, pertama, 

persepsi masyarakat di kecamatan Bancar dalam memahami partai politik yang 

maju dalam pemilu legislatif 2009 adalah positif, yaitu dengan melihat partai 

politik yang sudah berfungsi sebagai sarana komunikasi politik. Kedua, 

masyarakat di kecamatan Bancar memilih kandidat yang mementingkan 

kepentingan rakyat. Ketiga, hasil dari perhitungan statistik diperoleh nilai uji 

korelasi yaitu 0.668 yang artinya terdapat pengaruh yang sedang/cukup antara 

persepsi masyarakat pada partai politik terhadap perilaku pemilih dalam pemilu 

legislatif 2009 di kecamatan Bancar kabupaten Tuban. Selanjutnya digunakan uji 

determinasi yang diperoleh nilai 0.446, artinya pengaruh persepsi masyarakat 

pada partai politik terhadap perilaku pemilih dalam pemilu legislatif 2009 di 

kecamatan Bancar kabupaten Tuban sebesar 44,6% dan 55,4% dipengaruhi oleh 

faktor lain. 

 

 

 

Keyword : Persepsi Masyarakat, Partai Politik, Pemilu Legislatif 


