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ABSTRAK 

Yansen Harianto Sirait, NIM : 3123111082, Persepsi Mahasiswa Tentang 

Demonstrasi dan Pengaruhnya Terhadap Tingkat Partisipasi Politik (Studi 

Kasus Mahasiswa Jurusan PPKn di Unimed). Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganeraan. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Medan. 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi mahasiswa tentang 

demonstrasi dan pengaruhnya terhadap tingkat partisipasi politik yang dilakukan 

di jurusan PPKn Unimed. Penelitian ini menggunakan metode Deskriptif 

Kuantitatif karena bertujuan menggambarkan hubungan persepsi mahasiswa 

tentang demonstrasi dan pengaruhnya terhadap tingkat partisipasi politik. Adapun 

populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa jurusan PPKn stambuk 

2014 di Universitas Negeri Medan yang berjumlah 153 orang, sedangkan sampel 

penelitian adalah 20% dari jumlah seluruh populasi, yaitu sebanyak 31 orang yang 

diambil secara random sampling yaitu Reguler A 8 orang, Reguler B 8 orang, 

Reguler C 9 orang dan Extensi  6 orang. Teknik pengumpulan data dilakukan 

dengan menggunakan observasi, angket, wawancara dan dokumentasi. Penelitian 

ini terdiri dari dua variabel, yaitu Variabel Bebas (x) dan Variabel Terikat (y). 

Untuk menganalisis data yang terkumpul penulis menggunakan rumus korelasi 

Product Moment oleh Pearson yaitu: 

rxy = 
𝑵  𝚺𝑿𝒀 −  𝚺𝑿 (𝚺𝒀)

 [(𝑵𝚺𝑿𝟐)− 𝚺𝑿)𝟐 [ 𝑵𝚺𝒀𝟐 −(𝚺𝒀)𝟐]
  

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa data dapat diketahui bahwa rhitung sebesar 

0,37 dengan N = 31, sementara nilai rtabel menunjukkan pada angka 0,3550. 

Dengan demikian rhitung > rtabel atau 0,37 > 0,3550, pada taraf siginifikan 5 %. 

Sementara untuk menguji keberartian korelasi apakah siginifikan maka harus 

dicari uji “t” dengan hasil yang diperoleh adalah thitung = 2,144 dengan harga ttabel = 

2,0452. Dengan demikian thitung > ttabel atau 2,144  > 2,0452 pada taraf signifikan 

5% dan derajat kebebasan (db) = n-2 (31-2) = 29. Dengan demikian hipotesis 

alternative (Ha) dapat diterima, dengan penafsiran bahwa terdapat hubungan yang 

rendah (13,7 %) antara persepsi mahasiswa tentang demonstrasi dan pengaruhnya 

terhadap partisipasi politik di jurusan PPKn Universitas Negeri Medan. 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dapat disimpulkan bahwa ada hubungan 

antara persepsi mahasiswa tentang demonstrasi dan pengaruhnya terhadap 

partisipasi politik di jurusan PPKn Universitas Negeri Medan.  
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