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ABSTRAK 

 

AHMAD SURYA BAKTI DALIMUNTHE, NIM 3123111002, “Pengaruh 

Sosialisasi Politik terhadap Perilaku Pemilih pada Pemilukada Serentak Di 

Kecamatan Rantau Selatan Kelurahan Sioldengan Tahun 2015”, Fakultas 

Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan.  

 

Pilkada serentak dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten 

Labuhanbatu Kecamatan Rantau Selatan kelurahan Sioldengan tahun 2015 terjadi 

dalam satu putaran, kurangnya sosialisasi politik oleh agen-agen sosialisasi politik 

dalam Pilkada serentak dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dari jumlah 

pemilih yang menggunakan suaranya diketahui menurun dari pilkada sebelumnya 

hal ini disebabkan adanya perubahan perilaku pemilih. Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui pengaruh sosialisasi politik meliputi variabel pendekatan 

sosiologis, pendekatanpsikologis, pendekatan rasional dan pendekatan iklan 

kampanye di media masa terhadap perilaku pemilih dalam Pilkada serentak dalam 

pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. Metode yang digunakan adalah kuantitatif, 

teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner dengan 100 responden. Teknik 

pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket dan 

dokumentasi. Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

Teknik Koefisien Korelasi Product Moment. Hasil analisis uji korelasional dari 

rumus koefisien korelasi produk moment yang digunakan dalam penelitian ini 

diperoleh indek koefisien korelasi hitung (rh) sebesar 0,979 pada taraf signifikan 

95%, taraf nyata 5% dan tergolong kedalam kategori korelasi Sangat kuat. 

Sedangkan indeks koefisien korelasi tabel (rtab) sebesar 0,195. Hal ini berarti 

hipotesis yang menyatakan “Terdapat pengaruh yang signifikan antara sosialisasi 

politik terhadap perilaku pemilih”, diterima, karena indek (harga) koefisien 

korelasi hitung (rh) lebih besar > dari harga koefisien korelasi tabel (rtab) yakni 

0,979 < 0,195. Sedangkan pengujian hipotesis digunakan untuk mengetahui 

apakah terdapat hubungan yang signifikan antara sosialisasi politik terhadap 

perilaku pemilih pada Pemilukada Serentak di Kecamatan Rantau Selatan 

Kelurahan Sioldengan Tahun 2015 maka dilakukan dengan pengujian hipotesis 

dengan menggunakan Uji keberartian dengan statistic   diperoleh hasil thitung > 

ttabel yaitu 47,540 > 1,676. Oleh karena itu Ho ditolak dan Ha diterima, sehingga 

dapat ditarik kesimpulan “terdapat pengaruh yang signifikan antara sosialisasi 

politik terhadap perilaku pemilih pada Pemilukada Serentak di Kecamatan Rantau 

Selatan Kelurahan Sioldengan Tahun 2015”. Persenta sehubungan antara 

sosialisasi politik terhadap perilaku pemilih pada Pemilukada Serentak di 

Kecamatan Rantau Selatan Kelurahan Sioldengan Tahun 2015 dilakukan dengan 

menguji koefisien diperoleh hasil sebesar 95,84%, sisanya dipengaruhi oleh faktor 

lain. 
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