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  Persaingan Partai Politik dalam Pemilihan Umum di Indonesia sudah sangat 

ketat sekali, apalagi dengan banyaknya partai yang bersaing baik berideologi Islam 

maupun berbasis massa Islam dan  partai sekuler. 

 Partai politik Islam sudah mengalami dampak persaingan tersebut. Disetiap 

pemilihan umum Partai Islam pasca reformasi perolehan suaranya sangat tidak 

memuaskan bahkan apabila digabung partai berideologi Islam dengan berbasis massa 

Islam suaranya tidak bisa mengalahkan partai sekuler. 

 Indonesia, mayoritas penduduknya beragama Islam namun sejarah pemilihan 

umum di Indonesia mencatat kurang berpengaruhnya massa Islam dalam peta 

percaturan politik.Ideologi Islam dalam politik berbasis partai ternyata tidak mampu 

secara mayoritas menjadi partai yang  tampil dominan dalam pertarungan politik. 

Untuk memenangkan pemilihan umum sebaiknya partai politik tidak hanya 

mengandalkan ideologi dalam kampanyenya, akan menjadi kekuatan yang sangat 

besar jika digabungkan dengan hal yang lebih substantif. 

 Salah satu alternatif strategi untuk memenangkan pemilihan umum adalah  

strategi meningkatkan kualitas kinerja untuk memuaskan pemilihnya yang harus 

terus menerus dilakukan karena pemilih yang tidak puas akan mencari partai politik 

lain yang memuaskannya. Untuk itu perlu dikaji tingkat kinerja partai Politik Islam 

ideologi, perilaku pemilih dan pengaruh kinerja terhadap pemilih. 

 Objek penelitian ini adalah Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Bulan 

Bintang dan subjeknya adalah akademisi dilingkungan Institut Agama Islam Negeri 

Sumatera Utara baik mahasiswa maupun dosen dengan sampel sebanyak 200. 
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 Hasil penelitan ini menunjukan:1).Tingkat kualitas kinerja Partai Persatuan 

Pembangunan sebesar 76,95%. Adanya kesenjangan sebesar 23,05% yang harus 

diperbaiki. Demikian juga untuk Partai Bulan Bintang kualitas kinerjanya sebesar 

75,67%  dan adanya kesenjangan sebesar 24,33% yang harus di perbaiki.2). Perilaku 

pemilih untuk Partai persatuan pembangunan nilainya berkisar antara 73,10% sampai 

dengan 81,10% artinya ada kesenjangan sebesar 18,90% sampai dengan 26,90% 

yang harus diperbaiki. Pada Partai Bulan Bintang, perilaku pemilih nilainya berkisar 

69,10% sampai dengan 76,30% sehingga ada kesenjangan sebesar 23,70% sampai 

dengan 30,90% yang harus diperbaiki.3Adanya korelasi (hubungan) antara kinerja 

partai dengan perilaku pemilih dengan rentang antara 6,5% sampai dengan 15,30% 

untuk Partai Persatuan Pembangunan dan 3,5% sampai dengan 19,60% untuk Partai 

Bulan Bintang, bersifat positif dan signifikan. 
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