
BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil pengolahan data penguji hipotesis dalam 

penelitian ini antara lain adalah: 

1. Terdapat hubungan yang signifikan antara pendidikan politik 

masyarakat terhadap partisipasi politik masyarakat di Desa Balai Kasih 

Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat. hal ini dilihat dari perhitungan 

korelasi product moment : r hitung > r tabel (0,660 > 0,195). 

2. Setelah data diperoleh melalui angket maka diperoleh hasil regresi 

linier sederhana yaitu dengan persamaan : 

y= 13,22 + 0,53x 

Untuk besarnya nilai y (partisipasi politik) maka ditentukan nilai 

x(pendidikan politik) yang dipengaruhi oleh nilai 0,53x ditambah 

13,22. Ini menunjukkan keterkaitan atau ketergantungan variabel y 

terhadap variabel x sebesar nilai tersebut. 

3. Besarnya koefisien korelasi (kontribusi) variabel x(pendidikan politik) 

terhadap y (partisipasi politik) adalah 45,29 % yang diperoleh dari 

rumus perhitungan r2,berarti kontribusi variabel x (pendidikan politik) 

terhadap y (partisipasi politik) adalah bersifat sangat nyata yaitu 

sebesar 45,29% yang dalam hal ini variabel x memberikan pengaruh 

sebesar nilai tersebut. Sisanya ditentukan oleh faktor – faktor yang 

mempengaruhi partisipasi politik, selain variabel tersebut. 



4. Dari hasil perhitungan uji rxy , r hitung diketahui sebesar 0,660 ini 

menunjukan r tingkat pengaruh variabel x terhadap variabel y dalam 

kategori cukup atau sedang tingkat pengaruhnya. 

5. Hasil perhitungan uji t, diperoleh t hitung sebesar 8,585. Apabila nilai t 

hitung didistribuikan kepada nilai t tabel (1,980 pada n = 97 dan tingkat 

kepercayaan 95%, alpha 5%) maka nilai thitung lebih besar dari nilai 

ttabel (8,585>1,980). Jadi hipotesis yang ditunjukan dalam penelitian ini 

yaitu “ Ada pengaruh pendidikan politik terhadap partisipasi politik 

masyarakat Desa Balai Kasih Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat” 

dapat Ha diterima. 

6. Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa anggota parpol pernah 

memberikan penyuluhan mengenai pendidikan politik kepada 

masyarakat. Dengan adanya penyuluhan itu masyarakat lebih 

memahami arti pendidikan politik dan partisipasi politik.  

B. Saran  

Dalam penelitian ini, peneliti mengharapkan kiranya : 

1. Penelitian ini dapat menjadi masukan kepada seluruh masyarakat 

khususnya generasi muda yang berada di Desa Balai Kasih Kecamatan 

Kuala Kabupaten Langkat, khususnya mengenai pendidikan politik, 

disarankan agar pendidikan politik dapat lebih ditingkatkan 

pelaksanaannya sehingga meningkatkan kesadaran masyarakat dan 

dapat membentuk partisipan yang aktif, baik, serta bertanggung jawab 



dalam melaksanakan kegiatan politik (khususnya dalam bentuk- 

bentuk partisipasi politik). 

2. Kiranya perlu disadari bahwa melalui pendidikan formal, maka 

pemahaman dan pengetahuan masyarakat dalam bidang politik akan 

semakin bertambah dan lebih tanggap serta semakin kritis sehngga 

dapat meningkatkan partisipan yang aktif. 

3. Pendidikan politik memberikan kontribusi (sumbangan) yang berarti 

terhadap partisipasi politik, untuk itu disarankan agar perlu 

ditingkatkan pengetahuan mengenai pendidikan politik sehingga dapat 

memberikan pengaruh yang signifikan terhadap partisipasi politik 

masyarakat untuk masa yang akan datang. 


