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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang disajikan maka hasil penelitian 

dapat disimpulkan sebagai berikut:  

1. Hasil dari pengelolaan data melalui rumus product moment menurut tabel 

nilai product moment melalui taraf signifikan 5% dengan sampel 75 bahwa 

hasil pengelolaan data lebih besar dari pada tabel product moment yang 

mana tabel product moment dengan sampel 75 dengan data taraf 

signifikannya 0,227 sedangkan hasil dari pengelolaan data sebesar 0,76 

jadi hasil penelitian benar karena hasil pengelolaan data lebih besar 

daripada tabel nilai product moment yaitu taraf signifikan 5% dengan 

sampel 75. 

2. Melalui pengelolaan data memakai rumus ݐ௧௨ juga telah didapatkan 

hasil yaitu sebesar 10,8 yang mana ݐ௧௨  dari pengelolaan data lebih 

besar daripada tabel ݐ௧௨ yang mana tabel ݐ௧௨ taraf signifikan 

dengan memakai sampel diatas 60 yaitu 2,000. Jadi dapat disimpulkan 

pengelolaan data melalui ݐ௧௨ ini benar karena hasil pengelolaan data 

lebih besar daripada tabel nilai ݐ௧௨ . 

3. Melalui perhitungan r² yang diolah untuk mengetahui besarnya sumbangan 

atau kontribusi penggunaan budaya politik erhadap perilaku politik yaitu 

sebesar 0,59 atau 59% hasil perilaku politik dipengaruhi oleh budaya 
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politik, sedangkan sisanya sebesar 0,41 atau 41% dipengaruhi oleh faktor 

lain. 

4. Hasil kesimpulan wawancara adalah, dapat disimpulkan bahwa setiap 

anggota masyarakat telah memiliki pandangan maupun sikap politik yang 

positif yang membentuk perilaku politik dari masyarakat tersebut. 

 B. Saran 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang disajikan, maka penulis 

akan memberikan saran-saran yaitu: 

1. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan bagi lembaga 

pemerintahan khususnya pemerintahan di Desa Bandar Klippa 

Kecamatan Percut Sei Tuan  

2. Agar masyarakat Desa Bandar Klippa dapat menjadikan hasil 

penelitian ini sebagai sumber informasi untuk membuka fikiran 

sehubungan dengan pengaruh budaya politik terhadap perilaku politik. 

3. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber referensi maupun 

kajian pustaka bagi institusi khususnya institusi pendidikan 

4. Hasil penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai sumber referensi dan 

peningkatan wawasan bagi peneliti khususnya, dan dpat dijadikan 

sebagai masukan bagi peneliti selanjutnya yang hendak melaksanakan 

penelitian sejenis 

 


