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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan analisis dan pengolahan data pengujian hopotesis dalam 

penelitian ini, maka dapat disimpulkan: 

1. Sebagai sumber dapam penelitian ini adalah kepala keluarga yang berada 

di Dusun Sadar Barat Desa Sekip Kecamatan Lubuk Pakam yang menjadi 

polulasi dalam penelitian ini adalah sebanyak 281 kepala keluarga. Karena 

populasi lebih dari 100 kepala keluarga maka dalam menentukan sampel 

penulis mengambil 15 % dari jumlah populasi sekitar 42 kepala keluarga. 

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran masyarakat adalah 

pemahaman  setiap individu akan pentingnya kesadaran sehingga 

menghasilkan tanggung jawab yang terwujud  dalam tindakan atau 

perbuatan yang nyata. 

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan hak pilih pada pemilu 

legislatif yaitu adanya penyuluhan atau sosialisai-sosialisasi ke setiap desa 

yang memberikan pengetahuan akan pentingnya penggunaan hak pilih 

demi peubahan sitem pemerintahan agar menjadi lebih baik lagi. 

4. Terdapat pengaruh yang signifikan antara kesadaran masyarakat terhadap 

penggunaan hak pilih pada pemilu legislatif 2014 di Dusun Sdara Barat 

Desa Sekip Kecamatan Lubuk Pakam. Hal ini dibuktikan dari 푟 	 > 

푟 	 atau 0,443 > 0,304 pada taraf signifikan 5%. 
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5. Pengaruh antara variabel (x) kesadaran masyarakat terhadap variabel (y) 

penggunaan hak pilih tergolong sedang, diperoleh dari perhitungan nilai 

korelasi 0,443 yang termasuk pada tabel interprestasi nilai kolerasi pada 

tingkat hubungan yang sedang. 

6. Keberhasilann hipotesis dalam penelitian ini diuji dengan menggunakan 

uji ‘t’ dan diperoleh harga 푡 	sebesar 3,126 dan harga 푡 	2,021 

karena 푡 	> 푡 	 pada taraf signifikan 5% maka Ha dapat diterima 

dan Ho ditolak. 

 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan tersebut maka disarankan dalam penelitian ini 

kepada setiap kepala dusun memberitahukan kepada kepala desa agar menjelang 

pemilu legislatif 2014 maupun pemilu yang akan datang diadakannya penyuluhan 

atau sosialisasi-sosialisasi kepada masyarakat guna mengetahui pentingnya 

keikutsertaan masyarakat dalam pemilu. 

Bagi peneliti lebih lanjut penelitian ini dapat menggunakan judul yang sama, 

namun untuk waktu yang ,lebih lama dengan sumber  yang lebih luas agar dapat 

dijadika study perbandingan antara pemilu legislatif 2014 dengan pemilu legislatif  

yang akan datang. 

 


