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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa status sosial 

ekonomi dapat mempengaruhi partisipasi politik masyarakat di Desa Sengon Sari hal 

ini karena semakin tinggi status sosial ekonomi maka semakin tinggi pula tingkat 

partisipasi politik masyarakat, sesuai dengan hasil penelitian terdapat pengaruh yang 

kuat (0,723) antara Pengaruh Status Sosial Ekonomi Terhadap Partisipasi Politik 

Masyarakat Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2015. Hasil ini 

diperoleh dengan pengujian signifikasi korelasi antara variabel X dan variabel Y, 

yakni digunakan rumus korelasi Product moment oleh Person.  

Korelasi ini apabila diinterpretasikan pada nilai rkorelasi dapat dikategorikan 

pada korelasi yang kuat. Harga koefisien korelasi tersebut selanjutnya diuji signifikasi 

dengan membandingkan dengan harga r tabel dengan ketentuan bila r hitung lebih 

kecil dari r tabel , maka Ho diterima, dan Ha ditolak. Tetapi sebaliknya bila r hitung 

lebih besar dari r tabel ( rhitug > rtabel ) maka Ha diterima. Dari hasil perhitungan 

rhitung adalah 0,723 sedangkan rtabel pada n= 98 pada taraf  kesalahan 5% adalah 

0,197. Dengan demikian harga rhitung > rtabel  yaitu 0,723 > 0,197 sehingga koefisien 

korelasi variabel X dan variabel Y adalah signifikan. Maka hipotesis (Ha) yang 

dirumuskan dapat diterima kebenaranya, yakni “Ada Pengaruh Status Sosial Ekonomi 
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Terhadap Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten 

Asahan Tahun 2015”. 

Selanjutnya diperoleh korelasi yang Sedang antara  variabel X Status Sosial 

Ekonomi dengan variabel Y Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Kepala 

Daerah. Hal ini diperoleh dari pengujian koefisien determinasi guna mengetahui 

kontribusi antara variabel X dengan variabel Y dengan hasil korelasi sekitar 52,3%. 

Dan dapat disimpulkan bahwa ada 52,3 % pengaruh status sosial ekonomi terhadap 

partisipasi politik masyarakat pada pemilihan kepala daerah Kabupaten Asahan tahun 

2015 dan 47,7 % dipengaruhi oleh faktor lain.  

Hipotesis dalam penelitian ini diuji dengan menggunakan uji t dan diperoleh 

harga thitung sebesar 10,252 dan harga ttabel adalah 1,985 karena harga thitung > 

ttabel pada taraf signifikan 5% maka Hipotesis Ha diterima yaitu Ada Pengaruh 

Status Sosial Ekonomi Terhadap Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan 

Kepala Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2015. Dan Hipotesis Ho ditolak yakni tidak 

ada Pengaruh Status Sosial Ekonomi Terhadap Partisipasi Politik Masyarakat Pada 

Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2015. 

5.1 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian diatas maka diberi saran sebagai berikut: 

a. Dalam penelitian ini dapat menjadi bahan referensi dalam meningkatkan 

partisipasi politik masyarakat terutama masyarakat pedesaan sehingga 

semakin hari partisipasi politik masyarakat Desa Semakin meningkat. 
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b. Bagi masyarakat, agar berpartisipasi dalam politik dengan niat yang baik, 

yang merupakan panggilan hati nurani untuk menciptakan perubahan kearah 

yang lebih baik lagi. 

c. Diharapkan bagi pemeritah desa untuk meningkatkan Pembangunan 

ekonomi, terutama untuk kesejahteraan masyarakat itu sendiri, Pemerintah 

harus melakukan kerjasama dengan masyarakat dalam mengatasi persoalan 

ini, agar terdapat peningkatan/ pertumbuhan ekonomi yang baik dan sesuai 

dengan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat.  

d. Perlu adanya penelitian  lanjutan secara lebih mendalam tentang status sosial 

ekonomi terhadap partisipasi politik masyarakat. 

 


