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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pengolahan data serta pengujian hipotesis 

dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa : ada korelasi yang rendah 

(koefisien korelasi = 0,37) antara persepsi mahasiswa tentang demonstrasi dan 

pengaruhnya terhadap tingkat partisipasi politik di Jurusan PPKn stambuk 2014 

Universitas Negeri Medan. Dengan penjelasan sebagai berikut: 

a. Dengan pemahaman yang dimiliki mahasiswa jurusan PPKn 

menyimpulkan bahwa kurangnya pemahaman tentang demonstrasi 

sehingga menyebabkan mahasiswa menjadi sulit untuk 

menerapkan partisipasi politik. 

b. Adanya pengaruh yang rendah antara persepsi mahasiswa tentang 

demonstrasi dan pengaruhnya terhadap tingkat partisipasi politik 

di Jurusan PPKn stambuk 2014 Universitas Negeri Medan. Hal ini 

dibuktikan dengan rhitung > rtabel yaitu 0,37 > 0,3550 pada taraf 

siginifikan 5 %. 

c. Korelasi antara variabel persepsi mahasiswa tentang demonstrasi 

(X) dan Pengaruhnya terhadap tingkat partisipasi politik (Y) dapat 

diketahui dari perhitungan nilai korelasi  sebesar 0,37. Korelasi ini 
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apabila diinterpretasikan pada nilai r korelasi dapat 

dikategorisasikan pada korelasi yang rendah. 

d. Hipotesis dalam penelitian ini diuji dengan menggunakan uji 

“t”dan diperoleh harga thitung adalah sebesar 2,144 dan harga ttabel  

adalah 2,0452. Karena harga thitung >  ttabel  pada tabel taraf 

siginifikan 5 % maka hipotesis Ha dapat diterima yaitu terdapat 

korelasi antara persepsi mahasiswa tentang demonstrasi dan 

pengaruhnya terhadap tingkat partisipasi politik  dan hipotesis Ho 

ditolak yaitu tidak terdapat korelasi antara persepsi mahasiswa 

tentang demonstrasi dan pengaruhnya terhadap tingkat partisipasi 

politik. 

e. Partisipasi politik yang terbentuk di jurusan PPKn Universitas 

Negeri Medan merupakan partisipasi politik yang  masih ada 

dipengaruhi oleh faktor lain dan pengaruh demonstrasi terhadap 

peningkatan partisipasi masih tergolong rendah. Salah satu faktor 

lain misalnya, sebagian besar banyak mahasiswa yang masih pasif 

di jurusan PPKn dan pengetahuan mahasiswa juga masih belum 

bisa dikatakan tergolong bagus. 

B. Saran  

Dalam penelitian ini diharapkan agar kiranya: 

a. Penelitian ini dapat menjadi referensi untuk jurusan PPKn Stambuk 

2014 dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hakikat 

politik yang ada di Indonesia baik secara teori maupun implementasinya 
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dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebab pada dasarnya setiap 

individu memiliki tugas, fungsi, dan hak yang sama dalam kehidupan 

politik. 

b. Perspsi mahasiswa jurusan PPKn stambuk 2014 tentang demonstrasi 

yang cukup setidaknya menjadi gambaran bagi mahasiswa untuk 

meningkatkan partisipasi mahasiswa dalam kegiatan politik yang 

diselenggarakan. 

c. Diharapkan kepada mahasiswa jurusan PPKn stambuk 2014 Universitas 

Negeri Medan untuk memberikan pemahaman dan kesadaran kepada 

mahasiswa lainnya bahwa pengetahuan tentang politik dan keikut 

sertaanya dalam proses politik sangat berpengaruh untuk mencapai suatu 

kebijakan. 

d. Perlu adanya penelitian lebih lanjut dan lebih mendalam untuk 

mengetahui korelasi persepsi mahasiswa tentang demonstrasi dan 

pengaruhnya terhadap tingkat partisipasi politik. 

 

 

 


