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BAB V  

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat diambil 

kesimpulan bahwa ada pengaruh debat pilpres terhadap tingkat partisipasi politik 

mahasiswa di jurusan PPKn Universitas negeri medan. Hal ini dibuktikan dengan 

hasil perhitungan koefisien korelasi bahwa hasil perhitungan r hitung adalah 0,72 

sedangkan r tabel pada n=20 pada taraf kesalahan 5% adalah 0,4227. Dengan 

demikian harga rhitung > rtabel yaitu 0,72 > 0,4227 sehingga koefisien korelasi 

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

dirumuskan dapat diterima kebenarannya. 

5.2. Saran 

 Berdasarkan dari pengkajian di lapangan maka penulis bermaksud 

memberikan saran yang mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi mahasiswa 

maupun bagi peneliti yang selanjutnya, yaitu sebagai berikut: 

1. Bagi Mahasiswa 

Seperti yang sudah dijelaskan, partisipasi politik merupakan hak 

kewarganegaraan yang harus dilaksanakan masyarakat dalam menciptakan negara 

demokrasi, untuk itu perlu dilakukan lebih lagi peningkatan dalam kesadaran 

politik dan pemhaman politik di kampus supaya mahasiswa dapat memberikan 

contoh kepada masyarakat mengenai pentingnya partisipasi politik. Hasil 

penelitian terkait pengaruh debat terhadap tingkat  
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partisipasi politik mahasiswa di jurusan PPKn sudah menunjukan kondisi yang 

baik, Namun secara khusus perlu adanya peningkatan yang lebih baik lagi, 

diantaranya berdasarkan hasil temuan peneliti terkait pengaruh debat pilpres 

terhadap tingkat partisipasi politik mahasiswa angkatan 2017 di jurusan PPKn 

Universitas Negeri Medan, hal yang memiliki kecenderungan paling rendah 

adalah tentang ketertarikan mahasiswa menonton debat. Dalam hal ini diharapkan 

perhatian pihak pemerintah dalam pengadaan debat dibuat lebih menarik sehingga 

mahasiswa dan masyarakat tertarik untuk menonton debat pilpres dalam 

mempermudah proses Pilpres.   

2. Bagi peneliti selanjutnya 

Adapun beberapa saran yang perlu diperhatikan bagi peneliti 

selanjutnya yang tertarik meneliti tentang pengaruh debat pilpres terhadap 

tingkat partisipasi politik mahasiswa jurusan PPKn Universitas Negeri 

Medan adalah: 

a. Peneliti selanjutnya diharapkan untuk mengkaji lebih banyak 

sumber maupun refrensi yang terkait dengan pengaruh debat pilpres 

terhadap tingkat partisipasi politik mahasiswa agar hasil penelitianya dapat 

lebih baik dan lebih lengkap lagi. 
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b. Penelitian selanjutnya diharapkan lebih mempersiapkan diri dalam 

proses pengambilan dan pengumpulan dan segala sesuatunya sehingga 

penelitian dapat dilaksanakan dengan lebih baik.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


