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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan  

Terdapat pengaruh yang signifikan antara pendidikan politik yang 

diberikan oleh Aparat pemerintah   terhadap partisipasi politik masyarakat di Desa 

Prongil Kecamatan Tinada Kabupaten Pakpak Bharat. Hal ini dibuktikan dari r 

hitung > rtabel yaitu 0,820> 0,267 pada taraf signifikan 5%. Pengaruh antara variabel 

(x) pendidikan politik yang diberikan Aparat Pemerintah terhaadap variabel (y) 

partisipasi politik masyarakat tergolong besar , diperoleh dari perhitungan nilai 

korealsi 0,820 yang memiliki interprestasi nilai korelasi pada tingkat hubungan 

yang besar.  

Keberartian hipotesis dalam penelitian ini diuji dengan menggunakan uji 

“t” dan diperoleh harga thitung adalah sebesar 5,340 dan harga ttabel 2,007 karena 

thitung > ttabel pada taraf signifikan 5% maka hipotesis Ha dapat diterima, dan 

hipotesis Ho ditolak.  Besarnya pengaruh pendidikan politik yang diberikan aparat 

pemerintah terhadap partsipasi politik masyarakat desa Prongil Kecamatan Tinada 

Kabupaten Pakpak Bharat sebesar 67,24%. dan yang lainnya dipengaruhi oleh 

faktor lain yaitu adanya masyarakat yang bersifat apatisme atau sikap yang tidak 

peduli terhadap orang lain, masyarakat juga memandang bahwasanya politik itu 

suatu yang sia-sia sauatu peraturan yang tidak adil yang hanya menguntungkan 

penguasa semata. Faktor lainnya juga disebabkan karena tidak adanya yang 
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mendukung atau yang memberikan motivasi bahwasanya ikut berpartisipasi 

sangat bermanfaat yaitu sebesar 32, 76%.  

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis maka dapat diperoleh data 

bahwa pendidikan politik yang diberikan oleh aparat pemerintah dapat 

berpengaruh terhadap tingkat partisipasi politik yang dilakukan oelh masyarakat, 

seperti ikut dalam pengambilan suatu keputusan dalam desa, mengikuti suatu 

rapat desa, mengikuti organisasi desa, ikut melakukan pemilihan umum dan 

bentuk partisipasi politik lainnya.  

B. Saran  

Dalam penelitian ini, peneliti mengharapkan hal sebagai berikut: 

1. Melihat besarnya pengaruh pendidikan politik yang diberikan aparat 

pemerintah terhadap partisipasi politik masyarakat, maka kepada Aparat 

Pemerintah di desa Prongil diharapkan lebih serius dan lebih sering 

memberikan pendidikan politik kepada masyarakat Prongil agar tingkat 

partsisipasi politik masyarakat semakin tinggi. 

2. Diharapkan kepada seluruh masyarakat di desa Pongil agar mengikuti 

segala bentuk pendidikan politik yang diberikan oleh aparat pemerintah. 

3. Pendidikan politik memberikan kontribusi (sumbangan) yang berarti 

terhadap partisipasi politik, untuk itu disarankan agar perlu ditingkatkan 

pengetahuan mengenai pendidikan politik sehingga dapat memberikan 

pengaruh yang signifikan terhadap partisipasi politik masyarakat untuk 

masa yang akan datang. 


