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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

V.1. Kesimpulan 

Menurut hasil penelitian pengaruh pendidikan politik terhadap tingkat pemahaman 

pemilih pemula maka peneliti dapat menyimpulkan: 

1. Dengan menggunakan SPSS diketahui uji korelasi didapatkan hasil yaitu X 

terhadap Y berada pada rentang cukup berarti. Maka pendidikan politik 

terhadap tingkat pemahaman pemilih pemula dalam melakukan pendidikan 

politik di Kota Bekasi.  

2. Pendidikan politik terhadap tingkat pemahaman pemilih pemula, bernilai 

positif dan signifikan, apabila pendidikan politik dijalankan secara teratur 

dan konsisten, maka perilaku siswa/I saat menjalankan pendidikan politik 

diharapkan terus mengalami peningkatan. Sehingga setelah uji hipotesis 

dengan uji t, diketahui Ho ditolak dan Ha diterima. Sebagaian besar perilaku 

masyarakat ditentukan oleh kegiatan pendidikan politik, dan sisanya di 

tentukan oleh factor diluar penelitian.  

3. Penelitian ini membuktikan bahwa pendidikan politik mengakibatkan 

siswa/I menjadi paham budaya politik modern dan menjadi ingin 

mempraktekan serta mengamalkan ke teman-teman dan lingkungannya.  

V.1.2. Saran  

Bedasarkan hasil penelitian yang berjudul “Pengaruh pendidikan politik terhadap 

tangkat pemahaman pemilih pemula”, peneliti mengajukan saran sebagai berikut: 

1. Selain melalui kegiatan pendidikan politik offline sebaiknya pemerinrah 

Kota Bekasi dalam hal ini Kesbangpol Kota Bekasi melakukan pendidikan 

politik di media sosial sepersi Instagram, Twitter, Youtube yang dimana 

siswa/I banyak bermain media sosial tersebut. 

2. Bekerjasama dengan para tokoh Partai Politik, tokoh mahasiswa, artis, 

untuk ikut memberikan pendidikan politik ini. 
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3. Siswa/I dapat lebih aktif dalam mencari tahu dan peka terhadap kondisi 

politik Indonesia saat ini, sehingga bisa mencegah terjadinya pelanggaran 

pemilu dan kecacatan berdemokrasi dan mendukung kegiatan pemerintah. 

Pemerintah tidak dapat melakukan pekerjaannya secara maksimal dalam 

memberikan pemahaman politik tanpa keaktifan dan dukungan dari semua 

pihak termasuk siswa/I.  

4. Penelitian selanjutnya dapat meneliti lebih dalam hal-hal terkait pendidikan 

politik terutama di kalangan mahasiswa dan pekerja, yang masih banyak 

belum mendapatkan edukasi politik secara massif, dan cara pendidikan 

politik yang efektif untuk masyarakat.  
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