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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan, maka dapat 

disimpulkan bahwa variabel pendidikan politik (X1) berpengaruh secara signifikan 

terhadap variabel hak politik (Y) dalam pemilihan presiden 2019 di Kota Jambi, 

variabel kinerja pemerintah (X2) juga berpengaruh secara signifikan terhadap 

variabel hak politik (Y) dalam pemilihan presiden 2019 di Kota Jambi dan 

variabel pendidikan politik (X1) dan variabel kinerja pemerintah (X2) secara 

simultan mempengaruhi variabel pelaksanaan hak politik, yang artinya Hα yang 

ada diterima. Pengaruh yang positif ini memberikan pengertian bahwa semakin 

baik pendidikan politik dan semakin bagus kinerja pemerintah, maka akan 

semakin mendorong masyarakat tersebut untuk melaksanakan hak politiknya 

dalam pemilu, khususnya dalam pemilihan presiden.  

5.2. Implikasi 

Pendidikan politik terbukti memberikan pengaruh yang signifikan terhadap 

pelaksanaan hak politik, khususnya dalam pelaksanaan pemilihan presiden. Oleh 

karena itu, pendidikan politik harus terus ditingkatkan dikarenakan betapa 

pentingnya menggunakan haknya dalam politik khususnya pemilihan presiden. 

Pendidikan politik dapat ditingkatkan dengan cara lebih menekankan lembaga-

lembaga pendidikan politik dalam memberikan pengetahuan mengenai pentingnya 

hak dan kewajibannya sebagai warga negara khususnya dalam menggunakan hak 

pilihnya pada pemilihan presiden.  
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Kemudian kinerja pemerintah memberikan pengaruh signifikan terhadap 

pelaksanaan hak politik pada pemilihan presiden. Perlu pula memperbaiki kinerja 

pemerintah khususnya persoalan birokrasi dan panjangnya lika-liku administrasi 

pemerintahan, serta memperbaiki birokrasi pemerintah dalam memfasilitasi 

warganya dalam sehingga masyarakat tidak enggan dalam menggunakan hak 

pilihnya pada pemilu khususnya pemilihan presiden. 

5.3. Saran 

Berdasarkan hasil dari penelitian ini, ada beberapa hal yang peneliti 

sarankan antara lain : 

1. Bagi pemerintah, pemerintah sebagai pemegang kekuasaan harus 

mengoptimalisasikan dalam melaksanakan kinerjanya dan hendaknya 

melakukan evaluasi terhadap kinerja yang telah dilakukan khususnya 

pemilihan presiden. Dengan begitu akan menimbulkan kepercayaan 

masyarakat terhadap pelaksana pemerintah sehingga masyarakat tidak enggan 

menggunakan hak pilihnya. Pemerintah juga memberikan pendidikan politik 

kepada masyarakat berupa seminar-seminar ataupun sosialisasi yang berkaitan 

dengan pemilu khususnya penting menggunakan hak pilih pada saat pemilihan 

presiden. 

2. Bagi masyarakat, masyarakat harus memperhatikan kewajibannya sebagai 

warga negara yang baik yaitu dengan cara ikut serta saat diadakannya pemilu. 

Kurangnya pengetahuan individu mengenai pemilu juga menjadi penghambat 

dalam masyarakat menggunakan hak pilih. Untuk itu masyarakat harus 

melibatkan dirinya pada sosialisasi-sosialisasi mengenai pemilu khususnya 

pilpres. 
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3. Bagi penelitian selanjutnya agar dapat menganalisis variabel-variabel lain 

yang mempengaruhi pelaksanaan hak politik diluar variabel pendidikan politik 

dan variabel kinerja pemerintah.  


