
VI. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh kegiatan

gotong royong terhadap kerukunan masyarakat di lingkungan perumahan II

Lama PT. Sweet Indolampung, Tulang Bawang, maka dapat diperoleh

kesimpulan, hasil uji validitas dan uji reliabilitas, pada variabel pengaruh

kegiatan gotong royong terdapat 15 item pertanyaan yang valid dan pada

variabel kerukunan masyarakat terdapat 15 pertanyaan yang valid. Item

pertanyaan tersebut valid karena r hitung > r tabel . r tabel dalam penelitian

ini adalah 0,217. Sedangkan cronbanch’s alpha untuk variabel kegiatan

gotong royong sebesar 0,952, artinya item pertanyaan pada setiap variabel

memiliki reliabilitas yang kuat.

Dari hasil penelitian diperoleh hasil bahwa masyarakat mengikuti kegiatan

gotong royong berada pada rentang waktu sering dan kerukunan masyarakat

yang tercipta pada taraf tinggi. Hal ini dikarenakan sebagian besar masyarakat

yang ada di lingkungan perumahan II PT. Sweet Indolampung sangat antusias

untuk mengikuti kegiatan gotong royong dan masyarakat menyadari betapa

pentingnya kerukunan untuk hidup bermasyarakat. Kerukunan masyarakat

yang bersifat tinggi dapat dinilai atau dikatakan sebagai masyarakat yang
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rukun, Masyarakat di lingkungan perumahan tidak selalu mengikuti kegiatan

gotong royong yang diadakan, tetapi apabila mereka sedang ada waktu atau

setelah selesai bekerja dan mereka sedang tidak lelah mereka pasti akan

mengikuti kegiatan gotong royong yang diadakan dengan senang hati, karena

mereka sadar apabila semakin sering mereka mengikuti kegiatan gotong

royong maka tingkat kerukunan antar masyarakat semakin tinggi.

Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan program olah data

statistik yaitu SPSS 17.0, maka diperoleh hasil sebagai berikut :

Nilai F hitung lebih besar dibanding nilai F tabel yaitu 222,284 > 3,96 dengan

nilai signifikan 0,00 < 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel

independen secara keseluruhan mempengaruhi variabel dependen atau

variabel kegiatan gotong royong mempengaruhi kerukunan masyarakat.

Berdasarkan hasil regresi yang didapat, penelitian ini menyimpulkan bahwa

ada pengaruh yang signifikan antara kegiatan gotong royong terhadap

kerukunan masyarakat, maka Ha diterima dan H0 ditolak.  Dengan kata lain,

semakin sering kegiatan gotong royong dilakukan maka kerukunan

masyarakat akan semakin tinggi, dan sebaliknya apabila semakin jarang

melakukan kegiatan gotong royong, maka kerukunan masyarakat akan

semakin rendah.
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B. Saran

1. Masyarakat yang ada di perumahan II Lama PT. Sweet Indolampung harus

semakin sering mengikuti kegiatan gotong royong agar kerukunan

masyarakat semakin tinggi walaupun saat ini sudah dapat dikatakan rukun.

2. Masyarakat harus menjaga kerukunan yang sudah terjalin antar sesama

masyarakat.

3. Pada penelitian ini pengaruh pengaruh kegiatan gotong royong terhadap

kerukunan masyarakat sebesar 73,5% dan sebesar 26,5% dipengaruhi oleh

faktor-faktor lain. Sebagai saran untuk mahasiswa yang ingin melakukan

penelitian dengan hal yang sama, sebaiknya mencari faktor-faktor lain

sebesar 26,5% yang mempengaruhi kerukunan antar masyarakat, seperti

bentuk kegiatan lain yang dapat mempengaruhi kerukunan antar

masyarakat.


