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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Setelah penulis melakukan penelitian, kemudian penulis menganalisis data

yang diperoleh maka penulis akan mencoba menggambarkan dan

menjelaskan keadaan atau kondisi yang sebenarnya sesuai dengan data

yang diperoleh mengenai sikap masyarakat mendukung program

pengembangan pendidikan dan kemiskinan di Desa Luas Kecamatan

Belalau Kabupaten Lampung Barat Tahun 2010, sebagaiberikut :

1. Berdasarkan analisis data distribusi frekuensi tentang program

pengembangan pendidikan dan kemiskinan di Desa Luas, diketahui

bahwa sebanyak 22 orang responden atau 16,30 % sikap masyarakat

yang kurang mendukung program pengembangan pendidikan.

Sedangkan sebanyak 45 orang responden atau 33,33 % masyarakat

mendukung program pengembangan pendidikan yang rendah, hal ini

dapat dilihat dari kebiasaan belajar mereka baik di rumah maupun di

kampus, rasa ingin tahu terhadap pelajaran, maupun sikap mereka

dalam melaksanakan kegiatan belajar di kampus atau ruangan.

sedangkan 68 orang responden atau 50,37% masyarakat memiliki

sikap mendukung tentang program pengembangan pendidikan yang
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rendah, hal ini dapat di lihat dari tujuan mereka yaitu karena rasa

inggin melihat masyarakatnya berpendidikan yang baik bukan karena

tujuan-tujuan lain seperti merauk keuntungan pendapatan, tenar dan

lain-lain.

2. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang dilakukan, di ketahui

bahwa ada sikap masyarakat yang signifikan antara sikap masyarakat

terhadap program pengembangan pendidikan dan kemiskinan. Ini

dibuktikan dengan hasil perhitungan yang menggunakan rumus Chi

Kuadrat bahwa 2X hitung lebih besar dari 2X tabel ( 2X 2X

taraf signifikan 5 % (0,05) dan pada taraf

signifikan 1 % (0,01) diperoleh 2X hitung lebih besar dari 2X tabel,

kebebasan = 4 serta mempunyai derajat

keeratan pengaruh antar variable dalam kategori Tinggi, yaitu dengan

klasifikasi kontingensi C = 0,60 dan koefisien kontingensi Cmaks =

0,812 terletak pada keeratan pengaruh di atas 0,56 (kategoritinggi).

Sehingga dari hasil pengujian tersebut diketahui bahwa terdapat

pengaruh antara sikap masyarakat terhadap program pengembangan

pendidikan dan kemiskinan di Desa Luas. Dimana  pengaruh baik

(positif) akan terlihat dari tingginya sikap masyarakat dalam

pengembangan pendidikan.

B. Saran
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1. Hendaknya masyarakat dapat lebih memperhatikan pendidikan anak

mereka, baik dalam hal kegiatan belajar dengan meluangkan waktu dan

membantu kesulitan belajar dengan meluangkan waktu dan membantu

kesulitan belajar hingga hasil yang diharapakan tercapai ataupun dapat

meneruskan kejenjang yang lebih tinggi

2. Hendaknya pemerintah memperhatikan kesejahteraan masyarakat yang

kurang mampu karena secara umum kehidupan kesejahteraan masyarakat

khususnya masyarakat yang bekerja sebagai petani, buruh tani, dimana

diharapkan pendapatan mereka bertambah sehingga mereka dapat

memenuhi kebutuhan pendidikan anak mereka.

3. Bagi masyarakat sekitar hendaknya memberikan dukungan baik moril

maupun materi yang mampu guna untuk peningkatan taraf hidup

masyarakat yang kurang mampu (miskin).


