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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang analisis faktor-

faktor yang mempengaruhui partisipasi politik masyarakat dalam memenangkan 

paslon Firdaus-Ayat Cahyadi di pilkada walikota dan wakil walikota pekanbaru 

tahun 2017 studi di Kecamatan Tenayan Raya, Kecamatan Bukit Raya dan 

kecamatan Marpoyan Damai dapat disimpulkan bahwa: 

1. Watak sosial Firdaus-Ayat Cahyadi berpengaruh dalam kemenangan 

paslon nomor 3 di pilkada walikota dan wakil walikota, karena masyarakat 

terlebih dahulu menilai pemimpin berdasarkan sifatnya, tingkah lakunya 

dan bermasyarakat atau tidak sama sekali bermasyarakat. 

2. Politik berpengaruh dalam kemenangan paslon nomor 3 di pilkada 

walikota dan wakil walikota, dimana janji-janji yang dipaparkan paslon no 

3 ini terbukti dan betul-betul terpenuhi sehingga membuat masyarakat 

tidak lupa dan selalu ingat pada pasangan no 3. 

3. Ekonomi berpengaruh  dalam kemenangan  paslon nomor 3 di pilkada 

walikota dan wakil walikota, dimana masyarakat yang ekonomi lemah 

ingin perubahan pada ekonominya dan menginginkan bantuan dari 

pejabat-pejabat tinggi untuk tetap bisa hidup dan dapat merubah nasib 

masyarakat atau sekiranya meringankan kehidupan masyarakat. Dan bagi 

masyarakat ekonomi mapan agar lebih lancar lagi usahanya. 
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4. Status sosial ekonomi berpengaruh dalam kemenangan paslon nomor 3 di 

pilkada walikota dan wakil walikota, karena masyarakat yang status sosial 

ekonomi menengah kebawah yang dikategorikan kurangnya pendidikan 

cenderung mudah dipengaruhi oleh pejabat-pejabat dan kurangnya 

kesadaran untuk ikut serta dalam berpartisipasi politik dan begoitu juga 

sebaliknya. 

5. Kelompok ras tidak  berpengaruh dalam kemenangan paslon nomor 3 di 

pilkada walikota dan wakil walikota, karena masyarakat melihat pemimpin 

bukan dari warna kulitnya.  

6. Etnis (suku) berpengaruh dalam kemenangan paslon nomor 3 di pilkada 

walikota dan wakil walikota, karena mayoritas masyarakat di Kecamatan 

Tenayan Raya,  Kecamatan Marpoyan Damai dan Kecamatan Bukit Raya 

memiliki kesamaan suku dengan Firdaus-Ayat Cahyadi.  

7. Agama berpengaruh dalam kemenangan paslon nomor 3 di pilkada 

walikota dan wakil walikota, karena mayoritas masyarakat di Kecamatan 

Tenayan Raya,  Kecamatan Marpoyan Damai dan Kecamatan Bukit Raya 

beragama islam yang memiliki kesamaan agama dengan paslon Firdaus-

Ayat Cahyadi. 

8. Lingkungan politik yang kondusif berpengaruh dalam kemenangan paslon 

nomor 3 di pilkada walikota dan wakil walikota. Karena dengan 

lingkungan yang aman, nyaman, dan tentram mayarakat memiliki 

kepercayaan dan mau menyalurkan inspirasi (hak suara) dalam pilkada 

walikota dan wakil walikota tersebut. 
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9. Lingkungan politik yang demokratis berpengaruh dalam kemenangan 

paslon nomor 3 di pilkada walikota dan wakil walikota, karena masyarakat 

bebas menentukan hak pilihnya masing-masing tanpa ada unsur tertentu 

(keterpaksaan) dari pihak manapun.  

6.2 Saran                             

1. Agar supaya masyarakat meningkatkan  tingkat parstisipasi politiknya, 

yaitu dengan cara meluangkan waktu untuk ikut serta dalam pilkada, dari 

kesibukan-kesibukan nya. 

2. Kepada pihak terkait agar supaya meningkatkan pelayanan informasi atau 

pengawasan dalam pemilu. 

3. Kepada pihak terkait agar supaya melakukan sosialisasi terhadap 

masyarakat akan pentingnya pemilihan umum. 

4. Oleh karena perbedaan ras tidak menjadi faktor yang mempengaruhi 

partisipasi politik masyarakat dalam kemenangan suatu paslon dalam 

pilkada, maka disarankan agar para paslon tidak melakukan kampanye 

yang berbau ras. Hal itu selain tidak efektif juga bertentangan dengan 

undang-undang RI tentang SARA. 

5. Perlu adanya kesadaran individual suatu masyarakat akan pentingnya 

pemilihan umum terhadap kelangsungan masa depan kehidupan bersama 

suatu bangsa dan negara. 

6. Oleh karena watak sosial, politik, ekonomi, status sosial ekonomi, 

kelompok ras, etnis, agama, lingkungan politik yang kondusif dan 

lingkungan politik yang demokratis berpengaruh terhadap kemenangan 

paslon Firdaus-Ayat Cahyadi di pilkada Walikota dan Wakil Walikota 
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Pekanbaru 2017, maka disarankan kepada para paslon pilkada Walikota 

dan Wakil Walikota Pekanbaru yang akan datang lebih memperhatikan 

faktor-faktor tersebut dalam upaya menarik simpati dan suara dari 

masyarakat kota Pekanbaru. 

7. Untuk mempertajam penelitian serupa maka kepada peneliti selanjutnya 

agar melakukan penelitian kuantitaf tentang faktor-faktor yang 

mempengaruhi partisipasi politik masyarakat dalam memenangkan paslon 

Firdaus dan Ayat Cahyadi dalam pilkada kota pekanbaru 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


