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BAB VI
PENUTUP
6.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil kuesioner dan wawancara yang dihasilkan oleh
penulis di Kabupaten Kampar tentang faktor-faktor yang mempengaruhi
partisipasi masyarakat pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kampar tahun
2017, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor yang paling mendominasi
adalah faktor aspek kesadaran politik mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam
pemilihan kepala daerah di Kabupaten Kampar tahun 2017. Hal ini dapat dilihat
dari hasil dari kuesioner dan wawancara yang telah dilakukan sebelumnya, yaitu
dapat diketahui bahwa masyarakat Kabupaten Kampar beranggapan bahwa
kesadaran politik dalam Pemilihan Kepala daerah dapat mempengaruhi
masyarakat dalam berpartisipasi, karena masyarakat beranggapan bahwa dengan
memberikan kontribusi dalam Pemilihan Kepala Daerah merupakan bentuk
kepedulian untuk kemajuan Kabupaten Kampar untuk kedepannya. dan
masyarakat berharap dengan keikutsertaan mereka dalam Pemilihan Kepala
Daerah bisa mendapatkan pemimimpin yang peduli akan nasib dan kesejahteraan
masyarakatkedepannya.
Faktor Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah berpengaruh
pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kampar tahun 2017. Hal ini dapat
diketahui dari hasil kuesioner dan wawancara yang telah dilakukan peneliti
sebelumnnya. Hal ini dapat dilihat dari penilaian masyarakat terhadap pemerintah
sangat mempengaruhi masyarakat dalam memberikan hak pilihnya. Karena itu
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akan mempengaruhi masyarakat dalam berpartisipasi, kinerja yang baik oleh
pemerintah akan berdampak terhadap hubungan masyarakat dengan pemerintah.
Dapat dipahami tinggi atau rendahnya tingkat partisipasi masyarakat Kabupaten
Kampar dalam Pemilihan Kepala Daerah ini merupakan cerminan dari bagaimana
kinerja pemerintah selama ini. Pelayanan yang efektif oleh pemerintah akan
menumbuhkan kepercayaan masyarakat itu terhadap pemerintah itu sendiri dan
faktor tersebut akan mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam Pemilihan
Kepala Daerah.
Faktor tingkat pendidikan dalam penelitian ini tidak berpengaruh
terhadap partisipasi masyarakat dalam pemilihan Kepala Daerah Kabupaten
Kampar tahun 2017. Hal ini dapat disimpulkan berdasarkan hasil kuesioner dan
wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti kepada responden dan dapat
disimpulkan bahwa jawaban responden didominasi oleh jawaban tidak setuju.
Karena banyak responden yang berpendapat tingkat pendidikan dan wawasan
yang luas dibidang politik tidak menghalangi keinginan mereka untuk
memberikan hak pilihnya dalam pemilihan Kepala Daerah. Hal ini dapat dilihat
dari masyarakat lebih cenderung melihat dari visi, misi dan rogram kerja dari
calon Kepala Daerah tersebut, banyak masyarakat yang beranggapan bahwa calon
kepala daerah yang memiliki pengalaman akan mampu memajukan dan
mensejahterakan masyarakat serta daerah yang dipimpin untuk kedepannya.
Faktor jenis kelamin dalam penelitian ini juga tidak berpengaruh
terhadap partisipasi masyarakat dalam pemilihan Kepala Daerah Kabupaten
Kampar tahun 2017. Faktor perbedaan jenis kelamin ini tidak mempengaruhi
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perilaku seseorang dalam berpartisipasi dalam pemilihan kepala daerah. Adanya
kesetaraan gender tampaknya juga turut memberikan ruang kepada golongan
wanita untuk mengambil sikap dalam pemilihan. Oleh karena itu, dalam Konteks
Pemilihan Kepala Daerah ini, perbedaan jenis kelamin tidak dapat mempengaruhi
masyarakat Kabupaten Kampar dalam berpartisipasi.
Faktor status sosial mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam
pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kampar tahun 2017. Karena kecenderungan
masyarakat melihat dari latar belakang pasangan calon yang mengikuti pemilihan
Kepala Daerah yaitu dari segi ekonomi, suku, dan agama dari pasangan tersebut.
Situasi atau lingkungan politik yang kondusif merupakan salah satu faktor
pendorong dalam berpartisipasi politik. Dengan lingkungan politik yang kondusif
akan membuat orang dengan senang hati berpartisipasi dalam kehidupan politik.
Dalam lingkungan politik yang demokratis orang bisa lebih bebas dan nyaman
untuk terlibat dalam aktivitas-aktivitas politik dari pada dalam lingkungan politik
yang otoriter. Lingkungan politik yang yang sering diisi dengan aktivitas-aktivitas
brutal dan kekerasan dengan sendirinya menjauhkan masyarakat dari wilayah
politik.
6.2 Saran
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka
terdapat beberapa

saran yang dapat penulis sampaikan berdasarkan jawaban

responden terhadap indikator yang mempengaruhi partisipasi masyarakat pada
pemilihan kepala daerah.
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1. Pemilihan Kepala Daerah sebagai ajang untuk memilih pemimpin di
masyarakat sebaiknya dimanfaatkan sebagai jalan bagi masyarakat untuk
terlibat langsung dalam pemerintahan sebagai wujud demokrasi, dengan
memiliki kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara
diharapkan masyarakat akan selalu terpanggil untuk berpartisipasi dalam
kegiatan pemilihan Kepala Daerah secara langsung.
2. Pemerintah

harus

terus

meningkatkan

kinerjanya

dengan

lebih

memperhatikan kebutuhan-kebutuhan masyarakat dan lebih memperbaiki
pelayanan pemerintahan yang baik untuk masyarakat.
3. Meningkatnya

kinerja

pemerintah

secara

tidak

langsung

akan

menumbuhkan rasa percaya masyarakat terhadap pemerintah yang
kemudian akan timbul rasa antusias yang tinggi untuk ikut berpartisipasi
dalam proses penyelenggaraan Negara khususnya pada kegiatan Pemilihan
Kepala Daerah.
4. Untuk penyelenggara pemilihan Kepala Daerah baik dari Komisi
Pemilihan umum Kabupaten Kampar, Panitia pengawas pemilu baik
Kabupaten maupun Kecamatan dan panitia pemungutan suara hingga
kelompok penyelenggara pemungutan suara agar lebih mensosialisasikan
pentingnya pendidikan pemilih secara periodik.

