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BAB VI 

PENUTUP 

 

6.1. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan dengan cara 

memberikan kuesioner dan  melakukan wawancara yang mendalam kepada 

masyarakat Kecamatan Tebing Tinggi Timur tentang faktor-faktor yang 

mempengaruhi partisipasi politik masyarakat pada pemilihan Kepala Daerah 

Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2015, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa 

faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik Masyarakat adalah faktor 

ekonomi, faktor sosial dan faktor politik. Namun, faktor yang paling berpengaruh 

adalah faktor politik. 

Faktor Politik ini adalah alasan masyarakat tidak mau memilih. Seperti 

ketidakpercayaan dengan partai, tidak punya pilihan dari kandidat yang tersedia 

atau tidak percaya bahwa pemilihan umum akan membawa perubahan dan 

perbaikan. Begitu juga dengan faktor ekonomi, dengan kondisi perekonomian 

masyarkat yang kurang baik membuat mereka tidak berada di tempat pada saat 

pemilihan dikarenakan harus mencari pekerjaan di luar daerah, bahkan tidak 

sedikit masyarakat Kecamatan Tebing Tinggi Timur yang menjadi TKI. Selain 

itu, faktor sosial juga memberi pengaruh pada rendahnya tingkat partisipasi politik 

masyarakat dalam pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti di 

Kecamatan Tebing Tinggi Timur. Dikarenakan kurangnya kemampuan 

masyarakat dalam berpartisipasi politik yang diakibatkan oleh rendahnya tingkat 

pendidikan membuat masyarakat memiliki sifat apatis karena mereka banyak 
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yang tidak tau apa arti pilkada dan seberapa pentingnya partisipasi mereka dalam 

Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti. 

Adapun Faktor-faktor penghambat partisipasi politik masyarakat dalam 

pemilikah Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti di Kecamatan Tebing 

Tinggi Timur Tahun 2015 adalah Masyarakat petani lebih memilih bekerja dari 

pada pergi ke TPS, banyaknya masyarakat yang tidak berada di tempat, 

kurangnya kesadaran politik masyarakat untuk memilih dan kurangnya sosialisasi 

dari pihak-pihak terkait. 

6.2. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan oleh penulis, maka 

terdapat beberapa saran yang dapat penulis sampaikan berdasarkan jawaban 

responden terhadap indikator yang mempengaruhi partisipasi politik masyarakat 

pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti. 

1. Bagi instansi yang terkait perlu meningkatkan sosialisasi politik 

masyarakat agar lebih meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap 

dunia politik, karena tidak semua masyarakat memiliki pemahaman yang 

luas terutama di bidang politik. 

2. Bagi pasangan calon yang terpilih hendaknya lebih menepati janji-janji 

yang telah dibuat agar masyarakat tidak jera untuk ikut berpartisipasi 

politik dalam pemilihan Kepala Daerah. 

3. Bagi masyarkat hendaknya lebih meningkatkan kesadaran politik agar 

dengan adanya kesadaran politik tingkat partisipasi masyarakat menjadi 

lebih tinggi/meningkat. 

4. Harus ada kerjasama antara pemerintah dan masyarakat untuk 

menciptakan lingkungan politik yang kondusif. 


