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BAB VI 

PENUTUP 

 

1.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil kuesiner dan wawancara yang telah dilakukan oleh 

penulis di Kelurahan Batu Bersurat tentang Analisis faktor-faktor yang 

mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam  pemilu Presiden dan Wakil Presiden 

Secara Langsung Tahun 2014 di Kelurahan Batu Bersurat Kecamatan XIII Koto 

Kampar. Maka penulis dapat menyimpulkan bahwa sector yang paling 

mendominasi adalah faktor aspek kesadaran masyarakat terhadap hak nya sebagai 

warga Negara untuk ikut berpartisipasi pada Pemilihan Presiden dan Wakil 

Presiden Secara Langsung Tahun 2014. 

Partisipasi masyarakat pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, 

rendah menyebabkan bahwa sebagian besar masyarakat Kelurahan Batu Bersurat 

masih memiliki kesadaran yang rendah dalam partisipasi Pemilihan Presiden dan 

Wakil Presiden Tahun 2014.Hal ini disebabkan karna sudah banyak masyarakay 

yang mengetahui kecurangan-kecurangan yang terjadi dalam dunia politik yang 

menyebabkan menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat. Masyarakat menjadi 

keikutsertaan dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tidak akan menjamin 

kehidupan yang baik dimasa yang akan datang, sehingga hal tersebut 

menyebabkan kesadaran politik masyarakat rendah dan partisipasi masyarakat 

Kelurahan Batu Bersurat pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Secara 

Langsung Tahun 2014 di Kelurahan Batu Bersurat menjadi rendah. 

Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah juga memberikan pengaruh 

terhadap sikap masyarakat untuk menentukan sikap dalam pemilihan Presiden dan 
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Wakil Presiden. Jika selama ini kinerja pemerintah dinilai sudah cukup baik maka 

antusias masyarakat pada kegiatan pemilu akan meningkat. Hal tersebut dapat 

dilihat dari jawaban responden yang cukup tinggi terhadap kepercayaan 

masyarakat terhadap pemerintah.Hal tersebut dapat dilihat pada rekapitulasi akhir 

yang menyatakan bahwa 82 responden mengatakan opsi ini sangat setuju dan 

hanya 6 responden yang menyatakan tidak setuju. 

Salah satu karateristik partisipasi dalam pembangunan pastisipasi adalah 

tingkat pengetahuan masyarakat tentang usaha-usaha partisipasi yang diberikan 

masyarakat dalam pembangunan.Salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat 

pengetahuan adalah tingkat pendidikan. Semakin tinggi latar belakang 

pendidikannya, tentunya mempunyai pengetahuan yang luas tentang 

pembangunan dan bentuk serta tata cara partisipasi yang dapat diberikan. Faktor 

pendidikan yang dianggap penting oleh masyarakat Kelurahan Batu Bersurat 

karena dengan melalui pendidikan yang diperoleh, seseorang mudah 

berkomunikasi dengan orang luar, dan cepat tanggap terhadap inovasi meskipun 

opsi ini bukanlah merupakan faktor pendorong utama pada masyarakat Kelurahan 

Batu Bersurat untuk berpartisipasi dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, 

karena tak hanya pendidikan, pemberitaan yang cukup marak tentang kekacauan 

politik di negeri ini menyebabkan masyarakat lebih dalam menentukan sikap pada 

pemilihan.  

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. 



88 
 

Dalam lingkungan politik yang demokratis orang merasa lebih bebas dan nyaman 

untuk terlibat dalam aktivitas-aktivitas politik dari pada dalam lingkungan 

politikyang otoriter.Lingkungan politik yang sering diisi dengan aktivitas-aktivitas 

brutal dan kekerasan dengan sendirinya menjauhkan masyarakat dari wilayah 

politik. 

1.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka terdapat 

beberapa saran yang dapat penulis sampaikan berdasarkan jawaban responden 

terhadap indikor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat pada pemilihan 

Presiden dan Wakil Presiden secara langsung Tahun 2014 di kelurahan batu 

bersurat. 

1. Pemerintah harus terus meningkatkan kinerja pemerintahan dengan lebih 

memperhatiakan kebutuhan-kebutuhan masyarakat dan lebih tanggap 

dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. 

2. Meningkatkan kinerja pemerintah secara tidak langsung akan 

menumbuhkan rasa percaya masyarakat terhadap pemerintah yang 

kemudian akan timbul rasa antusias yang tinggi untuk ikut berpartisipasi 

pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. 

3. Perlu bagi instansi terkait untuk lebih meningkatkan sosialisasi politik 

masyarakat untuk lebih meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap 

dunia politik, karena semua masyarakat memiliki pemahaman yang luas 

terutama dibidang politik. 



89 
 

4. Adanya kerjasama antara pemerintah dan masyarakat untuk menciptakan 

lingkungan politik yang kondusif. 

5. Adanya penelitian ini penulis berharap di Tahun 2019 Pemilihan Presiden 

dan Wakil Presiden angka Partisipasi Masyarkat semakin bertambah dan 

tidak ada masyarakat yang melakukan tidak ikut serta dalam pemilihan 

Presiden dan Wakil Presiden. 

 


