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BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan Di Desa Citra Damai Kabupaten

Kepulauan Meranti, maka dalam penelitian ini dapat ditarik kesimpulan yang sesuai

dengan variabel bahwa faktor – faktor yang mempengaruhi partisipasi politik

masyarakat dalam pemilihan Gubernur Riau tahun 2013 di Desa Citra Damai adalah

faktor pendidikan, faktor alasan politis, dan faktor ekonomi.

Dalam penelitian ini penulis melihat dari tabel 5.10 tabel rekapitulasi jawaban

responden dari indikator pendidikan politik dimana 39 responden menjawab tahu

tentang nama – nama pasangan calon Gubernur Riau tahun 2013, 32 responden

menjawab kurang setuju pengetahuan responden tentang memilih atau tidak memilih

tidak akan merubah nasibnya, selanjutnya 31 responden menjawab setuju

pengetahuan responden tentang pergantian pemimpin maka daerahnya akan lebih

maju.

Selanjutnya dilihat dari tabel 5.14 tabel rekapitulsi jawaban responden dari

indikator alasan politis dimana 34 responden yang menjawab tidak setuju bahwa

pilkada hanya dilakukan sebagai perebutan kekuasaan untuk kepentingan beberapa

kelompok saja, 30 responden menjawab kurang setuju dengan tanggapan bahwa

mereka hanya dijadikan sebagai alat untuk mengantar kandidat menggapai ambisi

kekuasaannya, dan 29 responden yang menjawab kurang setuju tentang tanggapan
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calon kandidat merupakan orang – orang yang berambisi besar terhadap kekuasaan

belaka.

Kemudian dilihat dari tabel 5.18 tabel rekapitulasi jawaban responden dari

indikator ekonomi dimana 36 responden menjawab kurang setuju terhadap

pernyataan pekerjaan lebih penting dibandingkan pilkada, 35 responden menjawab

setuju terhadap pernyataan apabila mendatangi TPS, maka penghasilannya akan

berkurang, dan 26 responden yang menjawab kurang setuju terhadap pernyataan

memilih apabila diberikan bantuan materi oleh kandidat tersebut.

Dari hasil rekapitulasi jawaban responden dapat disimpulkan bahwa

partisipasi masyarakat dalam pemilihan gubernur riau tahun 2013 di desa citra damai

dalam kategori kurang, hal ini dapat dilihat dari persentase rata – rata kualitatif yang

berjumlah 62.44%

6.2 Saran

Adapun saran yang diberikan penulis kepada masyarakat dan Gubernur

terpilih adalah:

1. Diharapkan kepada masyarakat untuk terus meningkatkan partisipasinya

dalam setiap pemilihan Gubernur karena keterlibatan masyarakat sangat

menentukan masa depan Riau.

2. Diharapkan kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam setiap

pembangunan.
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3. Diharapkan kepada Gubernur terpilih agar benar – benar mengayomi

masyarakat tanpa melihat dari golongan masyarakat tersebut.

4. Diharapkan kepada Gubernur terpilih agar dapat meningkatan

pembangunan secara merata, baik dari segi ekonomi dan pendidikan.


