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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dengan mengangkat judul “peran 

partai HANURA dalam menanggulangi golput pada pemilu tahun 2014 

kecamatan kualuh hulu kabupaten labuhan batu utara. dengan subjek penelitian 

adalah pengurus partai HANURA kabupaten labuhan batu utara. 

Berdasarkan indikator tentang sosialisasi politik dalam menanggulangi 

golput dapat disimpulkan bahwa partai HANURA sudah melakukan tugas dan 

fungsinya dengan baik, hanya saja masih ada sebagian masyarakat yang masih 

kurang peduli terhadap sistem perpolitikan yang ada pada saat ini. Dan kurangnya 

antusias masyarakat membuat Partai Politik sedikit kesulitan dalam menjalankan 

tugas dan fungsinya. Dalam penanggulangan golput partai HANURA sudah 

cukup baik dalam mensosialisasikan kepada masyarakat agar menggunakan hak 

suaranya dalam pemilihan umum. Walaupun ada gendala-gendala yang dihadapi 

dalam melakukan sosialisasi politik, tetapi partai HANURA berusaha semaksimal 

mungkin untuk menyakinkan  masyarakat agar tidak memilih untuk golput. 

Berdasarakan indikator  tentang pendidikan politik dalam menanggulangi 

golput dapat disimpulkan bahwa partai HANURA suda melakukan  usaha-usaha 

yang partai HANURA untuk tetap bisa berkomunikasi kepada masyarakat agar 

masyarakat dalam pemilu menggunakan hak suaranya. Salah satu usaha yang 

dilakukan partai politik adalah membuat semacam seminar di universitas yang ada 

di labuhan batu utara. Dengan cara seperti ini kaum pemuda pemudi akan lebih 
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mudah mencerna dan dapat mempraktekkan secara langsung ke lapangan. 

Pengurus partai politik juga melibatkan anak kecil dalam berpolitik. Artinya partai 

HANURA sudah menanamkan kepada anak kecil bahwasanya politik itu penting, 

agar ketika mereka dewasa nanti tidak terlahir menjadi anak yang awam atau 

kurang pengetahuannya tentang partai. 

Berdasarkan indikator tentang komunikasi politik dalam menanggulangi 

golput dapat disimpulkan bahwa peran partai HANURA dalam menanggulangi 

golput sudah dilaksanakan sebaik mungkin karena dalam melakukan komunikasi 

politik partai HANURA sudah melakukan berbagai komunikasi politik, baik itu 

berkomunikasi langsung kepada masyarakat maupun berkomunikasi kepada para 

pejabat partai lainnya. 

Dapat disimpulkan bahwasanya penerapan sosialisasi politik, komunikasi 

politik, dan pendidikan politik yang dilakukan pengurus partai HANURA sudah 

cukup baik dalam pelaksanaannya walaupun masih ada gendala-gendala yang 

dihadapi dalam penerapan ini. Tetapi dalam pelaksanaannya antusias masyarakat 

yang peduli itu bisa ditafsirkan sekitar 80% dalam hal ini partai HANURA dapat 

dikatakan berhasil dalam proses terjun langsung ke masyarakat. 
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B. Saran 

 Melalui penelitian ini diharapkan kepada seluruh pengurus partai 

HANURA agar lebih aktif lagi untuk bersosialisasi kepada masyarakat agar dalam 

setiap momentum pemilihan umum semua masyarakat mau menggunakan hak 

suaranya dan agar angka golput di labuhan batu utara dapat berkurang. Walaupun 

pada hakikatnya golput tidak dapat di musnahkan tetapi golput bisa diminimalisir. 

Saran kepada masyarakat agar lebih peduli lagi pada pemilihan umum, karena 

satu suara dari masyarakat menentukan indonesia lima tahun kedepannya. 

 

 

 

 

 

 

 

 


