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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah penulis uraikan pada 

bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban 

terhadap permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut: 

Strategi yang dilakukan oleh Partai Amanat Nasional dalam pemilu 

legislatif di kecamatan dolat rakyat ialah dengan melakukan yang namanya suatu 

performa komunikatif yang berupa performa ritual, sosial, politis, dan enkulturasi. 

Bahkan juga dapat dilihat dari segi komunikasi politik yang meliputi fungsi 

informasi, fungsi pendidikan, dan fungsi persuasi. 

 Strategi Partai Amanat Nasional dalam komunikasi politik pada pemilu 

legislatif di kecamatan dolat rakyat kabupaten karo. Dengan terwujudnya suatu 

performa komunikatif ndan komunikasi politik akan terciptanya suatu strategi 

komunikasi yang baik. Bahkan PAN bukan partai agama melainkan semua agama 

atau yang bersifat nasionalisme, yang ingin bergabung atau ikut serta dalam 

menyelenggarakan suatu pemilu di kabupaten karo. 

Dalam hal kendala-kendala yang dihadapi Partai Amanat Nasiolnal dalam 

menerapkan strategi komunikasi politik pada pemilu legislatif 2015 di Kecamatan 

Dolat Rakyat Kabupaten karo yaitu ekonomi dan saksi yakni dana atau biaya yang 

di gunakan untuk kampanye, sosialisai, kegiatan yang terselenggara (event) dan 
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money politic ditanggung oleh caleg yang mencalonkan diri, partai hanya sebagai 

kendaraan politik. 

5.2 Saran 

Adapun saran penulis untuk Ketua Partai Amanat Nasional adalah sebagi 

berikut: 

PAN di kabupaten karo harus melaukan kaderisasi terhadap kader-kader 

yang lebih mendalam kepada kader-kader muda agar kader-kader muda tersebut 

mendapatkan kesempatan untuk duduk di kursi pemerintahan. Karena penulis 

beranggapan bahwa kader muda adalah kader yang idealis dan tidak mudah untuk 

intervensi oleh pihak manapun.  

Caleg PAN harus lebih berani untuk memberikan kesempatan dan 

membuka ruang kepada masyarakat di wilayah tertentu yang terdapat bassis partai 

lain, dengan menggunakan pendekatan-pendekatan yang dapat diterima dengan 

baik oleh masyarakat tersebut. 

PAN perlu menyusun program-program baru yang memungkinkan rakyat 

bisa tertarik kembali dan yang dapat mensejahterakan rakyat seperti program yang 

dulu. 

 

 

 

 


