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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

a. Kesimpulan 

  Korelasi antara variabel afiliasi politik (X) dan pengaruhnya 

terhadap pemilihan kepala daerah (Y) dapat diketahui dari perhitungan 

nilai korelasi sebesar 1,041. Korelasi ini apabila diinterpretasikan pada 

nilai r korelasi dapat dikategorikan pada korelasi yang kuat. 

  Bentuk pola afiliasi politik yang dilakukan oleh Muhammadiyah 

ialah, bentuk kerja sama yaitu membuat kegiatan pengajian, gerakan yaitu 

memberikan dukungan dalam bentuk jasa, dan dukungan yaitu 

memberikan hak suara ke salah satu calon gubernur. 

  Hal tersebut sangat tepat dengan hasil wawancara yang telah 

peneliti lakukan, benar telah terjadi Afiliasi Politik yang dilakukan 

Muhammadiyah dalam pemilihan Gubernur tahun 2018. Dengan beberapa 

bukti yang dilakukan oleh Muhammadiyah, bahwa Muhammadiyah 

menjelang pemilihan sangat aktif membuat kegiatan, seperti melakukan 

kerja sama dengan bentuk pengajian di mesjid taqwa di jalan Medan Area 

Selatan, bagi wanita setiap hari Jumat sore setelah ashar dan bagi pria 

setiap hari kamis malam setelah isya, manfaatnya untuk mengarahkan 

orang lain agar memilih dengan baik dan benar. Adapun Muhammadiyah 

melakukan gerakan yaitu bukan memberikan bentuk dana melainkan 

bentuk jasa seperti, memasang spanduk dan memasang baliho di sepanjang 

jalan Medan Area Selatan dan ikut berkampanye pada hari minggu pagi 
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tanggal 6 Mei 2018 menjelang pemilihan,  tugas Muhammadiyah yang 

terakhir yaitu  memberikan dukungan ke salah satu calon gubernur, 

Muhammadiyah memberikan dukungan kepada pasangan nomor urut 1 

yaitu Edy Rahmayadi dan Musa Rajekshah, benar memilih pasangan 

nomor urut 1 dengan terbukti di TPS 9 di jalan Medan Area selatan 

dengan jumlah pemilih yaitu 483 orang, dan 389 orang memilih pasangan 

nomor urut 1 dan 94 orang memilih pasangan nomor urut 2, alasan 

Muhammadiyah memberikan dukungan kepada mereka di sebabkan putra 

daerah dan bukan pendatang, dan kegiatan-kegiatan yang telah  dilakukan 

oleh Muhammadiyah berjalan dengan baik. 

  Tetapi ada juga hasil wawancara yang sangat berbeda dilakukan 

oleh peneliti yaitu adanya beberapa warga yang tidak ikut serta dalam 

kerja sama dan gerakan, serta masih bimbang dalam memilih, adapun yang 

acuh tak acuh dalam pemilihan Gubernur tahun 2018, hal tersebut terjadi 

mungkin disebabkan kurangnya kerja sama yang dialami oleh warga 

tersebut 

 

b. Saran 

Peneliti dalam skripsi ini menyarankan beberapa hal sekaligus 

berharap bahwa: 
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a. Diharapkan bagi Muhammadiyah di Kecamatan Medan Area agar 

lebih antusias dalam mengajak Muhammadiyah yang lain untuk 

bekerja sama dalam membuat sebuah kegiatan menjelang 

pemilihan dan untuk pilgubsu kedepannya, sebab masih banyak 

Muhammadiyah yang lain tidak ikut serta pada saat membuat 

kegiatan dan masih banyak yang acuh tak acuh dalam menjelang 

pemilihan dan bahkan banyak juga yang tidak mengetahui identitas 

kedua calon gubernur. Adapun gerakan dalam mendukung calon 

untuk lebih diperluas, sebab Muhammadiyah di Kecamatan Medan 

Area lebih banyak memasang spanduk dan memasang foto calon 

hanya di jalan Medan Area Selatan, itu dikarenakan juga 

Muhammadiyah di jalan Medan Area Selatan lebih aktif di 

bandingkan yang lain, untuk itu diharapkan bagi seluruh 

Muhammadiyah di Kecamatan Medan Area untuk bergabung dan 

bersama-sama dalam melakukan kegiatan menjelang pemilihan 

dalam pilgubsu kedepannya, khususnya Muhammadiyah di seluruh 

Kecamatan Medan Area. 

b. Bagi Pemerintah Kecamatan Medan Area kiranya dapat 

memberikan perhatian yang lebih baik lagi dalam segi pengawasan 

maupun dalam setiap proses berlangsungnya Pemilu maupun 

Pilkada. Sehingga dengan begitu, diharapkan tidak akan terjadi lagi 

pembohongan publik maupun kecurangan-kecurangan dalam 

memperoleh hak suara dalam setiap pemilihan umum, dan di 
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harapkan Kecamatan Medan Area untuk bersikap netral pada saat 

pemilihan nanti. Adapun pemerintah Kecamatan Medan Area 

memastikan proses persiapan pilkada serentak terus berlanjut. 

Segala masalah yang muncul, mulai dari soal konflik internal 

parpol hingga sejumlah kepala daerah yang menyatakan belum siap 

melaksanakan pilkada, terus dicarikan solusinya. 

c. Bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti tentang politik 

khususnya afiliasi politik di harapkan penelitian ini mampu untuk 

memberikan referensi untuk peneliti selanjutnya, dan peneliti 

selanjutnya untuk lebih teliti dan akurat dalam penelitiannya, sebab 

penelitian ini pasti ada kesalahan dan masih belum sempurna.  

 

 

 

 

 


