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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya maka 

dapat disimpulkan Partisipasi pemilih pemula di Desa Bandar Khalipah sebagai 

peran serta yang ditunjukkan dalam  Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur 

Sumatera Utara tahun 2018 baik langsung maupun tidak langsung dengan tujuan 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sebagai bagian dari masyarakat yang 

dapat dijadikan proses pembelajaran untuk memahami kehidupan bernegara 

karena pendidikan politik yang masih rendah dan rentan  agar nantinya tidak 

dijadikan mobilisasi oleh kepentingan-kepentingan tertentu. Perilaku politik 

pemilih pemula dalam pelaksanaan pemilihan di Desa Bandar Khalipah kurang 

maksimal. 

Hal ini dapat dilihat dari beberapa pendekatan yang terjadi pada pemilih 

pemula yaitu : (a) pendekatan sosiologis terdapat 74,2% jumlah persentase yang 

yang diperoleh dalam menentukan pilihan iya, dan 25,8% yang menjawab tidak 

dapat dikatakan pemilih pemula di Bandar Khalipah lebih banyak mengutamakan 

pemndkatan sosiologis dalam menentukan pemlihan kepala daerah gubernur dan 

wakil gubernur sumatera utara tahun 2018 yang lalu. (b) pendekatan Psikologis. 

Adapun perilaku pemilih pemula yang rasional adalah sebanyak 62,7% dan 

37,3,3% tidak, ini diketahui perilaku pemilih pemula lebih kea arah psikologi 

dalam melakukan partisipasi politik, bias kita liat ini beda dari 2 indikator sebeum 

nya , lebih kecil persentase responden yang menajawab iya. 
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(c)Pendekatan Rasional pemilih pemula di desa Bandar Khalipa masih 

menentukan pilihannya dengan melihat kepala aspek rasional dengan keadaan 

yang rendah. Pada hasil penelitian mendapati bahwa terdapat 36,5% pemilih 

pemula akan memilih gubernur dan wakil gubernur karena pertimbangan 

keuntungan dan manfaat yang diberikan ,dan 63,5% yang menjawab tidak ,bisa 

kita liat ini beda dari 2 indikator sebeum nya ,leih kecil persentase responden yang 

menajawab iya , bisa kita ketahui bahwa pemilih pemula di desa Bandar khalipah 

cenderung tidak terlalu memikirkan aspek psikologi. 

 

5.2. Saran 

Berdasarkan kesimpulan sebelummya, maka peneliti memberikan saran 

sebagai berikut: 

1. Disarankan bagi pemilih pemula jangan hanya melihat dari faktor persamaan 

persamaan alumni atau 1 (sekolah) yang sama melainkan berdasarkan 

visi dan  misi calon tersebut.  

2. Disarankan bagi pemilih pemula jangan langsung tertarik kepada simpatisan 

atau pun anggota parpol yang mengusung pasangan calon tersebut, Harus 

dilihat dulu kepedulian parpol tersebut terhadap masyarakat dan harus 

dilihat juga sejauh mana parpor tersebut sudah memberikan perlindungan 

maupun bantuan kepada masyarakat. 

3. Disarankan bagi Pemilih pemula Memilih menolak jika dipengaruhi oleh 

adanya pemberian barang pribadi berupa denda-denda kecil misalnya 

kalender atau gantungan kunci disertai nama kandidat yang diberikan 

oleh tim sukses, karena ini akan mengakibatkan ketidak jujuran dalam 

memilih calon. 
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4. Disarankan Bagi pemilih Pemula Lebih Mempertimbangkan kepentingan 

Bangsa ini Dibanding Diri Pribadi dalam Pemilihan Kepala Daerah 

Maupun Negara. 


