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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian diatas dan hasil pengolahan data yang telah dilakukan 

maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut : 

Pendekatan sosiologis, tidak sedikit pemilih yang menunjukkan model 

perilaku pemilih ini dalam menentukan pilihannya. Dimana adanya faktor 

kesamaan suku, agama, gender dan kedekatan kekerabatan yang menjadi faktor 

penentu masyarakat dalam menentukan pilihannya. Selain itu adanya faktor tokoh 

masyarakat yang mempengaruhi dalam menentukan pilihan. 

Pendekatan psikologis, dalam penelitian ini, perilaku pemilih 

menunjukkan perilakunya dengan mengidentifikasi kandidat dengan penilaian 

sikap dan ketertarikan pada sebuah partai politik. Disamping itu isu kebijakan 

politik yang dijanjikan kandidat pada saat kampanye  menjadi salah satu faktor 

pertimbangan masyarakat dalam menentukan pilihannya. 

Pendekatan pilihan rasional, perilaku pemilih masyarakat menunjukkan 

model pilihan rasional dalam penelitin ini adalah mereka yang memilih seorang 

kandidat dengan mempertimbangkan adanya imbalan baik berupa uang dan 

fasilitas tertentu yang diberikan calon kandidat kepada masyarakat. Selain itu 

mereka yang memilih seorang kandidat dengan melihat program yang ditawarkan 

juga melihat prestasi, keberhasilan, serta kapasitas kepemimpinan yang dimiliki 
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dari seorang kandidat. Kemudian perasaan bahagia masyarakat kecupak II dengan 

terpilihnya Bupati dan Wakil Bupati yang baru. 

 Kecenderungan perilaku pemilih masyarakat kecupak II pada pilkada 

bupati dan wakil bupati tahun 2015 menunjukkan perilaku pemilih yang rasional. 

Kecenderungan perilaku pemilih dalam menjatuhkan pilihannya kepada seorang 

kandidat pada pilkda bupati dan wakil bupati kabupaten pakpak bharat tahun 2015 

yakni mereka memilih kandidat dan menjatuhkan pilihannya dipengaruhi dengan 

adanya pemberian imbalan seperti pemberian uang dan fasilitas tertentu. Selain itu 

mereka yang memilih seorang kandidat dengan melihat program yang ditawarkan 

juga melihat prestasi, keberhasilan, serta kapasitas kepemimpinan yang dimiliki 

dari seorang kandidat 
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B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas, ada beberapa saran yang ditujukan kepada 

pemerintah daerah Kabupaten Pakpak Bharat yaitu : 

1. Pemerintah harus memberikan informasi yang dapat mendukung kepada 

masyrakat ataupun penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat seputar 

pendidikan politik dan pendidikan politik di indonesai. Disamping itu 

pemerintah bukan hanya memberikan informasi mengenai politik tetapi 

pemerintah seharusnya memberikan pendidikan politik bagi masyarakat 

yang sama sekali belum mengerti mengenai politik agar pilkada ataupun 

pemilu kedepannya dapat terlaksana dengan baik. 

2. Dalam menentukan hak suara atau pilihan masyarakat hendaknya harus 

memiliki kepercayaan yang lebih dalam mempertimbangkan pilihannya 

dan masyrakat harus dituntut berpikir lebih baik lagi dalam 

mempertimbangkan pilihannya artinya masyarakat harus mengetahui visi 

misi calon kandidat yang berkualitas dalam menentukan pilihan. 

3. Masyarakat juga harus menyadari bahwa ikut memilih itu memang sebuah 

perwujudan dari demokrasi tetapi masyarakat hendaknya tidak dapat 

terjerumus oleh kebebasan dari demokrasi tersebut artinya masyarakat 

harus mempertimbangkan bahwa untuk menentukan pilihan bukanlah

 dilihat dari segi etnis, agama atau faktor primordial lainnya dan juga tidak 

dilihat dari segi pemberian uang yang diberikan oleh calon pemimpin yang 

akan dipilih. 
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4. Di zaman modren ini hendaknya masyarakat harus berpikir kritis dengan 

perkembangan politik yang terjadi pada saat ini artinya masyrakat harus 

bisa menyeleksi antara yang mencerminkan dan bukan mencerminkan 

politik yang baik agar kedepannya masyrakat dapat memilih dengan baik  

juga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


