
 

 

 

 

 

 

 

VI. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pada analisis data dan pembahasan, maka dapat ditarik suatu 

kesimpulan sebagai berikut : 

 

1. Faktor pilihan rasional yaitu orientasi kandidat dan program partai dan peran 

media adalah faktor yang paling memiliki pengaruh yang signifikan 

dibandingkan dengan faktor-faktor lain karena mempunyai kriteria Tinggi 

dengan skor rata-rata adalah sebesar 4,6. Ini dikarenakan pola pilihan pemilih 

yang cukup rasional pada Pemilu Kada Walikota Bandar Lampung 2010, 

sehingga faktor orientasi kandidat dan program partai dan peran media 

memiliki pengaruh yang dominan dibandingkan faktor lainnya. 

2. Selanjutnya faktor sosiologis yaitu peran keluarga dan peran teman 

sepermainan dalam mempengaruhi partisipasi masyarakat Kecamatan 

Kemiling pada Pemilu Kada Kota Bandar Lampung 2010 memiliki kriteria 

yang cukup dengan rata-rata nilai sebesar 3,8 dengan kriteria sedang. 

3. Faktor psikologis yaitu Identifikasi Partai dan ketokohan mempunyai 

pengaruh yang paling rendah dibandingkan dengan faktor-faktor lainnya 

dengan kriteria Sedang dengan nilai 3,6. masyarakat masih rasional di dalam 

memilih partai dan suatu tokoh yang berpengaruh terhadap tingkat partisipasi.  
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4. Secara keseluruhan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi 

politik masyarakat adalah cukup atau sedang dengan nilai rata-rata 3,3. dan 

faktor yang tinggi di dalam mempengaruhi partisipasi masyarakat kecamatan 

kemiling adalah faktor pilihan rasional, dapat disimpulkan bahwa masyarakat 

kecamatan kemiling berpatisipasi pada pemilu kada Walikota Bandar 

Lampung berdasarkan pilihan rasional mereka. 

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang disimpulkan, maka akan disampaikan saran-

saran yang berkenaan dengan partisipasi politik : 

 

1. secara praktis diharapkan bagi masyarakat kecamatan kemiling kota Bandar 

Lampung untuk tetap mempertahankan pola pilihannya secara rasional dan 

sesuai dengan hati nurani dalam menentukan pilihannya pada pemilihan 

Walikota dan Wakil Walikota maupun Pemilihan Presiden dan Pemilu 

Legislatif selanjutnya agar tercipta sebuah pemilihan yang berkualitas. 

2. Sebaiknya partai-partai politik atau calon-calon kandidat yang akan dipilih 

pada pemilihan walikota untuk dapat lebih memaksimalkan suara pemilih 

terutama mayarakat yang masih belum menyadari tentang arti penting 

kedepan di dalam berpartisipasi dalam pemilihan kepala daerah. Selain itu, 

dengan memaksimalkan suara pemilih pada masyarakat akan berdampak 

positif pula bagi tubuh partai atau calon-calon kandidat yang hendak mencari 

suara sebanyak-banyaknya. 
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3. Secara teoritis diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan positif 

untuk pengembangan teori yang telah ada dan terutama untuk penelitian-

penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan kajian partisipasi politik. 

Serta dapat menjadi gambaran bagi penelitian-penelitian selanjutnya untuk 

dapat mengkaji masalah-masalah baru yang berkaitan dengan partisipasi 

politik, seperti judul yang diangkat pada penelitian ini mengenai faktor-faktor 

yang mempengaruhi partisipasi politik diharapkan penelitian-penelitian 

selanjutnya yang berkaitan denagan judul pada penelitian ini mengungkapkan 

lebih dalam dan lebih jauh lagi mengenai masalah-masalah baru yang 

berkaitan dengan partisipasi yang banyak belum terungkap dalam skripsi ini. 

 

    

 

 

 

 

 


