
 

 

 

 

 

 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

 

A. Kesimpulan 
 

Berdasarkan analisis data, pembahasan hasil penelitian, khususnya analisis data 

yang telah diuraikan mengenai pengaruh media massa dan sikap politik 

terhadap partisipasi politik siswa dalam pemilu presiden tahun 2014, maka 

ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Terdapat pengaruh media massa terhadap partisipasi politik siswa dalam 

pemilu presiden tahun 2014 di SMA Negeri 2 Gadingrejo Kabupaten 

Pringsewu. Ini berarti semakin banyaknya berita politik di media massa, 

maka semakin tinggi partisipasi politik siswa dalam pemilu presiden tahun 

2014. 

2. Terdapat pengaruh sikap politik terhadap partisipasi politik siswa dalam 

pemilu presiden tahun 2014 di SMA Negeri 2 Gadingrejo Kabupaten 

Pringsewu. Ini berarti semakin tinggi sikap politik, maka semakin tinggi 

partisipasi politik siswa dalam pemilu presiden tahun 2014.  

3. Terdapat pengaruh media massa dan sikap politik terhadap partisipasi 

politik siswa dalam pemilu presiden tahun 2014 di SMA Negeri 2 

Gadingrejo Kabupaten Pringsewu. Ini berarti semakin banyaknya berita 

politik di media massa dan tingginya sikap politik, maka semakin tinggi 

partisipasi politik siswa dalam pemilu presiden tahun 2014 dan sebaliknya, 
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semakin sedikit berita politik di media massa dan semakin rendahnya sikap 

politik maka semakin rendah partisipasi politik siswa dalam pemilu 

presiden tahun 2014. 

 

B. Implikasi 

 

1. Peningkatan Peran Media Massa 

Media massa mempunyai peran yang sangat dominan dalam pemilu 

Presiden Tahun 2014, seharusanya dalam meningkatkan peran media massa 

tersebut dapat dilakukan dengan cara: 

a. Media massa sebagai sosialisasi  

Dengan kebutuhan akan informasi masyarakat akan selalu mencari media 

massa, termasuk dalam sosialisasi pemilu, dengan adanya media massa 

yang dapat memberikan pemberitaan mengenai pemilu dan tata cara 

pemilihan umum, dan ini merupakan peran media massa sebagai 

sosialisasi pemilu. 

b. Media massa mengawasi jalannya pemilu 

Dalam pelaksanaan pemilu, ada banyak sekali kemungkinan persoalan. 

Kekhawatiran dan ketidakpercayaan lembaga-lembaga pelaksana, bisa 

memunculkan ketidakpuasan bahkan prasangka-prasangka yang akhirnya 

bisa memunculkan banyak masalah, yang puncaknya adalah penolakan 

terhadap hasil pilpres. Maka disini peran media massa diperlukan untuk 

mengawasi proses maupun pendidikan politik pada semua pihak dala 

semua tahapan pilpres.  
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2. Pembentukan Sikap Politik  

Sikap politik terbentuk karena adanya faktor interaksi sosial yang di alami 

oleh individu. Dalam berinteraksi sosial terjadi hubungan saling 

mempengaruhi diantara individu yang satu dengan yang lain. Pembentukan 

sikap dapat dipengaruhi oleh: 

a. Pengalaman pribadi yang telah dan sedang dialami oleh individu yang 

secara langsung ikut membentuk dan mempengaruhi pengahayatan 

individu tersebut terhadap stimulus sosial.  

b. Pengaruh orang lain yang dianggap penting, orang lain disekitar 

individu merupakan salah satu diantara komponen sosial yang ikut 

mempengaruhi sikap individu tersebut. 

c. Pengaruh kebudayaan, dimana suatu individu hidup dan dibesarkan 

mempunyai pengaruh besar terhadap pembentukan sikap suatu individu 

tersebut.  

d. Media massa, yang merupakan sarana komunikasi dan memiliki 

pengaruh besar dalam pembentukan opini dan kepercayaan individu.  

e. Lembaga pendidikan dan lembaga agama, sebagai suatu sistem 

mempunyai pengaruh dalam pembentukan sikap dikarenakan keduanya 

meletakan dasar pengertian dan konsep moral dalam diri individu. 

f. Faktor emosional, terkadang suatu bentuk sikap merupakan pernyataan 

yang didasari oleh emosi yang berfungsi sebagai semacam penyaluran 

frustasi atau pengalihan bentuk mekanisme pertahanan ego.  
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C. Saran 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data mengenai pengaruh media massa 

dan sikap politik terhadap partisipasi politik siswa dalam pemilu presiden tahun 

2014, maka peneliti mengemukakan beberapa saran sebagai berikut: 

1. Bagi siswa untuk selalu menambah wawasan dan pengetahuannya tentang 

politik dengan cara mencari informasi di media massa seperti berita di 

televisi, koran dan internet. Siswa diharapkan agar selalu mengikuti diskusi 

politik di dalam lingkungan sekolah misalnya mengikuti kegiatan 

pemilihan ketua kelas dengan memberikan suaranya dan menaati peraturan 

yang ada di dalam sekolah, karena peraturan tersebut merupakan salah satu 

kebijakan. Siswa juga harus memiliki teladan tokoh politik agar siswa tidak 

hanya memandang negtif para tokoh politik, dengan siswa memiliki teladan 

tokoh politik hal ini juga dapat mempengaruhi sikap siswa dalam 

berpartisipasi politik. 

2. Bagi guru agar dapat membantu siswa untuk memberikan arahan dan 

bimbingan yang tepat dalam menentukan pilihannya dalam pemilu. Hal 

tersebut dapat dilakukan dengan memberikan pembelajaran tentang politik 

pemilu di kelas dengan cara memasukan materi tentang pemilu pada setiap 

pembelajaran dan melakukan diskusi tentang pemilu.  

3. Bagi sekolah agar dapat memberikan dukungan kepada setiap siswanya 

yang sudah termasuk pemilih pemula dengan mengadakan sosialisasi 

tentang pentingya ikut berpartisipasi politik dalam pemilu presiden, agar 

tidak ada siswa yang termasuk pemilih pemula yang tidak ikut 
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berpartisipasi politik dalam pemilu presiden (golput). Sosialisasi ini dapat 

pula dilakukan bersama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU). 


