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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

1. SIMPULAN 

Setelah melakukan analisis dan penelitian terhadap tema yang peneliti kemukakan, 

yang didapat melalui metode penelitain yang akurat dan teliti melalui proses analisis 

teori, observasi dan wawancara. Maka peneliti  dapat menyimpulkan beberapa temuan 

sebagai hasil dari penelitian ini. adapun kesimpulan yang penulis ambil adalah sebagai 

berikut : 

A. Perilaku pemilih terbagi atas tiga kategori besar yang menjadi gambaran atas 

phenomena kehidupan berdemokrasi di Indonesia dalam proses pemilihan umum. 

tiga kategori tersebut yaitu pemilih yang terkategori pemilih sosiologis pemilih 

rasional dan pemilih psikologis. Tiga kategori tersebut berdasar pada teori yang 

penulis kaji terpengaruh oleh beberapa factor yaitu : kategori sosioligis dipengaruhi 

oleh faktor kondisi keagamaan pemilih, tingkat religiusitas, etnisitas, kelas sosial 

dan lokasi tempat keberadaan pemilih antara di kota dan pedesaan. Selanjutnya 

kategori rasionalitas pemilih tentunya sangat dipengaruhi oleh faktor tingkat 

pendidikan pemilih, pekerjaan dan penghasilan, gender dan usia pemilih.  Dan 

selanjutya psikologis dipengaruhi oleh arus masa dan partisan. 

 

B. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan  menemukan beberapa faktor –faktor  

perilaku yang sering terjadi pada proses pemilihan umum terutama pada pemilihan 

presiden dan wakil presiden di Kota Sukabumi. Adapun prilaku yang ada yang 

ditemukan penulis melalui proses analisis, observasi dan wawancara terhadap nara 

sumber, penulis dapat mengelompokan prilaku pemilih sebagai berikut : 
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1. Kategori Sosiologis 

Prilaku sosiologis dengan faktor yang menjadi penyebabnya ternyata memiliki 

kategori prilaku pemilih yaitu : 

a. Perilaku religious 

b. Perilaku  primordialisme 

2. Kategori Rasional  

a. Perilaku Cerdas 

b. Perilaku pragmatis 

c. Perilaku Simpatik 

3. Kategori Psikologis 

a. Perilaku partisan 

b. Perilaku Arus Masa. 

 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan prilaku pemilih 

di kota Sukabumi dipengaruhi oleh perilaku pemilih yang cerdas sebesar 15%, 

religius 17,5%, partisan10%, primordialisme 5%, pragmatis 17,5%, simpatik 

20%, dan perilaku arus massa 15%. Perilaku positif dan negatif masyarakat pada 

pemilihan umum khususnya pada proses pemilihan presiden dan wakil presiden 

tahun 2019 memiliki faktor yang secara umum berubah-ubah pada setiap 

pemilik suara. Terkadang seseorang yang mulanya berperilaku religius, bisa 

jadi pada pemilihan berikutnya dia berperilaku pragmatis. Inkonsistensi ini 

terjadi karena kondisi politik yang senantiasa dinamis. 
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2. SARAN 

Melalui proses penelitian yang telah penulis laksanakan dan kesimpulan yang 

telah dikemukakan, penulis mencoba untuk menyampaikan beberapa saran sebagai hal 

yang perlu untuk dikaji lebih dalam dan dikembangkan. Hal ini diharapkan akan 

menjadi pengembangan yang perlu untuk di teliti lebih lanjut oleh penulis pada 

khusunya maupun para pencari ilmu pada umumnya. Adapun saran yang penulis 

kemukakan yaitu: 

Pertama, perilaku pemilih sebagai ekspresi pemilik suara pada pemilihan umum 

perlu untuk senantiasa dibina agar ekspresi tersebut dapat tersalurkan dengan baik. Hal 

ini tentunya perlu ada pendidikan politik yang lebih massif dan intensip terhadap 

pemilih agar tercipta kondusifitas kehidupan berpolitik dan berdemokrasi dengan 

proses pemilihan umum yang bermartabat 

Kedua, perilaku positif dan negative pada pemilihan umum khusus nya pada 

pemilihan presiden dan wakil presiden memiliki faktor yang secara umum dapat 

berubah ubah pada setiap pemilik suara. Terkadang seseorang berperilaku religious, 

mungkin pada pemilihan berikutnya dia berperilaku pragmatis. Inkonsistensi ini terjadi 

karena kondisi politik yang senantiasa dinamis. Hal ini menjadi menarik sebagai bahan 

aktifitas dan perlombaan politik pada setiap moment pemilihan umum. Tentunya inilah 

yang menyebabkan bahwa kehidupan politik tidak dapat dikalkulasi dan senantiasa 

dinamis sehingga pegiat politik baik itu praktisi maupun akademisi harus selalu 

mengkaji dan mengobservasi pada tahapan pra maupun pasca terjadinya kontestasi 

politik terutama pada pemilihan presiden dan wakil presiden 

Ketiga, diharap kan dengan adanya karya tulis berupa tesis dari peneliti ini dapat 

memberikan khasanah baru sebagai bahan referensi untuk pembaca pada umunya 

sehingga dapat memberikan gambaran dalam setiap aktifitas politik khusunya di Kota 
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Sukabumui. Fenomena perilaku pemilih ini tentunya akan memberikan sebuah motivasi 

kepada pelaku dan praktisi politik untuk senantiasa mengembangkan langkah dan 

strategi politik nya ketika akan menghadapi pemilihan presiden dan wakil presiden agar 

hasil suara yang di peroleh pasangan calon yang di usungnya akan signifikan. 

Berdasarkan hasil dari analisis penelitian dan pembahasan, maka peneliti 

memberikan  saran  sebagai berikut: Perilaku pemilih sebagai ekspresi pemilik suara 

pada pemilihan umum perlu untuk senantiasa dibina agar ekspresi tersebut dapat 

tersalurkan dengan baik. Hal ini tentunya perlu ada pendidikan politik yang lebih massif 

dan intensif terhadap pemilih agar tercipta kondusifitas kehidupan berpolitik dan 

berdemokrasi melalui proses pemilihan umum yang bermartabat. 

 

 

 

 

 

 

 


