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BAB IV 

PENUTUP 

 

4.1. Kesimpulan 

Berdasarkan Uraian pada hasil penelitian dan pembahasan, dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

a. Bentuk Pendidikan yang dilakukan oleh Tidar sebagai underbouw Gerindra berupa 

diskusi, bedah buku dan seminar kepada masyarkat kaum muda di Kota Jambi 

yang tak lain bentuk kegiatan tersbeut tergolong kedalam bentuk kampanye. 

Bentuk kegiatan Tidar masih sedikit dilakukan sehingga masih terdapat beberapa 

masyarakat Kota Jambi yang belum mengetahui akan kegiatan pendidikan politik 

tersebut. Bentuk pendidikan politik yang diberikan oleh Tidar kepada masyarakat 

muda berdasarkan hasil wawancara masyarakat tersebut diketahui hanya pada saat 

menjelang pemilihan umum. 

b. Efektifitas pendidikan politik Tidar terhadap masyarakat kaum muda belum efektif 

dilakukan oleh Tidar hal ini dapat dilihat dari bentuk kegiatan yang dilakukan oleh 

Tidar masih sedikit dan diketahui bahwa kegiatan pendidikan politik tersebut 

dilakukan hanya untuk memperoleh suara pada pemiihan umum, artinya fungsi 

pendidikan politik Tidar yang tertuang dalam anggaran dasar dan anggaran rumah 

tangga Tidar tidak murni dilakukan oleh Tidar kepada masyarakat muda di Kota 

Jambi melainkan hanya untuk memperoleh suara atau dapat disebut dengan 

strategi kampanye bagi Tidar.  
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Dari kesimpulan di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa kegiatan 

pendidikan politik yang dilakukan oleh Tidar tersebut masih sedikit dan kegiatan 

tersebut termasuk kategori kampanye karena Tidar datang kepada masyarakat 

denganmemperkenalkan calon kandidat yang berasal dari Tidar sebagai calon 

legislatif pada pemilu 2019 lalu. Sehingga dengan demikian Tidar mempunyai 

pencapaian-pencapaian pada pemilu 2019 lalu, tak hanya untuk Tidar namun bagi 

Partai Gerindra jugamemperoleh suara dari 11.24% menjadi 14.31%, namun 

pendidikan politik yang dilakukan oleh Tidar tidak efisien terhadap pengetahuan 

masyarakat muda Kota Jambi karena pendidikan politik tersebut dilakukan bukan 

untuk masyarakat namun untuk meningkatkan hasil suara pada pemilihan umum 

2019 lalu. 

4.2 Saran 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peneliti memiliki saran terhadap 

Underbouw Tidar kota Jambi sebagai berikut: 

1. Tunas Indonesia Raya (Tidar) Kota Jambi dalam menjalankan fungsi 

pendidikan politik dengan bentuk diskusi, bedah buku seminar, seharusnya 

Tidar dapat menambah bentuk kegiatan dan jumlah setiap kegiatan tersebut 

agar masyarakat muda Kota Jambi dapat mengetahui akan kegiatan tersebut 

dan pengetahuan politik yang dimiliki setiap masyarakat muda dapat 

terpenuhi.  
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2. Tidar dalam melakukan segala bentuk pendidikan politik tersebut seharusnya 

tidak hanya menjelang pada saat pemilihan saja, karena kaum muda Kota 

Jambi juga memerlukan wadah pada masa-masa biasa dan tidak hanya pada 

saat menjelang pesta demokrasi, sehingga dengan demikian maka akan 

semakin banyak kaum muda yang akan berpartisipasi dan menyuarakan 

aspirasainya dengan bekal pengetahuan politik yang telah didapat dari 

kegiatan pendidikan politk tersebut. 

 


