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BAB IV

PENUTUP

1.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis diatas, maka dapat ditarik

kesimpulan bahwa:

1. Perilaku pemilih dikabupaten Tanjung Jabung timur dianalisis

menggunakan 4 perilaku pemilih menurut Firmanzah, menunjukkan

bahwa dari empat perilaku pemilih tersebut masyarakat di Kabuapten

Tanjung Jabung Timur memiliki perilaku diantaranya terdapat pemilih

rasional dimana masyarakat memilih berdasarkan program kerja dan visi

misi yang ditawarkan oleh pasangan calon presiden, kemudian perilaku

pemilih kritis yaitu masyarakat pemilih yang mempertimbangkan

pilihannya dari berbagai aspek baik program kerja kandidiat maupun

ideologinya, terdapat juga perilaku pemilih skeptis yang mana

masyarakat ikut memilih hanya untuk memenuhi hak pilihnya dan

melaksanakan intruksi dari pemerintah setempat dan perilaku pemilih

yang paling dominan adalah pemilih tradisional yaitu masyarakat

memilih berdasarkan figur/kandidat yang mencalon serta mobilisasi oleh

figur pemimpin pada saat itu. Masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung

Timur dominan memilih karena melihat sosok seorang Bapak Jokowi

yang populer di daerah itu dan Ma’ruf Amin yang merupakan tokoh

agama, serta pengaruh elit politik. Hal tersebut berkaitan dengan

bagimana tingkat pendidikan masyarakat yang tergolong paling rendah di
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Provinsi Jambi serta memimilih berdasarkan cultur yang mana

Kabuapten Tanjabtim merupakan wilayah transmigrasi tertua di Provinsi

Jambi.

2. Faktor yang mempengaruhi kemenangan pasangan Jokowi-Ma’ruf di

Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang merupakan daerah kekuasaan

parati PAN koalisi pasangan Prabowo-Sandi, penulis menemukan

beberapa faktor lain yang memepengaruhi kemenangan pasangan Jokowi-

Ma’ruf di Kabupaten Tanjung Jabung Timur yaitu:

a. Faktor geografis mempengaruhi pilihan masyarakat dimana akses

informasi yang sangat sulit didaptkan oleh masyarakat mengakibatkan

masyarakat memilih figur yang dominan atau populer di wilayah

Kabupten Tanjung Jabung Timur.

b. Faktor ekonomi masyarakat juga berpengaruh terhadap pilihan

masyarakat dimana pasangan Jokowi-Ma’ruf menjanjikan swasembada

pangan, masyarakat tanjung jabung timur dominan bekerja dibidang

pertanian, harapan masyarakat dengan memilih pasangan Jokowi-

Ma’ruf dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dengan hasil

pertanian.

c. Faktor Figur/Kandidat yaitu adanya sosok figur yang dikagumi oleh

masyarakat yaitu figur Jokowi yang dominan di sukai oleh masyarakat,

namun bukan hanya sosok figur jokowi saja wakilnya Ma’ruf Amin

yang merupakan tokoh agama juga mempengaruhi pilihan masyarakat

di kabupaten tanjung jabung timur.
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d. Faktor terakhir yang mempengaruhi pilihan pemilih yaitu faktor ikut-

ikutan baik itu ikut-ikutan keluarga, teman maupun tetangga. Hal

tersebut sering terjadi terhadap pemilih yang memiliki pendidikan

politik yang rendah sehingga pilihan orang lain menjadi tolak ukurnya

untuk menentukan pilihannya. penyebab pemilih ikut-ikutan dalam

menentukan pilihannya ketika pemilu dapat dikarenakan karena pemilih

tersebut tidak tertarik dan acuh terhadap perkembangan politik sehingga

ketika diadakan pemilu mereka tidak tahu apa-apa dan tentunya tidak

mempunyai pertimbangan apa-apa juga dalam menentukan pilihan

ketika pemilu yang akhirnya hanya ikut-ikutan terhadap pilihan orang

lain seperti keluarga, teman maupun tetangga.

4.2. Saran

a. Untuk mencapai pemilih yang rasional di Kabupaten Tanjung Jabung

Timur dibutuhkan usaha dan kepedulian yang besar dari pemerintah

yaitu meningkatkan mutu pendidikan masyarakat, memperbaiki sarana

dan prasarana untuk mempermudah akses terkhusus informasi dan

komunikasi.

b. Dibutuhkan peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai

penyelenggara pemilu maupun Partai-partai politik untuk melakukan

sosialisasi dan pendidikan politik yang lebih intens di kalangan

masyarakat guna meminimalisir pemilih yang menentukan pilihannya

hanya karena ikut-ikutan saja maupun perilaku pemilih dikabupaten

yang masih dominan pemilih tradisonal, pemilih harus mampu



4

mengetahui hak dan kewajibannya sebagai warga Negara termasuk

dalam sebuah pemilihan umum, pemilih harus mampu menentukan

pemimpin dengan penuh pertimbangan untuk memanjukan daerahnya.


