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BAB IV 

PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

Penelitian dilakukan dengan menganalisis hasil penyebaran kuesioner 

oleh 46 orang responden. Data penelitian dianalisis dengan kuantitatif 

deskriptif, untuk mendapatkan analisis data yang lebih mendalam digunakan 

analisis data frekuensi sebagai data tunggal dan analisis data cross tabulasi 

sebagai data silang. 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai persepsi 

Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan angkatan 2017 Universitas Jambi 

terhadap Tagline politik pada Pilgub Jambi Tahun 2020 dapat ditarik 

kesimpulan bahwa: 

1.  Tagline politik dianggap hal menarik pada Pilgub Jambi tahun 2020, terdapat 

67.4% yang tertarik, 13.0% sangat tertarik, dan 19.6% tidak tertarik, serta 

menilai bahwa tagline politik hanya agenda setting di dalam kampanye yang 

kemudian kehadiran tagline politik akan sangat berpengaruh terhadap 

elektabilitas dan popularitas kandidat Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi 

Jambi tahun 2020 dengan persentase 54.3% yang memilih setuju dan 23.9% 

sangat setuju. 

2.  Peneliti juga menemukan bahwa alasan yang paling mendasar responden 

dalam menentukan pilihan ialah dilihat dari visi misi dan kemudian program 

yang ditawarkan kandidat calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi   
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Jambi tahun 2020 terlebih dahulu dengan persentase 30.4% yang memilih 

dari visi misi calon, dan 28.9% memilih dari program kerja, sehingga 

efektivitas tagline politik terhadap persepsi keterpilihan dinilai kurang efektif 

dimana hanya terdapat 17.4% responden yang memilih tagline politik. 

Sehingga tagline politik bagi responden hanya dalam memperkuat pilihan 

calon kandidatnya.  

Disisi lain terdapat ketidak korelatifan jawaban responden antara 

keputusan politiknya dan tingkat literasi responden dimana masih terdapat 

45.7% yang tidak terlalu mengetahui track record calon dan 58.7% tidak 

terlalu mengetahui program kerja calon Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 

2020. Selaras dengan tingkat literasi responden dengan tingkat keaktifan pada 

ormas kepemudaan di atas yang terdapat 47.1% yang masih tidak menjawab 

dan pada organisasi mahasiswa terdapat 45.7% yang juga tidak tahu/tidak 

menjawab sehingga responden ini masuk kedalam pemilih Psikologis dimana 

masih menilai terhadapat orientasi kandidat dan orientasi isu atau tema-tema 

yang diangkat oleh para calon. 

4.2 Saran 

Mahasiswa  sebagai iron stock, guardian value, dan agen of change 

mempunyai tanggung jawab tersendiri kepada masyarakat untuk mampu 

melihat masalah, memberikan solusi serta menjadi penyalur aspirasi bagi 

masyarakat, kehadiran tagline politik sudah menjadi jamur sendiri ditengah 

masyarakat, sehingga mahasiswalah yang mempunyai peran penting untuk 

memberikan pemahaman bahwa kehadiran tagline haruslah 
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merepresentasikan keadaan sosial dan menjadi turunan visi misi dan program 

kandidat calon. 

Kemudian penulis berharap untuk mahasiswa tidak terlalu tertarik 

dengan kampanye kreatif seperti halnya tagline politk dan untuk lebih 

mempertajam pemahaman mengenai bakal calon pemimpin baik dari visi 

misi dan program yang ditawarkan maupun dari track record para calon 

kandidat sebelumnya, khususnya dalam pemilihan calon gubernur dan wakil 

Gubernur. Secara luas Penulis berharap masyarakat tidak terlalu 

mengedepankan ataupun mempercayai kehadiran tagline-tagline politik 

sebagai pertimbangan dalam menentukan pilihan, karena tagline politik yang 

baik adalah hasil dari sebuah turunan visi misi dan program calon kandidat. 

 

 

 

 

 


