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BAB IV 

PENUTUP 

3.1. Kesimpulan 

Berdasarkan rumusan masalah dan pembahasan diatas, dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Perilaku pemilih di Kecamatan Danau Teluk pada pemilihan Legislatif 

tahun 2019 didominasi dengan pemilih tradisional yang mana pemilih 

menentukan pilihan berdasarkan faktor figur caleg baik dari asal-usul 

caleg, kedekatan sosial-budaya atau kekerabatan, kedekatan emosional, 

mengedepankan kepribadian pemimpin, serta nilai historis parpol. 

2. Alasan pemilih beragama Islam tidak konsisten dalam menentukan 

pilihannya terhadap partai politik Islam karena pemilih tidak terlalu 

mementingkan asas serta ideologi suatu partai, sehingga menjadikan 

pemilih tidak serta merta untuk memilih partai yang berasas Islam pula. 

Pemilih dalam menentukan pilihannya lebih mempertimbangkan figur 

kandidat atau caleg yaitu asal-usul dan kepribadian caleg, isu nasional 

serta memilih karena ikut-ikutan saja dari pilihan keluarga, tokoh ulama, 

teman ataupun tetangga. Faktor figur caleg dari partai Gerinda bernama 

Umar Paruk yang merupakan warga asli dari Kecamatan Danau Teluk 

adalah faktor yang paling banyak mempengaruhi pilihan masyarakat 

Kecamatan Danau Teluk. 
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3.2. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang dapat 

diberikan oleh penulis yaitu sebagai berikut: 

1. Perlu peningkatan sosialisasi dan pendekatan lebih mendalam dari calon 

anggota legislatif maupun partai politik Islam agar masyarakat lebih dapat 

menegenal calon anggota legislatif dan bisa mempertimbangkan dengan 

matang sebelum memilih caleg maupun partai politik Islam serta untuk 

peningkatan elektabilitas partai politik Islam diperlukan kejelasan visi-misi 

dan pembaharuan program kerja yang lebih menarik suara masyarakat 

khususnya di Kecamatan Danau Teluk yang meupakan potensi besar untuk 

dapat menarik suara masyarakat muslim terlebih untuk kepentingan 

pemilihan Legislatif tahun 2024 mendatang. 

2. Di harapkan kepada pemerintah maupun pihak-pihak yang terlibat dalam 

proses politik yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU), Partai Politik, dan 

LSM lebih intens dalam mememberikan pendidikan politik secara 

menyeluruh dan persuasif khususnya juga kepada masyarakat yang berada 

di Kecamatan Danau Teluk atau daerah lain di Provinsi Jambi, tidak hanya 

untuk masyarakat di perkotaan tetapi juga untuk masyarakat dipedesaan 

agar masyarakat lebih memahami proses politik politik dengan jelas, dan 

semua masyarakat mendapatkan pendidikan politik yang merata. 

 


