
BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat 

tahun 2015, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindra mampu mengantarkan  

pasangan Irwan Prayitno-Nasrul Abit menjadi pemenang. Berdasarkan data dan 

analisis yang peneliti lakukan, dapat dilihat bahwa sebagai partai pengusung 

Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindra mempunyai kontribusi yang cukup 

solid dalam memberikan dukungan kepada pasangan IP-NA. Penelitian ini 

bertujuan untuk melihat bagaimana bentuk-bentuk dukungan yang diberikan oleh 

partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindra kepada pasangan Irwan Prayitno-

Nasrul Abit. 

Dalam penelitian ini peneliti menemukan 3 bentuk dukungan yang 

diberikan dari Parti Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindra mulai dari dukungan 

sumbangan dana. Karena tidak dapat dipungkiri bahwa dalam setiap pasangan 

calon yang bertarung dalam pemilukada tentu membutuhkan dana yang tidak 

sedikit untuk menjalankan setiap proses pencalonannya seperti untuk kampanye 

dan menjalankan mesin partai untuk bekerja. Selain itu, dukungan lain yang 

diberikan oleh Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindra adalah dukungan 

kader untuk mau bergerak dan bekerja serta memberikan suaranya dalam proses 

memenangkan pasangan IP-NA. Termasuk semua organisasi-organisasi sayap 

partai yang dimiliki PKS maupun Gerindra. Selanjutnya, dukungan yang 

diberikan PKS dan Gerindra adalah dukungan dalam menarik orang-orang di luar 

partai untuk memilih calon dari PKS dan banyak cara yang dilakukan partai 



tersebut salah satunya dengan terjun langsung melakukan sosialisasi ke 

masyarakat dengan mengenalkan program-program dari pasangan IP-NA yang 

sudah berjalan maupun yang akan dilaksakanan, termasuk mengenalkan visi-misi 

ke masyarakat agar masyarakat lebih tahu lagi dengan apa yang akan dilakukan 

oleh pasangan IP-NA kedepannya dalam memimpin Sumatera Barat. 

Dari semua aspek bentuk dukungan dari partai politik pengusung yakni 

PKS dan Gerindra yang telah peneliti jelaskan diatas, semuanya menjadi bagian 

penting dan mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam mengantarkan 

kemenangan pasangan Irwan Prayitno-Nasrul Abit.

6.2 Saran

Dengan penelitian ini peneliti berharap dapat memberikan kontribusi 

baik dari aspek akademis maupun praktis sehingga penelitian ini mampu 

memberikan dampak kesinambungan yang positif.

Peneliti menyadari bahwa terdapat banyak kekurangan dalam penelitian 

ini. Untuk itu peneliti menyarankan agar penelitian selanjutnya untuk dapat 

menyempurnakan penelitian ini dari segi bentuk dukungan partai politik, mungkin 

akan ada temuan-temuan baru tentang bentuk dukungan partai politik kepada 

calon kepala daerah dalam pemilukada. Serta penelitian selanjutnya diharapkan 

mampu mendukung dengan apa yang peneliti temukan dari segi teori maupun 

temuan data yang memang menjadi kelemahan dalam penelitian ini. Sehingga 

hasil penelitian selanjutnya lebih kuat secara teori maupun hasil di lapangan dan 

lebih valid dalam mengolah informasi yang ada. Selanjutnya bagi partai politik 

yang mengusung maupun pendukung calon kepala daerah tidak setengah hati dan 

tetap konsiten dalam memberikan dukungan kepada pasangan calon dalam 



pemilihan kepala daerah, untuk dapat memenangkan pemilukada. Serta peneliti 

berharap penelitian ini dapat menjadi pedoman untuk penelitian-penelitian 

berikutnya.


