
 

113 
 

BAB VII 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penjelasan pada bab 1 sampai bab 5 serta dilakukan 

analisis data dengan menggunakan uji statistik pada bab 6, maka peneliti 

memperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

1. Terdapat pengaruh antara kepercayaan masyarakat pada partai politik 

terhadap partisipasi politik dalam pemilihan di Kecamatan Bungus  pada 

pemilu legislatif 2014. Hal ini dapat dilihat dari tingkat partisipasi politik 

masyarakat Kecamatan Bungus Teluk Kabung lebih tinggi dari kecamatan 

lain yang ada di Kota Padang. Setelah dilakukan penelitian melalui 

penyebaran kuisioner kepada 100 responden di Kecamatan Bungus Teluk 

Kabung, terdapat pengaruh kepercayaan masyarakat pada partai politik 

terhadap partisipasi politik dalam pemilihan umum legislatif 2014. 

2. Terdapat pengaruh antara kepercayaan masyarakat pada partai politik 

terhadap partisipasi politik dalam pemilihan di Kecamatan Kuranji Kota 

Padang pada pemilu legislatif 2014. Hal ini dapat dilihat dari tingkat 

partisipasi politik masyarakat Kecamatan Kuranji. Setelah dilakukan 

penelitian melalui penyebaran kuisioner kepada 100 responden di 

Kecamatan Kuranji, terdapat pengaruh kepercayaan masyarakat pada 

partai politik terhadap partisipasi politik dalam pemilihan umum legislatif 

2014.  

3. Terdapat perbedaan pengaruh kepercayaan masyarakat pada partai politik 

terhadap partisipasi politik dalam pemilihan umum legislatif 2014 di 
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Kecamatan Bungus Teluk Kabung dan Kecamatan Kuranji Kota Padang. 

Secara statistik pada tingkat signifikansi 5 % sudah signifikan. Namun 

secara data perbedaan itu terlihat pada bab v , perbedaan antara Kecamatan 

Bungus Teluk Kabung dan Kecamatan Kuranji itu tidak jauh berbeda pada 

beberapa indikator pertanyaan, dan terdapat perbedaan yang signifikan 

pada indikator pertanyaan lainnya yaitu: kinerja partai, mengetahui visi 

misi partai, kepercayaan terhadap pejabat partai, kepercayaan terhadap 

janji calon dari partai, dan kepercayaan terhadap presiden. Hasil 

menunjukkan bahwa perbedaan yang diperoleh tidak begitu signifikan 

antara kedua kecamatan, hal ini dapat dilihat dari jumlah mean rank pada 

variabel partisipasi yaitu, 103.43 di Kecamatan Bungus dan 99.03 di 

Kecamatan Kuranji, kemudian pada variabel kepercayaan sebanyak 101.98 

di Kecamatan Bungus dan 97.58 di Kecamatan Kuranji yang dilakukan 

pada Uji Mann Whitney.  

4. Mayoritas masyarakat Bungus maupun masyarakat Kuranjikurang percaya 

terhadap lembaga partai politik, karena masih banyaknya partai politik 

yang bermasalah baik internal maupun ekternal, hal yang paling utama 

adalah masih banyaknya kader partai yang terlibat kasus korupsi yang 

dapat mempengaruhi pilihan masyarakat dalam pemilihan. Namun 

beberapa responden juga ada yang percaya terhadap partai politik sehingga 

juga mempengaruhi pilihan masyarakat kepada kandidat dari partai apa 

yang menurutnya baik untuk dipilih pada pemilihan umum legislatif 2014 

Kota Padang. 
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B. Saran  

Dari hasil penelitian ini, terdapat beberapa saran yang dapat digunakan 

untuk meningkatkan proses pembelajaran maupun penelitian yang 

berhubungan dengan materi ini. 

1. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai penelitian ini. 

2. Diharapkan kepada masyarakat untuk dapat memberikan informasi 

yang akurat terhadap penelitian yang sedang dilakukan. 

3. Perlu dilakukan komparasi dengan pendekatan lain tentang 

kepercayaan masyarakat pada partai politik terhadap partisipasi politik. 

4. Diharapkan pada partai politik dan politisi untuk dapat meningkatkan 

kepercayaan masyarakat kepada partai politik dengan membuktikan 

janji-janji yang diberikan kepada masyarakat agar dapat meningkatkan 

partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


