
 

 

BAB VII 

PENUTUP 

7.1. Kesimpulan  

Berdasarkan penjelasan dan pemaparan pada bab terdahulu, dimulai dari 

pendahuluan, kerangka teoritis, metode penelitian, temuan data dan analisis data, 

serta uji  hipotesis, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut: 

Pertama, dari pengujian teori yang telah dilakukan peneliti, didapati bahwa  

terdapat pengaruh antara penggunaan internet dalam hal dialog dan perdebatan di 

internet dalam meningkatkan partisipasi masyarakat Kota Jakarta pada Pemilihan 

Umum Presiden Tahun 2014. Hal tersebut dibuktikan dengan hasil analisis 

menggunakan formula uji hipotesis Chi-Square, dengan nilai sig asymp sebesar 

0,000 dan 0,003. Kedua, peneliti menemukan bahwa terdapat pengaruh antara 

penggunaan internet dalam hal dialog, fasisilas internet, saluran informasi, dan 

perdebatan di internet dalam meningkatkan partisipasi masyarakat Kota Bratislava 

pada Pemilihan Umum Presiden Tahun 2014. Dengan nilai sig asymp dialog di 

internet sebesar 0,000, fasilitas internet sebesar 0,000, saluran informasi sebesar 

0,003, dan perdebatan di internet sebesar 0,000. Ketiga, Peneliti mendapati hasil 

bahwa terdapat perbedaan pengaruh antara penggunaan internet dalam hal 

melakukan kesepakatan bersama, saluran komunikasi, saluran informasi, 

perdebatan, serta penggalangan dukungan di internet dalam meningkatkan 

partisipasi politik masyarakat Kota Jakarta dan Bratislava pada Pemilihan Umum 

Presiden Tahun 2014. Dengan nilai sig asymp masing-masing 0,000. Keempat, 

berdasarkan hasil analisis pada BAB sebelumnya dapat disimpulkan bahwa 



 

 

indikator paling dominan dalam penggunaan internet yang mempengaruhi 

partisipasi politik adalah deliberative dan counter public. Beberapa alasan yang 

dapat menjelaskan kesimpulan tersebut yaitu masyarakat merasa dimudahkan untuk 

melakukan kegiatan yang bersentuhan dengan aspek deliberative di internet baik 

itu dalam kegiatan dialog di internet  dan melakukan kesepakatan bersama di 

internet. Pada sisi lain, masyarakat merasakan bahwa dengan hadirnya internet akan 

memudahkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam kehidupan demokrasi. Disisi 

lain, dengan fasilitas internet maka masyarakat akan di mudahkan untuk melakukan 

perdebatan di internet. Masyarakat yang mengalami keterbukaan jaringan di 

internetakan dengan mudah untuk melakukan penggalangan dukungan dan 

terpenaruh dengan hasil penggalangan dukungan tersebut. 

7.2. Saran 

Dari kesimpulan dan hasil penelitian diatas  dapat  diajukan beberapa saran, 

sebagai berikut: Pertama, Perlu di lakukan penelitian lanjutan dan lebih mendalam 

mengenai seberapa besar pengaruh internet terhadap partisipasi politik khususnya 

di ibu kota negara. Kedua, Perlu dilakukan penelitian bersifat 

kesinambungan/kontinuitas disetiap Pemilihan Umum Presiden sehingga dapat 

dilakukan komparasi dengan waktu yang berbeda. Dari hasil komparasi tersebut 

dapat membuktikan  memang benar bahwa di setiap pemilu internet sangat 

berpengaruh dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. Ketiga, Perlu dilakukan 

penelitian lanjutan dengan sudut pandang yang berbeda atau lebih memfokuskan 

kepada proses masyarakat dalam menggunakan internet sehingga dapat 

mempengaruhi partisipasi politik. Dengan menggunakan Mix Methode peneliti 

percaya akan menjawab sekaligus menemukan hasil yang lebih signifikan. 



 

 

Keempat, Dalam penelitian ini hanya menjawab apakah ada pengaruh atau tidak 

dan apakah ada perbedaan pengaruh atau tidak antara penggunaan internet dalam 

meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Sehingga peneliti menyarankan untuk 

dilakukan penelitian lanjutan mengenai seberapa besar hubungan/pengaruh antar 

kedua variabel tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


