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BAB V 
 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan  

Bedasarkan pembahasan dan analisa data dalam penelitian tentang Strategi 

Kampanye PKS dalam memenangkan Pemilu legislatif DPRD di Kota Depok tahun 

2019  

1. Perolehan suara PKS Kota Depok pada Pemilu legislatif tahun 2019 

mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari perolehan suara PKS 

pada Pemilu legislatif tahun 2014. Hal ini disebabkan oleh Strategi 

Kampanye Politik PKS dalam meningkatkan perolehan suara pada Pemilu 

legislatif di Kota Depok tahun 2019, yang mana strategi kampanye politik 

dilakukan dengan 6 (enam) cara yakni cara yang pertama ialah dengan 

menentukan visi-misi dari kampanye, kedua dengan menentukan program, 

atau janji kampanye yang sesuai dengan visi-misi, ketiga menentukan tujuan 

dari kampanye, keempat membuat target sasaran dari kampanye, kelima 

menyeleksi dan mengidentifikasi para caleg atau kader serta simpatisan yang 

ditunjuk untuk mempromosikan kampanye, dan yang terakhir keenam 

mengenai cara partai untuk melakukan komunikasi dan juga kampanye dalam 

media apa. Cara-cara tersebut dilakukan dengan merencanakan semua 

kegiatan kegiatan kampanye jauh jauh hari sebelum Pemilu dilaksanakan, 

mendekati para tokoh tokoh masyarakat dari lingkup terkecil, mendekati para 

pemilih pemula dengan PKS muda. Kemudian melakukan pengkaderan dan 

pemilihan calon legislatif yang selektif, lalu mempromosikan program kerja 

yang menarik dan dibutuhkan oleh masyarakat serta menjalankan kampanye 

yang unik dan terjun langsung ke masyarakat untuk menciptakan sebuah 

ikatan dan rasa simpati dari masyarakat merupakan strategi pemasaran politik 

yang dilakukan oleh PKS untuk meningkatkan perolehan suara pada Pemilu 

legislatif Kota Depok tahun 2019.  
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2. Faktor pendukung PKS dalam upaya peningkatan perolehan suara pada 

Pemilu legislatif tahun 2019 sesuai dengan penerapan teori dan juga 

penerapan konsep strategi kampanye politik yakni menyiapkan segala bentuk 

persiapan yang mumpuni untuk dapat bertarung di kontestasi pemilu 

legislative kota Depok tahun 2019. Dimana PKS Depok menjalankan 

beberapa tahapan persiapan strategi yakni mengidentifikasi visi dan misi; 

membentuk dan menentukan program apa saja yang akan dibawakan dalam 

kampanye; membuat rancangan tujuan dan hasil; menentukan target sasaran 

suara; mengidentifikasi dan memilih para aktor pembawa pesan dalam hal ini 

para caleg atau kader dan simpatisan; dan mementukan mekanisme 

komunikasi dalam media. Hal-hal ini menunjukan bahwa PKS juga 

melakukan evaluasi yang cukup mendasar setelah mengalami penurunan 

suara pada tahun 2014, dengan menjadi dekat ke masyarakat melalui survey-

survey yang dilakukan oleh partai sehingga partai menjadi seakan hadir 

ditengah masyarakat. 

3. Faktor yang menjadi hambatan  PKS dalam upaya peningkatan perolehan 

suara serta penyampaian informasi kampanye pada Pemilu legislatif tahun 

2019 yakni faktor penolakan oleh masyarakat dimana tidak jarang ditemukan 

adanya misinformasi dan juga ke salah pahaman dari masyarakat terhadap 

PKS biasanya kesalahpahaman ini penulis analisa dan lihat datang dari 

masyarakat yang kurang mengenal PKS dan melihat PKS hanya sebagai 

partai islam saja, lalu faktor miskomunikasi antar kader ataupun caleg dalam 

kampanye dan juga mengenai lahan kampanye yang tidak banyak ada di kota 

Depok. 

B. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian, maka peneliti memberikan saran sebagai 

berikut.  

1) Kepada DPD PKS Kota Depok diharapkan bisa menambah jumlah kader dan 

juga melatih kader tersebut agar dalam setiap kampanye ataupun program yang 

dilakukan tidak kekurangan orang serta melakukan beberapa sosialisasi 

pengenalan ke masyarakat Depok yang memang beragam suku bangsa maupun 

agama sehingga program yang ditawarkan masuk ke berbagai kalangan.  
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2) Kepada Tim Pemenangan Pemilu dan Pemilukada DPD PKS Kota Depok 

untuk dapat melakukan pemberitaan atau sosialisasi mengenai PKS kepada 

masyarakat Kota Depok agar sekiranya jika ada isu-isu negatif yang diberitakan 

oleh media ataupun beberapa kampanye negatif yang dibangun oleh partai 

pesaing lain tidak dengan mudah dipercaya oleh masyarakat yang akan memilih 

sehingga apa yang sudah dibangun menurut penulis dapat dipertahankan yang 

bagusnya yang jelek bisa dievaluasi kembali. 

3) Kepada DPD PKS Kota Depok diharapkan bisa mematangkan koordinasi 

dengan setiap Calegnya dalam pembetukan tim sukses untuk meningkatkan 

popularitas dan elektabilitas PKS dan Calegnya dengan cara memberikan 

pengawas-pengawas di setiap dapil untuk dapat saling mengondisikan tim.  

4) Kepada DPD PKS Kota Depok untuk melakukan kegiatan pendidikan politik 

untuk masyarakat, yang mana kegiatan pendidikan politik diarahkan untuk 

membangun kesadaran politik masyarakat terutama masyarakat yang masih 

minim pengetahuan mengenai politik di suatu daerah. Sehingga nantinya akan 

berdampak pada masyarakat yang anti atau menolak apabila mereka dimasuki 

oleh partai dengan memberikan uang/money politic. kegiatan pendidikan politik 

dapat dilakukan melalui jalur pendidikan, kegiatan masyarakat, media massa 

dan lain sebagainya. 

 


