
76 

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

1.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai “Strategi Sosialisasi Partai Politik 

Baru Jelang Pemilu 2019 (Studi Fenomenologi pada Partai Solidaritas)”, penulis 

memiliki beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

a. Sosialisasi bagi PSI merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk 

memperkenalkan diri kepada masyarakat sebagai partai politik baru yang 

akan berpartisipasi pada pemilu 2019. 

b. PSI ingin memperkenalkan diri sebagai partai politik yang berbeda, 

dengan memperkenalkan politik baru yang dibawa oleh PSI. Selain itu 

mindset masyarakat saat ini tentang partai politik atau politik itu sendiri 

buruk sehingga menyebabkan masyarakat, khususnya anak muda 

menjadi apatis terhadap perpolitikan. PSI berusaha memberikan 

pendidikan politik kepada masyarakat dan menyadarkan anak muda 

mengenai pentingnya berpolitik dan tidak apatis terhadap politik. 

c. Strategi yang digunakan oleh PSI dalam melakukan sosialisasi guna 

memperkenalkan diri sebagai partai politik baru adalah yang pertama 

dengan turun langsung ke lapangan untuk membantu masyarakat yang 

meliputi kegiatan pelayanan masyarakat, melakukan pemberdayaan 

masyarakat dengan cara memberikan berbagai penyuluhan yang akan 

berguna bagi masyarakat itu sendiri nantinya, serta memberikan 

pendidikan politik kepada masyarakat secara langsung. Kemudian yang 

kedua adalah dengan memanfaatkan media sosial. Pemanfaatan media 

sosial ini digunakan oleh PSI untuk meraih keuntungan berupa publikasi 

dari media. Produk-produk yang dihasilkan melalui sosial media 

diantaranya adalah serial tweet, video satu menit, serta konten-konten 

yang memuat tentang sikap PSI terhadap suatu isu serta pendidikan 

politik. 
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1.2 Saran 

Pandangan masyarakat, khususnya anak muda mengenai politik saat ini 

sudah terlanjur negatif karena buruknya pengelolaan politik yang terdahulu, 

sehingga hal tersebut membuat masyarakat menjadi apatis terhadap politik. PSI 

harus bisa menunjukkan kepada masyarakat, khususnya anak muda, bahwa politik 

itu tidak selalu negatif, bahwa politik itu tidak selalu kotor. PSI harus menjadi 

contoh bahwa politik dapat terlepas dari pandangan-pandangan negatif tersebut 

selama dikelola sesuai dengan aturan yang berlaku serta norma-norma yang ada. 

PSI sebagai partai anak muda juga harus bisa menunjukkan pentingnya politik 

bagi anak muda dan meyakinkan bahwa anak muda tidak harus takut untuk terjun 

kedalam dunia perpolitikan. 
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