
BAB VI 

PENUTUP 

6.1. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat ditarik 

kesimpulan antara lain: 

- Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pihak KPU 

Wonosobo melakukan sosialisasi pilkada serentak yang 

berlangsung tanggal 9 Desember 2015, dengan mendatangkan 

para penyandang difabel ke KPU Wonosobo walaupun ada 

beberapa penyandang difabel yang tidak bisa dihadirkan ke 

gedung KPU Wonosobo. Walaupun ada beberapa para penyandang 

difabel yang tidak bisa didatangkan oleh KPU karena jarak yang 

cukup jauh, namun bagi para penyandang difabel yang tidak bisa 

dihadirkan ke KPU Wonosobo untuk mengikuti proses sosialisasi 

dari pihak KPU sudah disediakan para mentor dan fasilitator yang 

tentunya mempunyai keterampilan untuk melakukan komunikasi 

dengan para penyandang difabel khususnya disini para 

penyandang difabel Tunanetra sesuai dengan kebutuhannya. 

- Pesan yang disampaikan oleh pihak KPU Wonosobo melalui 

beberapa media yang dipakai KPU dapat tersampaikan kepada 

para penyandang       difabel seperti bagaimana mereka mendaftar 

sebagai pemilih,bagaimana cara melakukan pencoblosan, 

bagaimana mereka, bagaimana mereka mengerti tata cara 

pencoblosan bahkan mengerti waktu dan tanggal pencoblosan 

berlangsung,itu dibuktikan dengan adanya wawancara oleh kelima 

narasumber para penyandang difabel terkhusus tunanetra yaitu 

bapak waluyo, Risma agustina, Suparman, Windi agustina, Adi 

purwoko yang mengatakan bahwa apa yang sudah dilakukan KPU 



Wonosobo cukup baik dan langkah-langkah dalam proses 

sosialisasi diterima oleh para penyandang difabel bahkan dari 

proses sosialisasi sampai dengan proses pemungutan suara. 

Sehingga jalannya Pilkada serentak tanggal 5 Desember 2015 

dapat berjalan dengan lancar dan bisa dikatakan sukses. 

6.2.Saran 

 Berdasarkan hasil dan kesimpulan penelitian maka saran yang 

diberikan dalam penelitian ini adalah : 

1. Untuk peneliti selanjutnya :  

- supaya bisa memberikan hasil audit berupa angka atau 

dengan pendekatan kuantitatif, karena dalam penelitian ini, 

peneliti hanya memfokuskan pada gambaran hasil audit 

komunikasi yang dilakukan pihak KPU Wonosobo ke 

penyandang difabel 

2. Untuk KPU : 

- Meningkatkan kegiatan – kegiatan yang bisa membantu 

penyandang difabel atau masyarakat umum untuk lebih 

mengerti dan memahami seputar pilkada ataupun diluar 

pilkada. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


