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BAB IV 

PENUTUP 

6.1. KESIMPULAN 

 Penelitian ini dapat mendeskripsikan bahwa strategi komunikasi politik petahana terpilih 

dalam memenangkan pilihan legislatif 2019 di Kabupaten Pati adalah dengan menyampaikan  

pesan pesan politik tersebut petahana terpilih menggunakan strategi komunikasi politik yang 

efektif dan berhasil menarik hati masyarakat untuk memilihnya kembali.Berdasarkan penelitian 

dapat disimpulkan bahwa, strategi komunikasi politik yang diterapkan untuk memperoleh 

kemenangan petahana terpilih menggunakan :  

Strategi komunikasi politik dengan merawat ketokohan yaitu menjaga citra diri komunikator 

politik (petahana terpilih) dengan cara menampung aspirasi dari masyarakat pada waktu masa 

reses sehingga bisa mengerti kebutuhan yang ada di dalam masyarakat dan  ikut serta 

menyelesaikan masalah yang terjadi di dalam masyarakat dengan begitu para petahana terpilih 

bisa mendapat simpati dari konstituen. Kepercayaan masyarakat terbangun dari karakter 

komunikator politik (petahana terpilih) sebagai seorang pemimpin yang mempunyai kredibilitas.  

Strategi komunikasi politik dengan memantapkan kelembagaan bahwa  citra diri yang baik 

dan partai politik yang terpecaya akan menciptakan sebuah kekuatan dan strategi politik yang 

maksimal, para petahana terpilih mengakui bahwa kehadiran partai atau lembaga politik yang 

medukung sangat mempengaruhi hasil suara, partai politik juga menentukkan seberapa 

efektifnya komunikasi yang terjalin diantara masyarakat.  

Strategi komunikasi politik dengan menciptakan kebersamaan bahwa petahana terpilih sangat 

terbantu dengan adanya tim sukses untuk menyampaikan pesan pesan politik yang dilakukan 

lewat sosialisasi per daerah pemenangan petahana terpilih. Petahana terpilih  tim sukses dan 

konstituen, mereka senantiasa menjalin interaksi yang efektif demi terciptaanya sebuah kekuatan 

politik yang kuat.  

Strategi komunikasi politik dengan membangun konsensus merupakan seni kompromi ketika 

terdapat suatu masalah untuk pencapaian sebuah keputusan yang disepakati bersama.Dalam seni 

berkompromi yang dilakukan tim sukses dan petahana terpilih pasti ada konflik yang terjadi 
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dalam mengatasi konflik tersebut petahana terpilih dan tim sukses  selalu melakukan komunikasi 

dengan baik dengan memperbicangkan satu sama lain mengenai konflik yang terjadi dan mencari 

penyelesaian dari konflik atau  masalah tersebut. 

6.2 Saran 

 Berkenaan hasil dari penelitian ini masih diperlukan hal-hal yang harus ditindaklanjuti 

dan diperhatikan sebagai berikut: 

1. Perlu peningkatan dalam kemampuan menerapkan strategi komunikasi politik tiap 

petahana terpilih agar dalam menyususn sebuah keputusan bersama dengan tim 

suksees dapat meminimalisir timbulnya konflik.  

2. Petahana terpilih harus konsisten merawat tim sukses tidak saja dalam tahap 

pencalonan tetapi setelah petahana tersebut menjadi anggota dewan. 

3. Tim sukses yang sudah dibentuk per desa tetap merencanakan dan mengevaluasi 

setiap persoalan yang ada ditengah-tengah masyarakat. 

4. Perlu dilakukan penelitian lebih lagi  dalam hal strategi komunikasi politik yang 

dijalankan oleh pasangan calon baik calon petahana atau yang baru mencalonkan, 

sehingga banyak masyarakat yang paham straegi komunikasi politik apa saja yang 

dingunakan oleh pasangan terpilih dan strategi komunikasi politik calon lainnya 

mengapa mendapatkan kekalahan.   

 

  

 

 

  

 


