
BAB IV 
 
 

PENUTUP 
 
 

4.1 Simpulan 
 
 

Berdasarkan  dari  hasil  penelitian  dan  pembahasan  mengenai  bagaimana 

tingkat partisipasi pemilih yang dilakukan oleh Suku Samin dalam Pilkada serentak 

Kabupaten Pati tahun 2017 serta bagaimana hubungan isu pabrik semen dalam 

pemilukada bagi suku samin, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

 

1.   Partisipasi  pemilih  Suku  Samin  dalam  memberikan  hak  pilih  pada  saat 

Pilkada Kabupaten Pati tahun 2017 terbilang tinggi, ini sesuai dengan perolehan   

data   sebesar   66,7%   Suku   Samin   memberikan   hak   pilihnya sedangkan  

sebesar  33,3%  Suku  Samin  tercatat  memilih  untuk  golput. Sehingga  dapat  

disimpulkan  bahwasanya  bentuk  partisipasi  pemilih  suku samin dalam 

Pilkada serentak Kabupaten Pati tahun 2017 tergolong dalam jenis partisipasi 

politik aktif. Ini dilihat berdasarkan hasil perolehan suara suku samin yang 

datang ke TPS untuk memberikan hak pilihnya terbilang tinggi yaitu mencapai 

angka 66,7%. 

2.   Dalam pilkada Pati tahun 2017 ini ditemukan adanya money poltik, dimana 

yang diberikan kepada masyarakat suku samin ini berupa uang. Suku Samin 

yang menerima uang sebanyak 31,8% dan 25,8% suku samin memberikan



 
 
 
 

sikap menolak dan tidak memilihnya, sedangkan sebanyak 42,4% suku 

samin menolak dan tetap datang ke TPS untuk memberikan hak 

pilihnya. 

3.   Sebanyak  62,1%  suku  samin  telah  mengetahui  rencana  akan  

dibangunya pabrik semen dan sebanyak  51,5% suku samin menanggapi 

adanya rencana pembangunan pabrik semen tersebut dengan sikap tidak 

peduli. 

4.   Tidak  terdapat  hubungan  antara  isu  pabrik  semen  terhadap  
pemilukada 

 
Kabupaten Pati tahun 2017 bagi masyarakat suku samin. 

 
4.2 Saran 

 
1.   Masyarakat   suku   samin   adalah   salah   satu   masyarakat   yang   

memiliki kehidupan yang sangat unik dan menarik untuk dikaji. Kepada 

tokoh suku samin dan masyarakat suku samin hendaknya tetap 

mempertahankan dan melestarikan ajaran sesuai dengan kepercayaan 

yang dianut. 

2.   Perolehan hasil suara yang tinggi dalam partisipasi yang dilakukan oleh 

suku samin dalam Pilkada serentak Kabupaten Pati tahun 2017 harus 

dipertahankan dan semoga untuk pemilu berikutnya partisipasi yang 

dilakukan oleh suku samin nantinya bisa menjadi lebih baik dari hasil 

perolehan Pilkada 2017 ini. 



3.   Masyarakat suku samin juga dalam berpartisipasi politik hendaknya 

terbuka dan   mau   mengikuti   beberapa   kampanye   agar   dapat   

mengetahui   dan memahami visi misi maupun program kerja yang 

ditawarkan paslon, agar paslon yang terpilih nantinya benar-benar 

mampu memimpin sesuai dengan kebutuhan daerah.



 


