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BAB V 

PENUTUP 

 
 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab 

sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Pendidikan politik sudah diatur dalam pasal 11 angka (1) 

huruf a undang-undang nomor 2 tahun 2011 tentang partai 

politik, dimana partai politik diwajibkan mewujudkan 

fungsinya secara konstitusional dengan memberikan 

pendidikan politik bagi kader dan warga negara secara luas. 

Maka dari itu Partai Persatuan Pembangunan mempunai 

beberapa konsep dan strategi dalam melakukan prose 

pendidikan politik. Penyusunan strategi dalam memberikan 

pendidika politik oleh DPC PPP kabupaten Pati terbagi 

secara formal dan nonformal. Secara formal partai 

mempunyai agenda-agenda yang sudah dipersiapkan secara 

berjenjang, mulai dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. 

Dimulai dari DPP (Dewan Pimpinan Pusat), DPW (Dewan 

Pimpinan Wilayah), DPC (Dewan Pimpinan Cabang), dan 

DPAC (Dewan Pimpinan Anak Cabang). Kemudian secara 

nonformal Partai Persatuan Pembangunan mengikuti 

perkembangan masyarakat. Salah satu bentuk-bentuknya 

adalah memberikan bantuan sosial, gerakan-gerakan yang 

bersifat sosial. 

2. Faktor pendukung pendidikan politik oleh DPC PPP 

Kabupaten Pati sebagai berikut :  

a. Partai Persatuan Pembangunan dalam melakukan 

pendidikan politik  mempunyai organisasi sayap yang 

bekerja sesuai dengan banom masing-masing dan 

sasaran yang ingin dituju. Seperti Angkatan Muda 

Ka’bah (AMK) dan Gerakan Pemuda Ka’bah (GPK). 

b.  Identitas dan ciri khas Partai Persatuan Pembangunan 

yang selalu mengutamkan ajaran dan nilai-nilai agama 

islam. 

c.  Dana bantuan partai politik sebesar 170 juta 

pertahun. 
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3. Faktor penghambat pendidikan politik oleh DPC PPP 

Kabupaten Pati sebagai berikut :  

a. Sikap pragmatis masyarakat terhadap partai politik. 

b. Tidak mudah memberikan pemahaman tentang dunia 

politik kepada masyarakat. 

c.  Sarana dan prasarana yang belum memadai. 

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil pembahasan bisa ditarik kesimpulan 

yang diperoleh, berikut ini peneliti akan memberikan beberapa 

saran yang diharapkan bisa memberi manfaat kepada instasnsi 

yang berkaitan atas hasil penelitian ini. Berikut saran yang bisa 

peneliti sampaikan adalah sebagai berikut : 

1. Bagi DPC PPP Kabupaten Pati dalam memberikan 

pendidikan politik kedepannya supaya dapat merancang 

strategi -strategi yang lebih baik dan terarah. 

2. Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk melakukan 

penelitian tentang pendidikan politik bisa menambah 

responden lebih banyak sehingga dapat menggali lebih 

dalam lagi temuan riset dengan detail, jelas dan terperinci. 

3. Bagi kader dan masyarakat supaya mendukung berjalannya 

proses pendidikan politik untuk menambah ilmu dan 

wawasan tentang dunia politik.  

 


