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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan  mengenai strategi komunikasi 

politik Nanang Gunawan dalam memenangkan pemilihan kepala Desa 

Tanjungsari tahun 2021. Kesimpulan yang di dapat dari analisa data 

menunjukan bahwa : 

1. Perencanaan Strategi Komunikasi Politik 

Perencanaan  merupakan kegiatan awal dalam merumuskan suatu 

strategi komunikasi politik agar mencapai tujuan yang diinginkan. 

Perencanaan komunikasi adalah suatu teknik dalam memproses berbagai 

alternative yang tersedia untuk mencapai tujuan komunikasi. Ia 

melibatkan pengambilan keputusan, pengendalian dan penetapan alokasi 

sumber daya komunikasi secara logis. Dalam melaksanakan strategi 

komunikasi politik haruslah terlebih dahulu merencanakan rancangan 

kegiatan jika ingin mencapai sasaran dengan tepat. Perencanaan yang 

dibuat meliputi: 1) Analisis khalayak dan kebutuhannya, 2) Menetapkan 

sasaran, tujuan dan strategi, 3) Membentuk tim, 4) Pelaksanaan 

perencanaan, dan 5) Evaluasi. 

2. Implementasi Strategi Komunikasi Politik 

Strategi merupakan tindakan yang bersifat incremental (senantiasa 

meningkat) dan terus-menerus, serta dilakukan berdasarkan sudut 

pandang tentang apa yang diharapkan. Strategi komunikasi politik adalah 

panduan dari perencanaan dan manajemen untuk mencapai tujuann, 

strategi komunikasi politik harus menunjukkan operasionalnya secara 

taktis, yang berarti pendekatan bisa berubah sewaktu-waktu, bergantung 

pada situasi dan kondisi. Strategi komunikasi politik tidak hanya untuk 

mengetahui kemana arah dari kegiatan komunikasi politik, tetapi juga 

memenangkan dukungan masyarakat secara politik. Strategi yang 

digunakan oleh Nanang Gunawan dalam memenangkan pemilihan kepala 



 

 
 

Desa Tanjungsari tahun 2021 dengan strategi pendekatan secara 

interpersonal dan kelompok, serta strategi branding secara langsung dan 

melalui media sosial. 

B. Implikasi  

Implikasi yang peneliti lakukan ini telah membuktikan bahwa strategi 

komunikasi politik memiliki peran penting dalam memenangkan seorang 

kandidat dalam pemilihan kepala desa. Diharapkan penelitian ini dapat 

memberikan pengetahuan mengenai strategi komunikasi yang baik bagi calon 

kandidat. Untuk mahasiswa sendiri agar lebih mengetahui mengenai tata cara 

penyampaian pesan komunikasi kepada khalayak yang baik. 

C. Saran 

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka terdapat beberapa saran 

yang dapat dijadikan masukkan, diantaranya : 

a) Bagi Bapak Nanang Gunawan Beserta Timsesnya 

Strategi komunikasi politik yang digunakan pada Pilkades Desa 

Tanjungsari sudah cukup baik, namun alangkah lebih baiknya untuk 

pemanfaatan media sosial lebih dioptimalkan. Mengingat era modern 

seperti sekarang ini banyak orang yang mengunakan media sosial sebagai 

sarana pencarian informasi.  

b) Bagi peneliti selanjutnya 

Peneliti berharap hasil penelitian ini dapat membantu sekaligus 

menjadi acuan bagi peneliti selanjutnya yang akan meneliti mengenai 

strategi komunikasi politik dalam pilkades. Saran peneliti untuk peneliti 

selanjutnya agar lebih mengamati kegiatan-kegiatan komunikasi politik 

secara seksama yang dilakukan oleh kandidat maupun anggota 

timsesnya. 


