
 
 

64 
 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan  

Adapun yang menjadi kesimpulan dalam penulisan ini yang berdasarkan pada 

Bab-bab yang telah dibahas: 

1. Masyarakat adalah sekelompok orang atau individu yang tinggal dalam 

suatu wilayah tertentu yang mendiami daerah tersebut dan 

melangsungkan kegiatan dalam daerah tersebut. 

2. Partisipasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang, 

individu dan badan tertentu untuk ikut serta dan aktif yang melibatkan 

pikiran, tenaga, materi dalam suatu kegiatan tertentu. 

3. Partisipasi Politik adalah suatu kegiatan yang dilakukan sekelompok 

orang yang turut serta aktif dalam mempengaruhi serta aktif dalam 

pengambilan Keputusan Politik sebagai warga negara yang baik. 

4. Dari hasil pengolahan data yang ditemukan dilapangan, dapat dikatakan 

bahwa Pemilihan Kepala Desa di desa Lumban Silintong sudah 

mencerminkan dan menunjukkan Pemilihan Umum Kepala Desa yang 

Bebas, Jujur, Adil, Rahasia, Langsung dan Umum sudah terlaksana saat 

proses pemilihan Kepala Desa Lumban Silintong Kecamatan Pagaran 

Kabupaten Tapanuli Utara. 

5. Dalam penelitian yang dilakukan bahwa masyarakat desa Lumban 

Silintong telah turut dan aktif dalam proses Politik dan menggunakan 
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haknya sebagai warga negara yang baik dan telah mewujudkan 

pemerintahan yang Demokratis. 

6. Masyarakat desa Lumban Silintong dalam proses pemilihan Kepala desa 

telah menggunakan hak suaranya dengan baik. 

7. Proses  politik yang terjadi di masyarakat Lumban Silintong dari hasil 

penelitian menunjukkan bahwa masyarakat melaksanakan Pemilihan 

Kepala Desa tanpa ada unsur paksaan dalam masyarakat. 

 

B. Saran 

1. Sebagai pemimpin yaitu Kepala Desa tetap mengamalkan nilai-nilai 

Pancasila dalam menyelenggarakan dan melaksanakan kegiatan 

Pemerintahanya dengan tujuan untuk menciptakan Pemerintahan Indonesia 

yang Demokratis.  

2. Masyarakat tetap mendukung setiap kegiatan dan keputusan yang dibuat 

oleh Pemerintahan Desa. 

3. Masyarakat dan Kepala Desa lebih menjalin kerja sama yang baik dalam 

rangka pemajuan dan pengambangan desa Lumban Silintong. 

4. Penyediaan sarana dan prasarana dalam desa Lumban Silintong lebih 

ditingkatkan lagi agar dalam pelaksanaan kegaiatan-kagiatan Pemerintah 

desa dan masyarakat dapat berjalan dengan lancar. 

5.  Masyarakat desa Lumban Silintong lebih meningkatkan dan  menciptakan 

lingkungan yang bersih, aman, tertib, dan damai. Salah satu yang perlu 

ditingkatkan adalah Sistem Gotong-Royong dalam masyarakat. 
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6. Sebagai Pemerintah Desa harus menyamaratakan masyarakat dalam 

berbagai hal kegiatan dalam masyarakat. 

7.  Sebagai peminpin Desa yang akan membawa perubahan dalam desa 

Lumban Silintong Lebih menunjukkan Etos kerja yang tinggi, agar semua 

urusan administrasi khususnya pelayanan kepada masyarakat dapat 

diselesaikan dengan baik. 

8. Gedung Kantor Kepala Desa Lumban Silintong lebih dipergunakan 

Pemakaiannya dan lebih difungsikan lagi kegunaanya serta pelestariannya 

lebih ditingkatkan. 

9. Kepala Desa lebih mengikutsertakan masyarakat dalam proses 

pengambilan dan penentuan kebijakan Politik dalam masyarakat. 

10. Masyarakat secara aktif dan meluangkan waktu jika ada pertemuan atau 

rapat yang diadakan Pemerintahan desa.      

        


