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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan  

Bedasarkan pembahasan pada Bab-Bab sebelumnya maka penulis menarik 

kesimpulan sebagai berikut:  

1. Partisipasi merupakan suatu kegiatan seseorang atau kelompok orang 

untuk ikut serta secara aktif dalam pembangunan yang melibatkan 

pikiran, tenaga keahliam setra fasilitas yang ada pada mereka. 

2. Partisipasi politik adalah suatu aktivitas warga yang bertujuan untuk 

mempengaruhi pengambilan keputusan politik, dilakukan orang dalam 

posisinya sebagai warganegara. 

3. Pemerintahan demokrasi merupakan pemerintahan yang kedaulatannya 

berada di tangan rakyat dan dijalankan oleh pemerintah  negara itu 

sendiri.  

4. Dari hasil penelitian menyebutkan bahwa pemilihan umum kepala desa 

yang bebas, jujur, adil telah terlaksana saat proses pemilihan kepala desa 

di desa Gonting Malaha Kecamatan Bandar Pulau Kabupaten Asahan 

5. Penelitian menunjukkan masyarakat telah turut berpartisipasi dalam 

pemilihan kepala desa. Masyarakat telah menggunakan haknya sebagai 

warga negara yang baik dengan keterlibatan masyarakat dalam 

pengambilan keputusan secara langsung, Hal ini membuktikan 

masyarakat telah mendukung terwujudnya pemerintahan yang demokrasi.  
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B. Saran 

1. Pemerintahan desa tetap megamalkan nilai-nilai demokrasi dalam setiap 

kegiatan pemerintahannya agar semakin terciptanya pemerintahan 

Indonesia yang demokrasi 

2. Masyarakat desa harus lebih aktif berpartisipasi dalam setiap kegiatan 

pemerintahan desa, agar masyarakat juga dapat menentukkan arah kerja 

pemerintahan. 

3. Sarana dan prasarana di Desa lebih ditingkatkan agar kegiatan-kegiatan 

pemerintahan desa dan masyarakat dapat berjalan lancar, serta hubungan 

antara pemerintah desa dan masyarakat dapat terjalin dengan baik. 

4. Hendaknya masyarakat desa Gonting Malaha selalu menjaga dan 

memelihara keamanan dan ketertiban di lingkungan Desa terutama saat 

melakukan suatu kegiatan pemerintahan Desa.  

5. Diharapkan pemerintahan Desa dapat lebih menunjukkan etos kerja yang 

tinggi, agar semua urusan administrasi masyarakat dan urusan lainnya 

dapat diselesaikan di Kantor Kepala Desa. 

6. Pemerintahan Desa lebih mengikutsertakan masyarakat dalam setiap 

pengambilan keputusan dengan mengundang masyarakat untuk melakukan 

rapat desa. Dengan keikutsertaan masyarakat ini diharapkan masyarakat 

dapat turut menentukan kebijakan dan arah pembangunan di Desa. 
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