
BAB  V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan  

 Berdasarkan uraian- uraian yang telah penulis kemukakan pada bab- bab terdahulu, maka 

bagian ini penulis mencoba mengambil beberapa kesimpulan dan sedikit memberikan saran 

sebagai langkah terakhir dalam penulisan hasil penelitian ini bahwa proses sebuah upaya atau 

usaha yang ingin dilaksanakan dalam mewujudkan masyarakat madani dapat dilakukan dengan 3 

strategi yang mungkin salah satunya dapat ditempuh untuk memberdayakan masyarakat madani 

di Indonesia, diantaranya : 

a. Strategi yang lebih mementingkan integrasi nasional dan politik 

b. Strategi yang lebih mengutamakan reformasi sistem politik demokrasi  

c. Strategi yang lebih memilih membangun masyarakat madani sebagai basis yang kuat ke 

arah demokratisasi. 

 Upaya lurah dalam mewujudkan masyarakat yang madani di kelurahan Simatorkis 

Sisoma kecamatan Angkola Barat kabupaten Tapanuli Selatan . Namun kesadaran masyarakat 

terhadap upaya lurah dalam mewujudkan masyarakat madani masih rendah, sehingga tidak ada 

dukungan dari masyarakat untuk mendukung upaya yangtelah dilakukan oleh lurah. 

 Dalam masyarakat modern ( maju ), faktor kesadaran masyarakat terhadap usaha lurah 

dalam mewujudkan masyarakat madani sangat berpengaruh pada usaha lurah untuk 

mewujudkannya. Karena pada dasarnya pembangunan negara Indonesia baik dari segi 

pembangunan sumber daya manusianya adalah tanggung jawab semua lapisan masyarakat, 

bukan saja menjadi tanggung jawab pemerintah. 

B. Saran 



  Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka penulis menyarankan sebagai 

berikut : 

a. Tindakan pemerintah pada saat ini sudah sangat bagus dalam memberikan jalan dan 

waktu yang seluas- luasnya bagi masyarakat untuk berkarya dan berkreasi dan tidak  lupa 

juga kebebasan yang telah diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat dalam bidang 

perpolitikan sudah sangat bagus. 

b. Dengan adanya otonomi daerah, maka setiap daerah bebas untuk membangun dan 

menjalankan pemerintahan menurut kepala daerahnya masing- masing selama tidak 

menyalahi aturan umum dan ketentuan Undang- Undang  Dasar 1945 dan juga tidak ada 

unsur untuk merubah dasar negara. Akan tetapi usaha lurah dalam mewujudkan 

masyarakat madani dikelurahan Simatorkis Sisoma masih kurang baik, maka perlu 

dukungan dari semua masyarakat di kelurahan Siamtorkis Sisoma. 

c. Untuk kedepannya perlu penerapan yang lebih baik bagi lurah dalam upaya mewujudkan 

masyarakat madani, perlu ketegasan dalam penerapan hukum.  Agar terciptanya keadilan 

sosial bagi seluruh lapisan masyarakat.        

 


