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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan  

 Adapun yang menjadi kesimpulan dalam penulisan ini yang berdasarkan pada 

hasil data-data yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan di lapangan maka 

penulis menarik beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut : 

1. Partisipasi Politik adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok 

orang yang turut serta aktif dalam mempengaruhi pengambilan keputusan 

politik yaitu dengan jalan memilih pemimpin negara secara langsung atau 

tidak langsung yang mempengaruhi kebijakan pemerintah sebagai wujud 

warga negara yang baik. Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilu 

Legislatif 2014 di Desa Lumban Rau Tengah Kecamatan Nassau Kabupaten 

Toba Samosir tergolong tinggi atau sebesar 80,00% serta masyarakatnya 

secara aktif mengikuti pemilu legislatif yang dilaksanakan, hal ini dibuktikan 

dengan hasil yang diperoleh dari lapangan, banyaknya masyarakat yang telah 

memberikan suara pada saat pemilihan umum dan hal ini menunjukkan 

bahwa masyarakat telah peduli akan haknya sebagai salah satu wujud dari 

warga negara yang baik. Sistem pelaksanaan pemilu legislatif yang 

berlangsung di desa Lumban Rau Tengah telah  berjalan dengan baik, dan 

pelaksanaannya berjalan dengan Langsung, Umum, Rahasia, Jujur dan Adil 

dan masyarakat secara langsung menyaksikan perhitungan suara dan hasil 

perhitungan suara yang diperoleh diberitahukan secara umum ataupun 

transparan.  
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2. Berbagai upaya yang dapat dilakukan untuk lebih meningkatkan lagi 

partisipasi politik masyarakat dalam pemilu legislatif, maupun pemilihan 

umum lainnya. Upaya yang dapat dilakukan yaitu dengan semakin 

ditingkatkannya sosialisasi kepada masyarakat ataupun calon-calon wakil 

rakyat dapat melakukan pendekatan sebelum pemilihan umum berlangsung, 

serta penyediaan sarana dan prasarana yang dapat mendukung kepada 

masyarakat desa Lumban Rau Tengah untuk dapat menggali berbagai 

informasi tentang politik khususnya dalam sistem pelaksaan pemilu legislatif 

yang dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. 

B.  Saran 

1. Sebagai wakil-wakil rakyat yang duduk di kursi pemerintahan kiranya tetap 

dapat menjaga kestabilan pemerintahan agar kiranya dapat mencapai tujuan 

untuk menciptakan keamanan serta kesejahteraan rakyat terkhusus 

masyarakat di Desa Lumban Rau Tengah serta melaksanakan kegiatan 

pemerintahannya sesuai dengan nilai-nilai Pancasila serta UUD 1945. 

2. Bagi masyarakat di Desa Lumban Rau Tengah kiranya tetap mendukung 

setiap kegiatan dan keputusan yang dibuat oleh pemerintah desa dan kiranya 

masyarakat lebih mau lagi untuk membagi waktunya untuk mengikuti 

berbagai kegiatan yang dilakukan khusunya mengikuti kampanye-kampanye 

yang dilakukan oleh calon wakil rakyat supaya tidak terjadi kekeliruan dalam 

mengikuti pemilihan umum serta lebih mengenal profil calon pemimpin yang 

akan dipilih dan kiranya lebih aktif lagi dalam mengikuti kegiatan pemilihan 

umum guna untuk mewujudkan Pemerintahan Indonesia yang demokratis. 



72 
 

3. Bagi pemerintah, Penyediaan sarana dan prasarana di desa Lumban Rau 

Tengah kiranya lebih ditingkatkan lagi guna untuk membantu masyarakat 

dalam menggali berbagai informasi serta berita-berita teraktual yang dapat 

membantu  rakyat untuk lebih memahami politik tersebut serta lebih dapat lagi 

mengikuti berbagai kegiatan-kegiatan yang berbaur politik serta membantu 

masyarakat untuk menambah wawasan dan pengetahuan mereka secara 

terkhusus dalam bidang politik sehingga rakyat dapat menyadari bahwa 

terlibat dalam kehidupan politik bukanlah pekerjaan yang sia-sia bagi 

masyarakat itu sendiri.  

 

 

 


