
BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

1. Pengurus PDI-Perjuangan Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli 

Serdang sudah berupaya dalam menjalankan fungsi sosialisasi partai 

politik kepada masyarakat setempat. Upaya PDI-Perjuangan 

Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang dalam menjalankan 

fungsi sosialisasi tersebut yaitu melalui pendekatan yang menyentuh 

kepada masyarakat, baik melalui diskusi, seminar, penyuluhan, atau 

kegiatan apa saja yang bisa mensosialisasikan politik. Upaya lain yang 

dilakukan PDI-Perjuangan adalah sebagai partai yang nasionalis, yaitu 

kerja keras untuk kepentingan rakyak dengan landasan moral dan 

memperhatikan aspek humanisme, nasionalisme, dan pluralisme dalam 

rangka mencapai tujuan perdamaian, demokrasi dan kesejahteraan 

rakyat. 

2. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan setelah memperoleh data 

berdasarkan jawaban responden, bahwa ternyata memang harus 

dilakukan seperti kepedulian partai untuk memperjuangkan 

kepentingan masyarakat demi terwujudnya tujuan perdamaian, 

demokrasi dan kesejahteraan rakyat. 

 

 



3. Penelitian ini juga membuktikan bahwa PDI-Perjuangan Kecamatan 

Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang pernah melakukan sosialisasi 

politik dengan tujuan meningkatkan wawasan, pengetahuan dan 

kemajuan masyarakat dalam dunia politik. Hal ini terlihat dari 

jawaban-jawaban responden yang menyatakan bahwa sosialisasi 

politik perlu ditingkatkan agar tidak terjadi pembodohan politik kepada 

masyarakat. Untuk itu, pengurus tidak boleh henti-hentinya melakukan 

sosialisasi politik dan peduli akan keadaan masyarakat, maka melalui 

upaya partai tersebut masyarakat akan menjadi paham, peduli dan 

memiliki wawasan yang luas dalam dunia perpolitikan sehingga 

mampu memberi kontribusi dalam pengambilan kebijakan publik di 

Indonesia dan menumbuhkan rasa percaya diri atau mendewasakan 

perpolitikan di seluruh lapisan masyarakat melalui sosialisasi politik 

oleh PDI-Perjuangan. 

 

 

 

 

 

 

 



B. Saran 

1. Diharapkan kepada pengurus PDI-Perjuangan Kecamatan Pancur Batu 

Kabupaten Deli Serdang untuk lebih giat lagi dalam memberikan 

sosialisasi politik kepada masyarakat untuk meningkatkan 

pengetahuan, wawasan dan kemajuan masyarakat dalam dunia 

perpolitikan melalui penyuluhan-penyuluhan, seminar, dialog/diskusi 

atau kegiatan lain yang menyentuh hati masyarakat secara kontiniu. 

2. Dengan kehadiran PDI-Perjuangan dalam dunia politik diharapkan 

mampu membawa perubahan bagi kesejahteraan, kecerdasan 

masyarakat dalam berpolitik dan tentunya memihak kepentingan 

umum. 

3. Diharapkan kepada pengurus PDI-Perjuangan untuk lebih 

mengupayakan sosialisasi secara merata sehingga masyarakat lebih 

memahami politik. Karena dengan memahami politik, maka 

masyarakat akan memberikan kontribusi yang baik untuk pengambilan 

kebijakan publik di Indonesia, karena kemerdekaan suatu negara ini 

berdasarkan dari rakyat. Keputusan dari rakyatlah yang menentukan 

keberhasilan suatu negara. 

4. Diharapkan kepada pengurus PDI-Perjuangan agar lebih inisiatif 

mencari cara dalam mengupayakan sosialisasi politik kepada 

masyarakat melalui kegiatan-kegiatan yang lebih menyentuh dan 

berlangsung secara kontiniu, sehingga meningkatkaan kembali 

kepercayaan masyarakat terhadap dunia politik. 



5. Diharapkan kepada pengurus PDI-Perjuangan agar lebih peka dan 

tanggap lagi akan keadaan masyarakat. Apapun yang terjadi dalam 

masyarakat partai politiklah yang menjadi jembatan masyarakat 

menyampaikan segala sesuatunya kepada pemerintah. Oleh karena itu, 

partai harus lebih mendekatkan diri kepada masyarakat, sehingga 

terjalin suatu kerja sama yang baik dan saling menguntungkan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


