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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Sebagai seorang pemimpin partai tentunya diharapkan dapat menjadi 

panutan yang baik bagi setiap anggotanya. Berdasarkan hasil penelitian yang 

dilakukan, maka disimpulkan bahwa kepemimpinan yang ada pada Dra. Sorta 

Ertaty Siahaan adalah kepemimpinan yang ideal. Hal itu dapat ditunjukkan 

melalui kepribadiannya yang baik, sederhana, tegas, disiplin, menjunjung 

kebenaran dan detail dalam setiap kinerjanya. Menurut Beliau anggota partainya 

yang menjabat sebagai anggota DPRD merupakan orang-orang yang tahu dan 

sadar berkonstitusi. Akan tetapi untuk lebih meningkatkan kesadaran berkonstitusi 

setiap anggotanya maka sebagai pimpinan DPC PDI Perjuangan Kabupaten 

Samosir melakukan upaya-upaya, dimana upaya tersebut sebagai kegiatan partai. 

Adapun upaya-upaya yang dikerjakan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Samosir 

tersebut yaitu: 

1. Meningkatkan kesadaran berkonstitusi anggota legislatif adalah dengan  

mengarahkan anggota untuk mengerjakan setiap kebijakan yang telah 

ditentukan dalam setiap pertemuan maupun rapat partai.  

2. Melakukan kegiatan-kegiatan partai yang bermanfaat bagi masyarakat, 

dimana yang mewajibkan setiap anggota partai untuk mengikuti program 

kerja tersebut. 
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3. Mengontrol setiap anggotanya dalam menjalankan fungsinya, dan 

4. Memberikan teguran ataupun evaluasi kerja ketika anggotanya 

melakukan pelanggaran dalam menjalankan fungsinya. 

 
 Dari citra kepemimpinan DPC PDI Perjuangan dan upaya-upaya yang 

dilakukan tersebut tentunya bertujuan untuk meningkatkan kesadaran 

berkonstitusi anggota legislatigf Kabupaten Samosir. Dan berdasarkan hasil 

penelitian yang dilakukan tersebut, citra kepemimpinan yang ditunjukkan dan 

upaya yang dilakukan oleh DPC PDI Perjuangan memberikan dampak yang baik 

baik anggota legislatif tentunya.  

B. Saran 

Adapun saran dari hasil peneitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Sebagai pemimpin yang berkualitas dituntut mampu menajadi panutan bagi 

setiap anggotanya. 

2. Setiap kebijakan yang telah diputuskan seorang pimpinan wajib untuk 

dipatuhi setiap anggotanya dan kebijakan yang diambil seorang pimpinan 

tentunya memerikan dampak yang baik bagi kemajuan organisasi yang 

dipimpinnya. 

3. Pejabat dalam pemerintahan baik di tingkat pusat maupun di daerah harus 

mampu menjalankan fungsinya sesuai dengan konstitusi. 
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