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ABSTRAK 
 
Selviaris Siringoringo. NIM 3123111076. Peran Kepemimpinan PDI-P Dalam 
Meningkatkan Kesadaran Berkonstitusi Anggota Legislatif Di Kabupaten 
Samosir.  
 
Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui peran kepemimpinan PDI-P 
dalam meningkatkan kesadaran berkonstitusi anggota legislatif di Kabupaten 
Samosir. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analissis secara 
deskriptif kualitatif, yaitu suatu cara atau metode yang menggambarkan fakta-
fakta secara apa adanya dan berdasarkan penelitian di lapangan. Lokasi penelitian 
ini dilaksanakan di Kantor DPC PDI-P Pangururan, Kabupaten Samosir. Alat 
pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara 
observasi, wawancara, dokumentasi dan studi pustaka. Wawancara dilakukan 
kepada 6 anggota DPRD yang berasal dari PDI-P. Dalam penelitian ini bahwa 
kualitas dari kepimpinan DPC PDI-P yang baik dan upaya-upaya yang dilakukan 
pimpinan PDI-P dalam meningkatkan kesadaran berkonstitusi anggota legislatif. 
Adapun upaya tersebut yaitu dengan dengan mengarahkan anggota untuk 
mengerjakan setiap kebijakan yang telah ditentukan dalam setiap pertemuan 
maupun rapat partai, melakukan kegiatan-kegiatan partai yang bermanfaat bagi 
masyarakat, dimana yang mewajibkan setiap anggota partai untuk mengikuti 
program kerja tersebut, mengontrol setiap anggotanya dalam menjalankan 
fungsinya dan memberikan teguran ataupun evaluasi kerja ketika anggotanya 
melakukan pelanggaran dalam menjalankan fungsinya.  
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