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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A.   Kesimpulan 

      Berasarkan penelitian yang telah dilakukan di Kelurahan Indra Kasih 

Kecamatan Medan Tembung, dapat disimpulkan bahwa partisipasi politik 

masyarakat dalam pemilihan Kepala Daerah (walikota) Medan tahun 2015 yang 

telah di selenggarakan sebagai berikut : 

Pemilihan Kepala Daerah secara langsung yang dipilih oleh rakyat mampu 

memberikan warna baru terhadap pemerintahan yang akan datang dan diharapkan 

pemerintah mampu menjamin kesejahteraan msyarakat Kota Medan terutama di 

Kecamatan medan Tembung, terkhusus di kelurahan Indra kasih.  

Dengan adanya proses pemilihan Kepala Daerah seperti ini memberikan 

pelajaran baru bagi masyarakat, adapun masyarakat yang tidak mengikuti 

pemilihan dapat mengakibatkan mereka kurang merespon adanya pemilihan 

seperti ini, hal ini disebabkan kerena masyarakat belum paham dengan baik apa 

tujuan pemilihan Kepala Daerah itu. Meskipun pelaksanaan pemilhan kepala telah 

berlangsung, namun tingkat kepuasan dalam menjalankan partisipasi politik 

masyarakat pada pelaksanaan pemilihan walikota medan belum sepenuhnya 

berjalan dengan yang diharapkan. Tingkat partisipasi politik masyarakat di 

kelurahan Indra Kasih masih sangat rendah. Hal itu terlihat dari hasil jawaban 

yang telah dipaparkan di atas dimana masyarakat Indra Kasih banyak yang tidak 

berpartisipasi baik dalam pelaksanaan kampanye, keterlibatan dalam rapat dan 

sosialisasi politik, maupun pada saat hari pelaksanaan pemilihan Kepala daerah. 

Jumlah masyarakat yang kurang peduli dan tidak berpartisipasi di Kelurahan Indra 
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Kasih masih mendominasi dibandingkan dengan jumlah masyarakat yang ikut 

aktif dan ikut andil dalam proses pelaksanaan Pilkada. Untuk mewujudkan sistem 

demokrasi harusnya Pemilihan kepala daerah diselenggarakan dengan baik dan 

sesuai dengan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

B.  Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang telah ditentukan diatas, Proses pemilihan 

Kepala Daerah (walikota) berjaalan dengan lancar, namun belum bisa dikatakan 

100%. Hal ini diketahui dari beberapa persen masyarakat yang masih belum 

paham tentang hai ini, mereka seolah-olah tidak mau tahu bahwa Pemilihan 

Kepala Daerah itu sangat penting untuk memajukan daerahnya, sehingga mereka 

beranggapan Pemilihan Kepala Daerah itu sebagai sesuatu yang biasa-biasa saja, 

maka dari itu penulis mengajukan saran : 

1. kepada masyarakat 

Alangkah baiknya jika kedepanya masyarakat bisa lebih aktif dan 

berpartisipasi dengan baik pada pemilihan umum yang akan datang dan lebih 

peduli dengan sistem politik pemerintahan 

2. Kepada Pihak pemerintah dan KPU 

  Alangkah baiknya jika pihak Pemerintah dan pihak KPU lebih 

memperhatikan kinerjanya dalam proses pemerintahan dan lebih memperhatikan 

kebutuhan dan keinginan masyarakat yang di pimpinnya, supaya tercipta 

keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat. 

 


