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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian 

diatas, maka dapat disimpulkan bahwa secara umum keterlibatan hubungan 

kekerabatan berdasarkan identitas agama dalam pemilihan Kepala Desa 

Kinangkong Tahun 2016 masih berpengaruh terhadap pilihan politik masyarakat 

pada Pemilihan Kepala Desa Kinangkong Tahun 2016.  

Hasil pemilihan kepala desa Kinangkong Kecamatan Lau Baleng 

Kabupaten Karo Tahun 2016  menyatakan bahwa kepala desa yang terpilih adalah 

Bapak Emmat Pinem yang berasal dari Agama Kristen Protestan. Ada 2 Calon 

Kepala desa yang mencalonkan diri sebagai Kepala desa yang berasal latar 

belakang yang sama yaitu beragama Kristen Protestan. Akan tetapi ada faktor lain 

yang membuat Kepala Desa terpilih sebagai kepala desa yang sah yakni didukung 

dengan adanya faktor marga. Pola kekerabatan berdasarkan identitas agama dan 

identitas marga. 

Pola kekerabatan berdasarkan identitas agama digunakan oleh masyarakat 

dalam menentukan pilihan politiknya, salah satunya melakukan pendekatan 

terhadap kelompok identitas agama dan terdapat dukungan dari masyarakat seperti 

mensosialisasikan kembali dan mengajak keluarga untuk memilih salah satu 

calon. Kekuatan politik merupakan sarana untuk memperoleh suara. Sebagai 

Kekuatan politik, identitas agama merupakan salah satu kekuatan yang 

membentuk sikap politik dan perilaku politik masyarakat dan suatu peluang untuk 
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mendapat dukungan suara, karena salah satu unsur penting agar mendapat 

perolehan suara yaitu dengan melibatkan identitas agama. 

5.2 Saran 

Berdasarkan  kesimpulan yang telah diuraikan, maka dapat memberikan 

saran bahwa: 

1. Diharapkan bagi masyarakat Desa Kinangkong Kecamatan Lau Baleng 

Kabupaten Karo supaya  dalam memberikan hak suara pada saat pemilihan 

tidak hanya mengutamakan politik kekerabatan baik berdasarkan suku, 

agama, ras, dan budaya tetapi hendaknya lebih mengutamakan 

memberikan hak pilihnya kepada calon Kepala Desa berdasarkan visi dan 

misi yang akan dilakukan dan diterapkan oleh Calon Kepala Desa yang 

bertujuan membawa perubahan yang lebih baik terhadap Desa 

Kinangkong. 

2. Diharapkan kepada masyarakat yang berdomisili di Desa Kinangkong  

yang beragam agama, suku, ras dan budaya agar selalu ikut berpartisipasi 

dalam setiap pemilihan atas dasar kesadaran sendiri bukan karena adanya 

dorongan dari kelompok agama, kelompok suku, ras dan kelompok 

budaya. 


