
BAB VI

PENUTUP

1.1. Kesimpulan

Bersasarkan hasil perhitungan yang diperoleh dari responden mengenai

pendapat mereka tentang partisipasi masyarakat desa mekarsari kecamatan reteh

kabupaten indragiri hilir dan meliputi faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi

masyarakat dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, meliputi faktor

ekonomi, pendidikan, sosial, dan kepribadian individu dalam masyarakat maka

penulis simpulakan sebagai berikut:

Untuk mengetahui dan menganalisa partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan

pemilihan kepala daerah di kabupaten indragiri hilir kecamatan reteh desa mekarsari,

dapat dilihat berdasarkan data yang penulis peroleh pada hasil penelitian, tentang

banyaknya responden yang menyatakan bahwa:

1. Partisipasi masyarakat desa mekarsari kecamatan reteh kabupaten indragiri

hilir di kategorikan belum maksimal, dimana sebagian besar menyatakan

“kurang setuju” hal dapat dilihat tabel Tabel V.9 :Rekapitulasi tanggapan

responden terhadap Partisipasi Politik Mayarakat dalam pemilihan kepala

daerah (PILKADA) Periode 2013-2018 dimana rata-rata responden

menjawab kurang setuju 26 responden atau sekitar 29,8 %, kemudian ada

sebagian responden yang menyatakan tidak setuju, ini berarti masyarakat

belum semua merasa berpartisipasi terhadap hak suara yang diberikan,

sehingga ada yang menyatakan yang menolak untuk memilih dan tidak mau
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datang pada waktu yang telah ditetapkan.kurang maksimal atau rendah,

dapat dilihat berdasarkan hasil analisis dari setiap tabel.

2. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam mengikuti pelaksanaan pemilihan

kepala daerah kabupaten indargiri hilir di desa mekarsari disebabkan oleh

bebrapa faktor antara lain: faktor pendidkan, ekonomi, sosial, dan

kepribadian individu dalam masyaralkat. Maka untuk lebih jelas dapat

penulis uraikan pada tabel rekapitulasi dari seluruh indikator dan dari

tanggapan responden melalui hasil angket dan interview sebagai berikut

yang menyatakan sangat setuju berjumlah 51 responden atau sekitar 14,86

% responden, yang menyatakan setuju berjumlah 55 responden atau sekitar

16,03 % responden, yang menyatakan kurang setuju berjumlah 130

responden atau sekitar 37,90 % responden, yang menyatakan tidak setuju

berjumlah 65 responden atau sekitar 18,98 % responden, selebihnya yang

menyatakan sangat tidak setuju berjumlah 42 responden atau sekitar 12,24

responden. Hal ini dapat dilihat dari jawaban responden dan berdasarkan

hasil riset, analisis partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan kepala

daerah (pilkada) periode 2013-2018 di desa mekarsari kecamatan reteh

kabupaten indragiri hilir dinyatakan “Setuju”

1.2. Saran

Dari kesimpulan yang diuraikan diatas, maka penulis memberikan saran kepada

petugas panitia pemungutan suara desa mekarsari kecamatan reteh kabupaten

indragiri hilir dan masyarakat desa mekarsari dalam pemilihan kepala daerah



diharapkan kedepan akan lebih baik dalam mensukseskan pemilukada

kabupaten indragiri hilir berazaskan langsung, umum, bebas dan rahasia tanpa

adanya masalah yang dapt merusak peroses demokrasi dari rakyat untuk rakyat

dalam pemiluka kabupaten indaragiri hilir.

Adapun saran-saran sebagai berikut:

1. Kepada pihak pemerintahan desa mekarsari kecamatan reteh kabupaten

inhil diharapkan mengatur serta ikut mensosialisasikan kepada masyarakat

desa mekarsari pentingnya memberikan hak suara untuk pemilukada

kabupaten inhil berikutnya.

2. Kepada masyarakat desa mekarsari untuk dapat lebih mementingkan

kepentingan umum dari pada kepentingan pribadi denagan demikian

masyarakat tersebut ikut berpartisipasi politik pada pemilukada kabupaten

inhil periode 2013-2018.

3. Kepada masyarakat desa mekarsari kecamatan reteh kabupaten inhil agar

dapat berperan aktif dalam berpartisipasi politik dalam pemilukada

kabupaten inhil periode 2013-2018 yang akan datang serta jangan

beranggapan tidak ada untungnya dalam berpartisipasi atau tidak

berpatisipasi, karena dengan berpartisipasi dalam pemilukada tersebut

masyarakat dapat memilih calon bupati dan wakil bupati kabupaten inhil

yang pantas untuk memimpin kabupaten inhil limabtahun kedepan.


