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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pada deskripsi dan analisis data dari hasil penelitian maka 

pokok bahasan terakhir dari penulisan ini adalah kesimpulan dan saran. 

Kesimpulan merupakan totalitas dari berbagai hal yang berkenaan dengan 

pengaruh implementasi metode e-voting sebagai media partisipasi politik 

pada pemilihan Ketua OSIS di SMA N 1 Manonjaya terhadap peningkatan 

civic responsibility. Adapun kesimpulan dalam penelitian ini adalah: 

1. Implementasi metode e-voting sebagai media partisipasi politik pada 

pemilihan Ketua OSIS di SMA Negeri 1 Manonjaya Kabupaten 

Tasikmalaya berjalan dengan baik. Penggunaan metode e-voting 

memberikan rangsangan kepada siswa untuk memberikan hak 

suaranya dalam pemilihan, terbukti dari tingkat partisipasi politik 

siswa dalam memilih lebih tinggi dibandingkan dengan pemilihan 

menggunakan metode konvensional.  

2. Dengan berpartisipasi politik, siswa mencerimakan dirinya sebagai 

warga negara yang bertanggung jawab. Partisipasi politik tidak harus 

menjadi kader/anggota suatu partai politik. Memberikan hak suara 

dalam pemilihan dan aktif berorganisasi termasuk ke dalam partisipasi 

politik. Siswa SMA N 1 Manonjaya dengan menggunakan metode e-

voting sudah memberikan hak suaranya dalam pemilihan Ketua OSIS 

dan siswa SMA N 1 Manonjaya sebagian besar aktif dalam kegiatan 

keorganisasian yang ada di sekolah maupun di luar sekolah. Dari 

kedua hal tersebut dapat disimpulkan bahwa siswa yang ikut dalam 

memberikan hak suaranya dalam setiap Pemilu dan ikut aktif dalam 
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kegiatan keorganisasian merupakan warga negara yang bertanggung 

jawab (civic responsibility). 

 

B. Saran 

Adapun saran setelah melihat hasil data yang diperoleh dari implementasi 

e-voting sebagai media partisipasi politik di SMA Negeri 1 Manonjaya, baik 

dari analisis data menggunakan pendekatan kualitatif maupun pendekatan 

kuantitatif. Antara lain:  

1. Diharapkan bisa dijadikan pertimbangan bagi pemerintah (KPU) 

untuk bisa dikaji kembali agar metode e-voting ini bisa diterapkan 

pada sekala yang lebih besar lagi. Karena hal ini didasarkan pada 

sudah banyak negara yang berhasil menerapkan metode e-voting ini 

dalam pemilihan umum eksekutif dan legislatif. 

2. Saran bagi sekolah SMA Negeri 1 Manonjaya Kabupaten 

Tasikmalaya yaitu mengenai masalah masih adanya beberapa ruangan 

kelas yang belum bisa menjangkau jaringan internet. Oleh karena itu 

diharapkan bagi bagian yang berwenang mengenai pengadaan 

jaringan internet bisa menambah lagi daya jangkauan internet ke 

semua ruangan kelas guna terwujudnya partisipasi politik siswa dan 

lebih memperbanyak lagi kegiatan keorganisasian yang bisa 

menampung dan menarik minat siswa dalam berorganisasi sebagai 

salah-satu upaya peningkata civic responsibility. 

3. Saran yang lain ditujukan untuk siswa SMA Negeri 1 Manonjaya agar 

lebih sadar lagi akan pentingnnya memberikan hak suara dalam 

Pemilu dan ikut aktif dalam kegiatan keorganisasian yang ada di 

sekolah maupun luar sekolah guna terwujudnya civic responsibility. 

4. Saran bagi peneliti lain yang berminta mengakaji lebih dalam lagi 

mengenai metode e-voting sebagai media partisipasi politik bisa 

mengkaji mengenai e-voting berbasis DRE, OMR, dan EBP. Selain itu 
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bisa menjangkau lagi populasi yang lebih luas yang nantinya hasil dari 

penelitian bisa lebih repersentatif. 


