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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat diambil beberapa kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Bentuk sosialisasi yang dilaksanakan KPU diantaranya: 1. bekerja sama 

dengan tokoh masyarakat setempat; 2. Sosialisasi tingkat kecamatan; 3. 

mengadakan pertunjukan kesenian daerah; 4. berkoordinasi dengan sarikat 

buruh kecamatan Sumedang; 5. melakukan roadshow dengan Persatuan 

Penyandang Cacat Indonesia (PPCI); membagikan brosur di alun-alun 

kabupaten Sumedang; 7. sosialisasi “getok tular”. 

2. Peningkatan partisipasi masyarakat kabupaten Sumedang terlihat dari hasil 

pemilu tahun 2009 yang mengalami peningkatan dari pemilu tahun 2004 

yaitu pada pemilihan presiden telah mengalami peningkatan dari suara sah 

sebesar 0,81 % yaitu dari jumlah suara 536.478 suara menjadi 636.465 

suara; suara tidak sah mengalami penurunan sebesar 0,81% dari 77.267 

menjadi 74.271; pemilihan DPD mengalami peningkatan pada perolehan 

suara sah sebesar 2,08% dari 484.931 menjadi 562.034 suara dan suara tidak 

sah mengalami penurunan sebesar 2,08%; begitu pula pada pemilihan DPD 

kembali mengalami peningkatan pada perolehan suara sah sebesar 6,03% 

dari 476.542 menjadi 577.703 dan suara tidak sah mengalami penurunan 

sebesar 6,03% dari 85.656 menjadi 58.602. 

3. Ada beberapa kendala yang dihadapi KPUD Kabupaten Sumedang dalam 

mengahdapi pemilihan langsung tahun 1999-2009 diantaranya pertumbuhan 

penduduk yang pesat, masih terdapat warga masyarakat yang tidak mau 

mengikuti kegiatan pemilu, banyaknya warga yang mencari nafkah di luar 

Kabupaten Sumedang dan kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap para 

pemimpin. Solusi yang diterapkan yaitu kerja sama yang solid di antara para 

anggota KPUD Kabupaten Sumedang serta Sarana dan Prasana yang 
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memadai, selain itu kerjasama dengan KPU pusat yang terus terorganisir 

dan berjalan seiringan 

5.2 Saran  

Berdasarkan hasil penelitian, saran penulis adalah sebagai berikut: 

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi pada pembelajaran 

sejarah di lembaga persekolahan khususnya pada tingkat Sekolah 

Menengah Atas karena sesuai dengan Standar Kompetensi dan Kompetensi 

Dasar (SKKD) “Menganalisis perjuangan sejak Orde Baru sampai dengan 

masa reformasi” Kompetensi Dasar 2.3 yaitu “Menganalisis perkembangan 

politik dan ekonomi serta perubahan masyarakat di Indonesia pada masa 

reformasi”. Adapun nilai-nilai yang terkandung dalam penelitian ini ialah 

nilai cinta tanah air, patriotisme, toleransi, nasionalisme, saling menghargai 

dan menghormati, serta yang utama menurut penulis adalah nilai-nilai 

demokrasi dalam kehidupan. 

2. Selain itu, hasil penelitian yang telah disimpulkan, dapat kiranya dijadikan 

sebagai acuan bagi pegawai Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Daerah 

Kabupaten Sumedang dalam meningkatkan kinerjanya, khususnya dalam 

mensosialisasikan berbagai hal mengenai pemilu sebagai upaya 

mensukseskan pemilihan umum di masa yang akan datang.  

  


