
BAB IV 

Kesimpulan dan Saran 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik 

beberapa kesimpulan, yaitu: 

1 Tata Cara Jama’ah Majelis Taklim Meningkatkan Partisipasi Politik di 

Desa Tanjung Agung Pada Pilpres 2019. Berdasarkan paparan di atas 

dapat disimpulkan bahwa cara jama’ah Majelis Taklim meningkatkan 

partisipasi politiknya yakni dengan melakukan komunikasi yang baik 

terhadap masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung, 

jama’ah Majelis Taklim menggunakan hak politiknya untuk menyuarakan 

pendapatnya, dan jama’ah Majelis Taklim juga sangat memperhatikan 

kualitas dari pasangan calon yang ada.Upaya yang dilakukan Jamaah 

Majelis Taklim At-Takwa dalam meningkatkan partisipasi politik adalah 

dengan cara sosialiasi politik pada ceramah yang didengarkan menjelang 

Pemilu. 

2 Dampak Peningkatan Patisipasipasi Politik Pilpres 2019 Ibu – ibu Majelis 

Taklim At takwa di Desa Tanjung Agung. Berdasarkan paparan di atas dapat 

disimpulkan bahwa dampak peningkatan partisipasi politik ibu-ibu Majlis 

Taklim sangatlah besar, hal ini terlihat ketika para jama’ah Majlis Taklim ikut 

serta dalam menyuarakan pemilu yaitu anggota majelis taklim dapat mengerti 



betapa pentingnya pasrtisipasi masyarakat, agar masyarakat tidak golput pada 

saat pemilihan umum. Dengan kehadiran Majelis Taklim juga dapat  

meningkatkan partisipasi jama’ah pada pemilihan umum.Partisipasi politik Ibu-

Ibu Jamaah Majelis Taklim At-Takwa sangatlah besar, akan tetapi hal ini tidak 

mewakili jumlah masyarakat yang berada di Desa Tanjung Agung karena 

jama’ah yang mengikuti pengajian sangatlah sedikit.  Hal ini ditunjukkan 

dengan terjadinya peningkatan partisipasi politik masyarakat dalam Pilpres 2019 di 

Desa Tanjung Agungsebesar 3,94%. Perolehan suara partisipasi masyarakat Desa 

Tanjung Agung pada Pilpres 2014 adalah 71,17%, sedangkan pada tahun 2019 

persentase partisipasi pemilih mencapai 75,11%. Persenntasi ini dilihat dari hasil 

wawancara dan data yang diterima dari panitia pemilihan umum. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai partisipasi 

politik, maka peneliti memberikan saran yang diharapkan dapat dijadikan 

pertimbangan. 

1. Dalam meningkatkan partisipasi politik pada masyarakat, perlu dilakukan 

kerjasama yang lebih luas dengan kelompok masyarakat dan komunitas 

masyarakat, sehingga jangkauan komunikasi dapat terbangun lebih 

efektif. 

2. Sosialisasi sebaiknya lebih mengarah kepada semua kalangan 

masyarakat, agar semua kalangan masyarakat paham tentang pentingnya 

partisipasi politik.  



3. KPU dan Pemerintah disarankan agar terus berupaya untuk meningkatkan 

kesadaran dan pengetahuan masyarakat pemilih akan hak-haknya 

berdemokrasi, sehingga masyarakat dapat turut aktif dalam berpartisipasi 

dalam pemilihan eksekutif maupun legislatif. 

4. Masyarakat harus terus meningkatkan kesadarannya akan pentingnya 

partisipasi dalam politik. Partisipasi politik dalam Pilpres akan 

menentukan pemimpin yang akan turut menentukan nasib masyarakat 

selama lima tahun. 
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