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BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan. 

 Berdasarkan hasil dari pembahasan yang telah di bahas di atas, maka 

Kesimpulan yang dapat di ambil dari pembahasan skripsi ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Mengenai Peran Partai Politik dalam memberikan Pendidikan Politik bagi 

masyarakat dalam mewujudkan Demokrasi di Kabupaten Belitung Timur 

dalam hal ini dapat di katakan Bahwa: 

a. Peran Partai Politik dalam pelaksanaan pendidikan politik dalam hal 

Teknis dapat di katakan telah terpenuhi, ini di buktikan dengan telah 

terselenggaranya beberapa program Pendidikan Politik oleh setiap 

terhadap masyarakat. 

b. Pelaksanaan program pendidikan politik oleh partai politik ini 

memiliki beberapa contoh program seperti, Pendidikan Kader, 

Sosialisasi kepada pemilih pemula, dan Program-program yang 

mengharuskan kader terjun ke masyarakat secara langsung untuk 

memahami kondisi sosial masyarakat. 

c. Program- program pendidikan politik yang di laksanakan walaupun 

secara teknis telah terlaksana tetapi pelaksanaannya kebanyakan hanya 

untuk kader partai dan agak jarang untuk masyarakat umum 

kebanyakan berupa rapat kerja. 
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2. Mengenai Efektifitas Pelaksanaannya terhadap perkembangan demokrasi 

diKabupaten Belitung Timur dapat di jabarkan sebagai berikut: 

a) Terkait Efektifitas Pelaksanaan dari pendidikan politik ini dapat di 

katakan telah membuat sebagian masyarakat di kabupaten Belitung 

Timur paham apa itu yang di namakan politik dan hak serta kewajiban 

mereka dalam kesempatan politik, serta peranan mereka sebagai 

masyarakat yang menentukan alur demokrasi di daerah. 

b) Masyarakat menjadi lebih aware atau waspada terhadap segala bentuk 

pelanggaran dalam setiap penyelenggaraan pesta demokrasi dan 

masyarakat menjadi lebih tertididik untuk tidak menjual suaranya 

dalam kegiatan politik uang maupun kecurangan lainnya.   

c) Ada juga beberapa kelemahan dalam pelaksanaanya yaitu terkait 

persentase pelaksanaan program pendidikan politik kepada masyarakat 

sangat kurang hanya berkisar beberapa kali dalam setahun tidak 

dilakukan setiap bulan dan pelaksanaan paling banyak atau paling 

sering diadakan ketika mendekati tahun-tahun politik sebelum 

penyelenggaraaan Pemilihan Umum baik Pemilihan Legislatih, 

Pemilihan Presiden, Maupun Pemilihan Kepala Daerah dan itupun 

sambil diadakan bersamaan dengan kampanye Partai Politik 
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B. Saran. 

Adapun beberapa saran yang dapat di berikan dalam penulisan skripsi 

ini di dasarkan pada kondisi penelitian di lapangan adalah sebagai berikut : 

1. Terhadap pelaksanaan pendidikan politik ini persentase pelaksanaannya 

hanya berkutat pada musyawarah dan pendidikan kader sedikit sekali ke 

masyarakat secara langsung bahkan ada yang tidak melaksanakannya 

kepada masyarakat, maka dari itu seyogyanya partai politik harus lebih 

sesering mungkin untuk melaksananakan pendidikan politik langsung 

kepada masyarakat tidak hanya menjelang pemilu saja baru partai politik 

berbondong-bondong sibuk menjalakan program-program partainya. 

Sebagai wadah aspirasi bagi masyarakat maka dari itu fungsi sekretariat 

partai harus lebih di maksimalkan tidak hanya untuk simbolis bahwa 

partai tersebut ada di daerah itu tetapi juga di fungsikan sebagaimana 

mestinya bagaimana masyarakat mau lebih mengenal lebih dekat suatu 

partai apabila sekretariat partai tidak pernah di buka untuk umum, hanya 

menjelang pemilihan-pemilihan saja sekretariat partai penuh dengan 

pendukung partai. 

2. Terkait bantuan keuangan partai politik oleh pemerintah, dalam hal ini 

pemerintah harus lebih tegas lagi terhadap partai politik agar keuangan 

yang disalurkan pemerintah tepat penggunaanya untuk pendidikan politik. 

karena sering kali pada bebrapa partai politi hal itu hanya sebatas 

pemberitahuan di atas kertas, maka dari itu pemerintah harus lebih tegas 
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dalam menyalurkan bantuan keuangan nya dengan sistem reward and 

punishment bagi seluruh partai politik yang menerima dana dari 

pemerintah agar ada keseriusan dalam partai untuk mengolah dana itu 

dengan baik dan tepat guna. 
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