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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka dapat disimpulkan 

sebagai berikut: 

Peran KPU Kabupaten Kulon Progo dalam meningkatkan partisipasi 

masyarakat pada pemilihan umum kepala daerah tahun 2017 sudah efektif, 

terbukti dengan meningkatnya partisipasi masyarakat pada pemilihan umum 

kepala daerah Kabupaten Kulon Progo tahun 2017, karena sudah sesuai dengan 

prosedur yang ada serta seluruh lapisan elemen sudah ikut dalam mensukseskan 

berbagai acara yang sudah dirancang dengan baik. 

 Program yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Kulon Progo untuk 

meningkatkan partisipasi masyarakat sudah efektif dikarenakan dilaksanakan 

dengan berbagai macam metode, dilaksanakan di tingkat kabupaten, kecamatan 

dan pedukuhan. Karena hal tersebut seluruh elemen bisa saling melengkapi seperti 

contoh apabila masih terdapat kekurangan di metode tatap muka dapat tertutupi 

dengan metode lain seperti dengan media massa dan alat peraga. Selain itu 

pendapat dari sasaran program juga menyebutkan sudah dapat merasakan program 

yang dilaksanakan tersebut. Meningkatnya jumlah partisipasi masyarakat dalam 

pemilihan umum kepala daerah tahun 2017 juga merupakan patokan bahwa 

program yang dilaksanakan KPU Kabupaten Kulon Progo sudah efektif. 
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B. Saran 

1. Masyarakat Kabupaten Kulon Progo 

Tingkat kehadiran dalam sosialisasi tatap muka masih lumayan rendah 

maka dari itu kedepannya perlu gagasan sebuah metode supaya 

pertemuan bisa dilakukan dengan masuk ke pertemuan pertemuan 

rutin yang memang sudah diikuti warga dapat dimaksimalkan, 

sehingga mereka tidak perlu meluangkan waktu khusus untuk 

mendapat informasi tentang Pemilihan dengan melibatkan tokoh 

masyarakat misalnya ketua RT, ketua RW, tokoh agama, Dukuh 

sebagai perpanjangan tangan KPU dalam hal sosialisasi ke 

masyarakat. 

2. Anggota KPU Kabupaten Kulon Progo 

Peningkatan kinerja anggota KPU Kabupaten Pulon Progo dalam 

melaksanakan tugas sehingga program kerja sesuai dengan jadwal 

yang telah ditentukan. 

3. PPK dan PPS 

Kedepannya kepada PPK maupun PPS perlu untuk melakukan 

improve sosialisasi misalnya dengan memanfaatkan media kesenian 

tradisional sebagai contoh kethoprak, jathilan, dll. Karena kedua 

elemen ini yang menjadi ujung tombak dari kesuksesan pada 

pemilihan umum di Kabupaten Kulon Progo. 

  


