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BAB VI 

PENUTUP 

 

 Setelah penulis menyelesaikan bab V maka dapatlah jawaban dari 

masyarakat tentang analisis hak pilih masyarakat dalam pemilihan kepala desa 

tanjung harapan kecamatan kampar kiri kabupaten kampar pada tahun 2016.  

6.1 Kesimpulan 

Adapun mengenai analisis hak pilih masyarakat dalam pemilihan 

kepala desa tanjung harapan kecamatan kampar kiri kabupaten kampar pada 

tahun 2016 dikatakan baik dengan komposisi sebagai berikut: 

1. Mengenai analisa pemilihan calon kepala desa berdasarkan garis 

keturunan di kategorikan baik, karena 75%  dari jumlah responden yang 

menjawab ‘’Iya. 

2. Sedangkan mengenai calon pemimpin yang relegius dikatakan cukup baik, 

karena 93 0rang atau 93%  memilih calon pemimpin yang relegius. 

3. Mengenai pemimpin yang telah menjabat sebelumnya dikatakan baik, 

karena 75 orang atau 75% mengatakan Tidak, dan hanya 18 orang yang 

mengatakan iya. 

4. Dan juga mengenai calon pemimpin yang memberi uang atau politik uang 

dikatakan baik, karen 77 orang atau 77% mengatakan Iya.  

5. Tentang calon pemimpin yang mempunyai kharisma dikatakan Baik, 

karena 72% dari responden mengatakan Iya.  
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6. Sementara tentang analisa hak pilih masyarakat tentang tingkat pendidikan 

seorang pemimimpin dikatakan Baik,  76  orang dari 100 responden 

mengatakan Iya.  

Sedangkan yang paling tinggi tingakat kepercayaan masyarakat dalam 

memilih dari salah satu yang mempengaruhi hak pilih masyarakat ialah 

tingkat relegius seorang pemimpin, karena masyarakat menaruh 

kepercayaan akan kemampuan seorang pemimpin yang relegius dalam 

mengelolah desa, dan juga masyarakat melihat secara nyata keterampilan 

seorang pemimpin relegius, dan masih kentalnya pertananan keagamaan di 

perdesaan. 

Adapun mengenai sistem pemilihan Kepala Desa Tanjung Harapan 

penulis menyimpulkan bahwa yang dilakukan oleh panitia telah sesuai 

dengan peraturan perundang-Undang, dan telah benar di dalam analisis 

penulis.karena panitia pemilihan kepala desa telah merealisasikan dengan 

baik bahwa pemilihan kepala desa secara langsung. 

 

5.2. Saran 

1. Kepada yang membaca hasil penelitian ini penulis harapkan, jika memilih 

pemimpin hendaknya pilihlah berdasarkan kesadaran sendiri tanpa 

digerakkan orang lain berupa paksaan atau dengan menggunakan 

rangsangan materi. Ketika memilih pemimpin perhatikanlah hal yang 

mendasar. ketaatan pemimpin kepada allah, kepribadian calon pemimpin 

dalam keseharian yaitu komunikasi dengan masyarakat banyak, juga 
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pendidikan calon pemimpin karena pendidikan termasuk salah satu faktor 

penunjang kebijakan pemimpin. Dan jangan sampai lupa bahwa pilih lah 

pemimpin yang mencintai asri kebudayaan adat pedesaan yang 

memadukan nilai relegius,teknologi serta kewibawaan.  

2. Diharapkan kepada masyarakat desa Tanjung Harapan Kecamatan Kampar 

Kiri Kabupaten Kampar, jika memilih seorang pemimpin hendaklah 

berdasarkan hati nurani tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Jangan 

tergiur oleh janji pada saat kampanye tapi jadilah pemilih yang cerdas 

yang memikirkan perkembangan desa Tanjung Harapan untuk tahun yang 

akan datang. Salah satunya calon pemimpin yang tepat menurut analisa 

dan hasil penelitian penulis ialah pemimpin yang mempunyai nilai relegius 

kehidupa sehari-hari dan pemimpin yang mempunyai pendidikan, karena 

majunya suatu pedesaan jika seorang pemimpin telah cinta kepada 

tuhannya allah, dan mempunyai pengetahuan dalam bertindak dan 

menetapkan kebijak untuk desa. 


