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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan berhubungan dengan 

permasalahan dalam skripsi ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Adapun pandangan masyarakat terhadap kewajiban memilih pemimpin 

dalam pemilihan kepala Desa Rambah Samo Barat adalah : 

a. Dalam memilih pemimpin dalam pemilihan kepala Desa Rambah 

Samo Barat seseorang atau masyarakat wajib mengikuti pemilihan, 

karena kepala desa merupakan posisi yang sangat penting demi 

kemajuan desa. 

b. pandangan masyarakat terhadap kewajiban memilih pemimpin dalam 

pemilihan kepala Desa Rambah Samo Barat adalah tidak wajib 

dikarenakan kekecewaan masyarakat terhadap calon-calon kepala desa 

yang terpilih terdahulu yang tidak menjalankan fungsinya, tanggung 

jawabnya dan kewajibannya sebagai kepala desa terpilih. 

2. Adapun hal-hal yang dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam 

memilih pemimpin pada pemilihan kepala Desa Rambah Samo Barat 

adalah : 

a. Adanya Perangsang.  

b. Adanya Faktor Karakteristik Seseorang.  

c. Adanya Faktor Karakteristik Sosial.  

d. Adanya Faktor Situasi dan Lingkungan Itu Sendiri 
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3. Bahwa berdasarkan Tinjauan Fiqh Siyasah maka masyarakat wajib 

berpartisipasi atau ikut dalam menyuarakan serta memilih calon kepala 

Desa Rambah Samo Barat, karena dalam surat Al-Maidah ayat 51 

memerintahkan untuk memilih pemimpin dari umat Islam, sehingga jika 

masyarakat tidak mengikuti pemilihan calon kepala desa tersebut 

ditakutkan kepala desa atau pimpinan yang akan menduduki jabatan 

strategis tersebut akan terpilih dari orang-orang yang tidak berkompeten 

atau tidak memiliki kemampuan dalam memimpin. 

B. Saran  

Adapun Saran-Sarannya adalah sebagai berikut : 

1. Disarankan bagi masyarakat Desa Rambah Samo Barat Kecamatan 

Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu agar bersedia dan dapat 

meluangkan waktunya untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pemilihan 

kepala desa  karena denga berpartisipasi dalam pemiliha tersebut maka 

masyarakat dapat memilah dan memilih calon kepala desa yang pantas dan 

dianggap mampu serta layak untuk menjadi seorang pimpinan tertinggi di 

desa atau sebagai kepala desa. 

2. Disarankan kepada kepala desa yang terpilih agar menjalankan fungsinya, 

tanggung jawabnya dan kewajibannya sesuai dengan aturan atau 

perundang-undangan yang berlaku, sehingga cita-cita dan keinginan 

masyarakat desa dapat tercapai dan terpenuhi. 

 


