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ABSTRAK 

Ilin Sundari (2019) : “Pandangan Masyarakat Terhadap Kewajiban 

Memilih Pemimpin Pada Pemilihan Kepala Desa 

Rambah Samo Barat Kabupaten Rokan Hulu 

2016 Menurut Perspektif Siyasah” 

Penulisan skripsi ini di latar belakangi oleh Kepala desa yang 

merupakan salah satu pemimpin, kepala desa dipilih langsung oleh dan dari 

penduduk desa. Seorang kepala desa haruslah seorang warga negara Republik 

Indinesia yang memenuhi syarat, yang selanjutnya akan ditentukan dalam 

perda tentang tata cara pemilihan kepala desa, akan tetapi sebagaimana yang 

didapati penulis dilapangan bahwa di Desa Kecamatan Rambah Samo Barat 

Kabupaten Rokan Hulu, bahwa antusiasme terhadap pemilihan Kepala desa 

sangat kurang, sehingga sangat mempengaruhi sistem kepemimpinan di Desa 

tersebut.  

Adapun rumusan masalahnya adalah bagaimana pandangan 

masyarakat terhadap kewajiban memilih pemimpin pada pemilihan kepala 

desa Rambah samo barat, apa faktor yang mempengaruhi Partisipasi 

masyarakat dalam memilih kepala desa dan bagaimana tinjauan siyasah 

terhadap kewajiban memilih pemimpin pada pemilihan kepala desa Rambah 

Samo Barat Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016 

Jenis penelitian yang dilakukan penulis adalah jenis penelitian 

lapangan (field research) yang berlokasi di Rambah Samo Barat Kabupaten 

Rokan Hulu. Sumber primernya adalah masyarakat Desa Rambah Samo Barat 

dan sumber sekundernya adalah bahan-bahan yang terkait dengan penelitian. 

Adapun populasi dalam penelitian ini berjumalah 1 orang kepala Desa dan 

600 orang yang memiliki hak pilih serta berdomisili di Desa Rambah Samo 

Barat, Untuk menghemat waktu dan biaya maka penulis hanya mengambil 30 

orang dari masyarakat Desa Rambah Samo Barat yang sudah memiliki hak 

pilih dan 1 orang kepala Desa Rambah Samo Barat sebagai sampel. 

Sedangkan Teknik Pengumpulan data menggunakan Observasi dan 

wawancara. 

Hasil penelitian ini adalah pandangan masyarakat terhadap kewajiban 

memilih pemimpin dalam pemilihan kepala Desa Rambah Samo Barat ada 2 

yaitu : pertama, 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. Pandangan kedua yaitu 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. Sedangkan hal-hal 

yang dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam memilih pemimpin 

pada pemilihan kepala Desa Rambah Samo Barat adalah : adanya perangsang, 

faktor karakteristik seseorang, aktor karakteristik sosial dan faktor situasi dan 

lingkungan itu sendiri. Berdasarkan Tinjauan Fiqh Siyasah maka masyarakat 
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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. 

 
 

 


