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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Setiap pemimpin memiliki kerinduan untuk membangun dan 

mengembangkan mereka yang dipimpinnya tumbuh banyak pemimpin dalam 

kelompoknya. Seorang pemimpin sangat tergantung dari kemampuannya untuk 

membangun orang-orang di sekitarnya.
1
 Konsep “pemimpin” bersal dari kata 

asing “leader” dan “kepemimpinan” dari “leadership”.
2
 Kartono (2005:51) 

menyatakan pemimpin adalah seorang pribadi yang memilik superioritas 

tertentu, sehingga dia memiliki kewibawaan dan kekuasaan untuk menggerakkan 

orang lain melakukan usaha bersama guna mencapai sasaran tertentu.
3
 

Sedangkan dilihat dari bahasa indonesia “pemimpin” sering disebut 

penghulu, pemuka, pelopor, pembina, panutan,pembimbing , pengurus, 

penggerak, ketua, kepala, penuntun, raja, tua-tua, dan sebagainya. Istilah 

pemimpin digunakan dalam konteks hasil penggunaan peran seseorang berkaitan 

dengan kemmpuannya memengaruhi orang lain dengan berbagai cara.  

Istilah pemimpin dan memimpin pada mulanya berasal dari kata dasar 

“pimpin” dan berikut ini dikemukakan beberapa pengertian pemimpin:  

                                                             
1 Veitzal rivai, pemimpin dan kepemimpinan dalam oraganisasi, (Jakarta : PT. 

Rajagrafindo Persada, 2013), h. 1 

2
 Harbani pasolong, kepemimpinan birikrasi, (Alfabeta, bandung, 2013), h. 2 

3
 Veitzal rivai, Op.cit, h. 2 
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1. Pemimpin adalah seorang yang mempunyai keahlian mempimpin, 

mempunyai kemampuan memengaruhi pendirian /pendapat orang atau 

sekelompok orang tanpa menanyakan alasan-alasannya. 

2. Pemimpin adalah suatu lakon/ peran dalam sistem tertentu; 

karenanyaseseorang dalam peran formal belum tentu memiliki 

keterampialan kepemimpinan dan belum tentu mampu memimpin. 

Istilah  kepemimpinan pada dasarnya berhungan dengan keterampilan, 

kecakapan, dan tingkat pengaruh yang dimiliki seseorang; oleh sebab 

itu, kepemimpinan bisa dimiliki oleh orang yang bukan “pemimpin” 

3. Pemimpin adalah seorang pribadi yang memiliki kecakapan dan 

kelebihan, khususnya kecakapan/ kelebihan di satu bidang sehingga 

dia mampu memengaruhi orang-orang lain untu bersama-sama 

melakukan aktifitas-aktifitas tertentu demi mencapaian satu atau 

beberapa tujuan.
4
 

Prinsip-prinsip kepemimpinan memang universal. Menurut henry 

kissinger tugas para pemimpin adalah menggerakan orang-orangnya dari tempat 

mereka sekarang ketempat yang sebelumnya mereka kunjungi. Jadi para 

pemimpin itu “manusia-manusia ajaib” model kepemimpinan apapun, 

sesungguhnya selalu terkait dengan konteks “kekuasaan”. Bahkan kepemimpinan 

spritual pun butuh pengaruh (influensi) dan itu artinya butuh kekuasaan (power). 

                                                             
4
  Ibid, h.1-2 



3 
 

Kisah nabi-nabi mengkonfirmasikan bahwa terkadang mereka membutuhkan 

waktu sangat lama untuk  mempengaruhi umatnya agar beriman kepada tuhan.
5
 

Pemilu merupakan salah satu agenda terpenting dalam pesta demokrasi, 

makna pemilihan umum yang paling esensial bagi suatu kehidupan politik 

demokratis sebagai institusi untuk melakukan perebutan kekuasaan yang 

dilakukan dengan regulasi, norma dan etika. Sehingga sirkulari elit politik yang 

demokratis meskipun sangat kompleks tetap tetap menjadi pilihan terbaik 

dibandingkan dengan sistem-sistem kekuasaan yang lain, seperti sistem otoriter, 

militer, oligarki, dan lain-lain.
6
  

Demokrasi memang bukan satu tatanan yang sempurna untuk mengatur 

peri kehidupan manusia. Namun, sejarah dimanapun telah membuktikan bahwa 

demokrasi merupakan model kehidupan bernegara  yang dibuktikan bahwa  

demokrasi merupakan model kehidupan bernegara yang dibutuhkan untuk abad 

ini.  

Oleh karena itu, meskipun dalam berbagai dokumentasi negara ini tidak 

banyak ditemukan kata demokrasi, para pendiri negara sejak zaman pergerakan 

berusaha keras menerapkan prinsip-prinsip negara demokrasi bagi indonesia. 

Tiada negara demokrasi tanpa pemilihan umum (pemilu), sebab pemilu  

merupakan instrumen pokok dalam menerapkan prinsif-prinsif demokrasi.
7
 

                                                             
5
 Alfan alfian,  menjadi pemimpin politik, (Jakarta : PT. Gramedia pustaka utama, 2009), 

h.4 

6
 Loe Agustino, politik lokal dan otonomi daerah, (Alfabeta, bandung, 2014), h. 120. 

7
 Ibid, h. 122 



4 
 

Pemilu tidak saja sebagai arena untuk mengekspresikan kebebasan rakyat 

dalam memilih pemimpinnya, tetapi juga arena untuk menilai dan menghukum 

yang tampil dihadapan rakyat. Diberbagai tempat dan negara menunjukkan 

bahwa pelaksanaan pemilu sering kali hanya berupa kegiatan prosedural politik 

belaka sehingga proses dan hasilnya menyimpang daritujuan pemilu sekaligus 

mencederai nilai-nilai demokrasi, kenyataan tersebut mengharuskan 

dilakukannya usaha yang tak henti untuk membangun dan memperbaiki sistem 

pemilu yang jujur, adil fan demokratis, yakni pemilu yang mampu menampung 

kebebasan rakyat dan menjaga kedaulatan rakyat.  

Para penyelenggara pemilu dituntut memahami filosfi pemilu, memiliki 

pengetahuan dan keterampilan teknis penyelenggaraan pemilu, serta konsisten 

menjalankan peraturan pemilu, agar pemilu berjalan sesuai dengan tujuan. 

Selanjutnya hasil pemilu, yakni para pemimpin yang terpilih perlu didorong dan 

dan diberdayakan terus menerus agar dapat menjalankan fungsinya secara 

maksimal, mereka juga perlu dikontrol agar tidak menyalahgunakan kedaulatan 

rakyat yang diberikan kepadanya.
8
 

Dengan demikian, Tahapan pelaksanaan terdiri dari penetapan daftar 

pemilih, pendaftaran dan penetapan calon kepala daerah dan wakil kepala 

daerah, kampanye, pemungut suara penghitung suara dan penetapan pasangan 

calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah terpilih, pengesahan 

pengesana dan pelantikkan. Kedua tahapan tersebut dilakukan oleh KPUD dan 

                                                             
8
 Ibid, h. 123 
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DPRD. 
9
 Kampanye  adalah merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan dalam 

rangka penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. 

Kampanye dilakukan selama empat belas hari dan harus telah berakhir pada saat 

memasuki masa tenang, yaitu tiga hari menjelang pemungutan suara 

dilaksanakan. kampanye diselenggarakan oleh tim kampanye yang dibentukolwh 

pasangan calon bersama-sama partai politik atau gabungan partai politik, yang 

mengusulkan pasangan calon. Tim kampanye herus didaftarkan kepada KPUD, 

bersamaan dengan  pendaftaran pasangan calon. Kampanye dilakukan secara 

bersamaan dengan pendaftraran pasangan calon. Kampanye dilakukan bersama-

sama atau secara terpisah oleh pasangan calon dan/ atau tim kampanye.  

Penanggungjawab kampanye adalah pasangan calon, dan dalam 

pelaksanaannya pertanggungjawaban dilakukan oleh tim kampanye 

pembentukan tim kampanye dapat dilakukan secara berjenjang di provinsi dan 

kabupaten/ kota bagi pasangan calon gubernur serta di kabupaten/ kota dan 

kecamatan bagi pasangan calon bagi pasangan calon bupati / wali kota. Dalam 

kegiatan kampanye, rakyat mempunyai kebebasan untuk menghadiri, dalam arti 

kata tidak boleh dipaksa untuk menghadiri atau tidak menghadiri  kegiatan 

kampanye. KPUD dengan memerhatikan usul  dari masing-masing pasangan 

calon, menetapkan jadwal pelaksanaan kampanye.
10

 

                                                             
9
 Nanang nugraha, Model Kewenangan Wakil Kepala Daerah dalam Dalam Pemerintah 

Daerah, (, Bandung : PT. Refika Aditama, 2013), h.69 

10
 Rozali Abdullah, Pelaksanaan Otonomi Luas  (dengan Pemilihan Kepala Daerah 

secara Langsung), (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2011), h. 76-77 
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Seorang pemimpin adalah pribadi yang sangat menentukan bagi suatu 

umat atau bangsa. Menentukan karena dengannya sebuah negara bisa maju atau 

mundur. Bila seorang pemimpin tampil lebih memihak kepada kepentingan 

dirinya. Tidak bisa rakyat pasti terlantar. Sebaliknya bila seorang pemimpin 

lebih memihak kepada rakyatnya, maka keadilan pasti ia tegakkan.
11

 Diibaratkan 

kepala bagi sebuah badan, pemimpin adalah otak yang mengatur semua gerakan 

anggotanya. Karena itu pemimpin harus cerdas, lebih dari itu jujur dan adil. 

Tidak cukup pemimpin hanya bermodal kecerdasan, sebab sering kali para 

pemimpin yang korup menggunakan kecerdasan untuk menipu rakyat. Karena 

itu ia harus adil dan jujur.
12

 

Kepala desa adalah 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. Dalam pemilihan kepala 

desa terpilih. Untuk desa-desa yang memiliki hak tradisional yang hidup dan 

diakui keberadaanya, pemilihan kepala desanya dilakukan berdasarkan 

ketentuan hukum adat setempat, yang ditetapkan dalam perda dengan 

berpedoman pada peraturan pemerintah.
13

 Akan tetapi sebagaimana yang 

didapati penulis dilapangan bahwa di Desa Kecamatan Rambah Samo Barat 

                                                             
11

 Veitzal rivai, Op.cit, h. 231 

12
 Ibid, h. 231 

13
 Rozali abdullah,pelaksanaan otonomi luas(dengan pemilihan kepala daerah secara 

langsung), (jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2011), cet-4, h. 168-169 
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Kabupaten Rokan Hulu, bahwa antusiasme terhadap pemilihan Kepala desa 

sangat kurang, sehingga sangat mempengaruhi sistem kepemimpinan di Desa 

tersebut. 

Dari uraian di atas , penulis ingin mengetahui bagaimana pandangan 

masyarakat terhadap pemilihan pemimpin di Desa Rambah Samo Barat dan 

Faktor yang mempengaruhi kurangnya antusiasme masyrakat dalam pemilihan 

kepala desa, padahal memilih pemimpin itu wajib baik tingkatannya hanya pada 

tingkat kepala desa saja. 

B. Batasan Masalah  

Untuk menbatasi agar penelitian ini tidak meluas dan terarah maka 

penulis membatasi penelitian ini hanya pada kewajiban memilih pemimpin 

pada pemilihan kepala desa Rambah Samo barat, kab. Rokan hulu di tinjau 

dari persfektif fiqh siyasah. 

C. Rumusan Masalah 

Dari pemaparan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka 

rumusan masalah yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap kewajiban memilih 

pemimpin pada pemilihan kepala desa Rambah samo barat ? 

2. Apa faktor yang mempengaruhi Partisipasi masyarakat dalam memilih 

kepala desa? 

3. Bagaimana tinjauan siyasah terhadap kewajiban memilih pemimpin pada 

pemilihan kepala desa Rambah Samo Barat Kabupaten Rokan Hulu 

Tahun 2016 ? 
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D. Tujuan dan Manfaat Penelitian  

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui pandangan masyarakat terhadap kewajiban 

memilih pemimpin pada pemilihan kepala desa kec. Rambah samo 

barat 

b. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat 

dalam memilih kepala desa 

c. Untuk mengetahui tinjauan siyasah terhadap kewajiban memilih 

pemimpin pada pemilihan kepala desa Rambah Samo Barat 

Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016 

2. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat bagi penulis; penelitian ini sebagai salah satu tugas dan 

syarat mendapatkan gelar sarjana hukum (S.H) pada fakultas 

Syari’ah dan Hukum UIN SUSKA RIAU  

b. Untuk menambah pengetahuan penulis tentang  pandangan 

masyarakat rambah samo terhadap kewajiban memilih pemimpin 

dan dalam bidang fiqh siyasah. 

c. Manfaat bagi pembaca; agar sebagai bahan rujukan dan penambah 

wawasan terhadap pembaca tentang kewajiban memilih pemimpin. 

E. Metode Penelitian 

Untuk mendapatkan data yang akurat dan relevan dengan masalah yang 

diteliti, maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai ; 
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1. Jenis Penelitian 

  Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

lapangan (field research), yaitu suatu penelitian yang dilakukan dilingkungan 

masyarakat tertentu, baik lembaga, organisasi masyarakat (sosial), maupun 

lembaga pemerintah 

2. Lokasi Penelitian 

 Lokasi penelitian ini di laksanakan di Kabupaten Rokan Hulu tepatnya 

di Desa Rambah Samo Barat. Adapun alasan penulis memilih lokasi di Desa 

Rambah Samo Barat, karena merupakan daerah tempat tinggal penulis 

sendiri. 

3. Populasi dan Sampel
14

 

a. Populasi  

 Populasi adalah semua elemen atau individu yang dapat dijadikan 

subjek penelitian. Berdasarkan pendapat diatas, maka yang dimaksud 

dengan populasi adalah semua elemen yang dapat dijadikan subyek 

penelitian. Adapun yang menjadi populasinya dalam penelitian ini adalah: 

1) Kepala Desa Rambah Samo Barat Kabupaten Rokan Hulu yang 

berjumlah 1 (Satu) Orang 

2) Masyarakat Desa Rambah Samo Barat Kabupaten Rokan Hulu yang 

berjumlah 600 Orang yang memiliki hak pilih serta berdomisili di 

Desa Rambah Samo Barat. 

                                                             
14 Nanang Martono, Metode Penelitian kuantitatif: Analisis Isi dan Analisis Data 

Sekunder,(Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010) hal. 57 
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b. Sampel 

  Berhubungan penelitian ini bersifat khusus, maka sebagai 

konsekuensinya penelitian penentuan sampel menggunakan teknik 

sampling dengan salah satu jenisnya yaitu Random Sampling yang 

merupakan pengambilan sampel anggota populasi dilakukan secara acak 

tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. 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. 

4. Sumber Data 

Sumber data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah : 

a) Data primer yaitu data sumber data yang diperoleh dari Narasumber 

melalui observasi dan wawancara, data primernya didapat dari Masyarakat 

Desa Rambah Samo Barat. 

b) Data Sekunder yaitu data-data lain yang berhubungan dengan penelitian 

berupa bahan-bahan pustaka.  

5. Teknik Pengumpulan Data 

a. Observasi 

   yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

pengamatan langsung terhadap penelitian. 
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b. Wawancara 

    yaitu suatu cara untuk mengumpulkan data dengan cara 

mengajukan dengan beberapa pertanyaan kepada subyek wawancara akan 

dilakukan secara terbuka dan akan melibatkan. 

c. Dokumentasi 

Studi dokumen merupakan teknik pengumpulan data yang 

dipergunakan dalam penelitian kepustakaan yaitu dengan mempelajari 

bahan dari peraturan perundang-undangan dan literatur yang berhubungan 

dengan masalah yang diteliti. 

d. Studi Kepustakaan 

    yaitu benda-benda yang berbentuk tulisan. Jadi metode studi 

pustaka adalah metode untuk pengumpulan data berdasarkan pada benda-

benda yang berbentuk tulisan, dilakukan dengan cara mencari, membaca, 

mempelajari dan memahami data-data sekunder yang berhubungan dengan 

hukum sesuai dengan permasalahan yang dikaji. 

6. Metode Penulisan 

a. Deduktif yaitu Mengumpulkan data-data umum kemudian di analisis dan 

diuraikan secara khsusus. 

b. Deskriptip, yaitu mengumpulkan data-data dan keterangan yang diperoleh 

untuk dipaparkan berdasarkan apa yang didapat di lapangan dan 

dianalisa. 
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7. Analisis Data 

   Analisis yang akan digunakan adalah kualitatif yaitu data yang terkumpul 

lalu dikelompokkan berdasarkan kategori-kategori atas dasar persamaan jenis 

dari data-data tersebut, kemudian data tersebut di uraikan sedemikian rupa 

sehingga diperoleh gambaran yang utuh tentang masalah yang akan diteliti. 

F. Sistematika Penulisan  

untuk mempermudah pemahaman dan pengertian dari penulisan skripsi 

ini, penulisan akan membagi kedalam lima Bab yaitu : 

BAB I : PENDAHULUAN 

Pendahuluan ini berisi tentang Latar Belakang, Batasan 

Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, 

Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan. 

BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

Pada Bab ini dijelaskan tentang Gambaran Umum lokasi 

Penelitian, yaitu keadaan geografis, jumlah masyarakat 

berdasarkan usia, pekerjaan, sosial, agama dan budaya. 

BAB III : TINJAUAN PUSTAKA  

Pada Bab Ini Dijelaskan Tentang Pemimpin berdasarkan Fiqh 

Siyasah dan Hukum Positif yang terdiri dari Pengertian 

Pemimpin, Fungsi Pemimpin, cara mengangkat pemimpin, 

hukum mengangkat pemimpin dan lain sebagainya.  
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BAB IV : HASIL PENELITIAN 

Pada bab ini dijelaskan tentang Pembahasan mengenai 

pandangan masyarakat terhadap kewajiban  memilih pemimpin 

pada pemilihan kepala desa Rambah Samo barat, faktor yang 

mempengaruhi partisipasi masyarakat dan Tinjauan Fiqih 

Siyasah Terhadap terhadap wajib memilih pemimpin pada 

pemilihan kepala desa Rambah Samo barat tahun 2016. 

BAB V : PENUTUP 

  Pada Bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran 

DAFTAR PUSTAKA  

 


