
BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

6.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan mengenai 

partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala desa di Desa Koto Tuo Kecamatan 

XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar Tahun 2015 dari keseluruhan tanggapan 

responden bahwa partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala desa di desa 

Koto Tuo Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar Tahun 2015 

tergolong tinggi, karena masyrakat desa Koto Tuo didalam pemilihan kepala desa 

mereka banyak ikut berpartisipasi tanpa adanya paksaan dari orang lain untuk ikut 

berpartisipasi, dan tanpa adanya partisipasi masyrakat bagaimana bisa masyrakat 

bisa untuk memilih kepala desa. Pentingnya partisipasi adalah tanpa adanya 

partisipasi dari masyrakat, desa tidak akan bisa maju dan berkembang. Tingkat 

partisipasi masyarakat berada dalam kategori Baik dengan jumlah persentase 

75,76%. 

Faktor- Faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat : 

1. Rasional nilai 

Rasional nilai merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi partisipasi 

masyarakat dalam pemilihan kepala desa, terutama dibidang agama. 

Diketahui bahwa mayoritas masyarakat desa Koto Tuo menganut agama 

islam. Masyarakat desa Koto Tuo juga merupakan masyarakat yang 

agamis dsan menjunjung tinggi nilai-nilai islam. Hal ini terlihat jelas dari 

tingkah laku masyarakat dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. 
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2. Emosional Afektif 

Emosional afektif merupakan faktor yang sangat mempengaruhi 

masyarakat dalam mengikuti pemilihan kepala desa di Desa Koto Tuo 

Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar. Figur tokoh 

merupakan alasan utama yang dilontarkan masyarakat dalam menentukan 

pilihan. 

3. Tradisional 

Dapat diketahui bahwa tradisional tidak menjadi faktor penyebab utama 

mengapa tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala desa di 

Desa Koto Tuo Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar. 

4. Rasional instrumental 

Dapat diketahui bahwa rasional instrumental tidak menjadi faktor 

penyebab utama mengapa tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan 

kepala desa di Desa Koto Tuo Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten 

Kampar. 

6.2 Saran 

 Adapun saran yang diberikan dalam penelitian ini adalah masyrakat harus 

bisa meningkatkan lagi partisipasi mereka dalam bentuk apapun, karena 

berpartisipasi sangatlah penting didalam suatu desa, agar masyrakat desa bisa 

menjadi lebih maju dari yang sebelumnya. 
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