
BAB  VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis tentang

Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat dalam

Pemilihan Kepala Desa di Desa Rambah Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten

Rokan Hulu, maka penulis menarik kesimpulan dalam penelitian ini sesuai

dengan tujuan penelitian yang dibahas pada bab awal, untuk itu peneliti dapat

diketahui faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam

pemilihan Kepala Desa Di Desa Rambah Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten

Rokan Hulu adalah rasional nilai, emosional afektif, tradisional dan rasional

instrumental. Dari hasil tersebut dapat diketahui faktor Rasional nilai dan

emosional afektif memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap partisipasi.

Besarnya pengaruh X1-X4 terhadap Y adalah 68,1 % sedangkan sisanya 31,9 %

dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini.

Hasil analisis masing-masing variabel :

1. Rasional Nilai

Dari observasi dan hasil analisis peneliti dilapangan, Rasional Nilai

merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat

dalam pemilihan Kepala Desa, Terutama dibidang agama. diketahui bahwa

mayoritas masyarakat Desa Rambah menganut agama islam yang

diwariskan dari nenek moyang mereka. Dari data yang diperoleh, dari total



penduduk Desa Rambah yang berjumlah 9.150 jiwa, terdapat sebanyak

7.780 yang menganut agama islam dan sisanya menganut agama Kristen

Protestan, Katolik, Hindu dan Budha. Masyarakat Desa Rambah juga

merupakan masyarakat yang agamis dan menjunjung tinggi nilai-nilai

islam. Hal ini terlihat jelas dari tingkah laku masyarakat dalam

menjalankan kehidupan sehari-hari. Hal ini juga terlihat dalam pemilihan

Kepala Desa. Dari hasil wawancara, Agama calon Kepala Desa merupakan

syarat mutlak yang harus diperhatikan dalam menentukan pilihan.

2. Emosional Afektif

Dari observasi dan hasil analisis peneliti dilapangan dapat diketahui bahwa

emosional afektif merupakan faktor yang sangat mempengaruhi

masyarakat dalam mengikuti Pemilihan Kepala Desa di Desa Rambah

Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu. Figur tokoh merupakan

alasan utama yang dilontarkan masyarakat dalam menentukan pilihan. Hal

ini dikarenakan Kepala Desa terdahulu merupakan seseorang yang

memiliki latar belakang pendidikannya tamatan Sekolah Menengah Atas

dan belum bisa berbuat banyak terhadap perkembangan desa. Dalam

pemilihan Kepala Desa periode ini, tiga calon yang maju juga merupakan

tamatan Sekolah Menengah Atas. Sehingga dalam pemilihan Kepala Desa

periode ini keikutsertaan masyarakat dalam menyumbangkan hak suaranya

lebih sedikit dibandingkan pemilihan Kepala Desa periode sebelumnya.



3. Tradisional

Hasil observasi dan analisis peneliti dilapangan, dapat diketahui bahwa

tradisional tidak menjadi faktor penyebab utama mengapa tingkat

partisipasi masyarakat dalam pemilihan Kepala Desa di Desa Rambah

Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu. Hal ini sesuai dengan

fakta dilapangan melalui wawancara dan jawaban responden tentang

tradisional.

4. Rasional Instrumental

Hasil observasi dan analisis peneliti dilapangan, dapat diketahui bahwa

Rasional Instrumental tidak menjadi faktor penyebab utama mengapa

tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan Kepala Desa di Desa

Rambah Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu. Hal ini sesuai

dengan fakta dilapangan melalui wawancara dan jawaban responden

tentang Rasional Instrumental..

6.2 Saran

Dari kesimpulan yang diuraikan diatas, maka penulis memberikan saran

Kepada Kepala Desa dan seluruh lapisan masyarakat Desa Rambah Kecamatan

Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu diharapkan kedepan dapat melaksanakan

pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dengan sebaik-baiknya dengan tingkat

partisipasi yang lebih tinggi berazazkan langsung, umum, bebas, dan rahasia tanpa

adanya masalah yang dapat merusak proses demokrasi di desa ini. Kita harus

menyadari bahwa turut berpartisipasi dalam kegiatan pemilihan Kepala Desa

berarti kita telah ikut berpartisipasi dalam pembangunan Desa.


