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ABSTRAK 

Penelitian ini berjudul analisis partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala desa pada desa perdamaian yaitu pada pemilihan 2013. 

Walaupun kepala desa dipilih langsung oleh rakyat layaknya pilpres dan wapres, pilgub dan wagub tetapi pilkades tidak termasuk 

dalam “Rezim Pemilu” indonesia. Pada pemilihan kepala desa perdamaian sangat dibutuhkan dari partisipasi masyarakat untuk 

memberikan suaranya. Penulis merinci masalah ini sebagai berikut : bagaimana tingkat partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan 

kepala desa pada desa perdamaian tahun 2013, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat partisipasi politik masyarakat desa 

perdamaian. Penelitian ini dilakukan dengan metode kuantitatif nominal dengan menggunakan sampling slovin sehingga dalam 

penyebaran sejumlah koesioner dan wawancara kepada sejumlah responden bisa dioptimalkan dengan analisis data. Sekolah 

melakukan penelitian dan pengolahan data dapat disimpulkan cukup tinggi pada tingkat partisipasi masyarakat. Dalam pemberian 

suara pada pemilihan kepala desa perdamaian tahun 2013. Hal ini dibuktikan melalui teori Davit Frafh dan ffrank L.Wilson. untuk 

nilai pemain berada dibawah 5-7%, untuk nilai penonton (Spectators) lebih dari 60% dan untuk nilai apatis (Apathetics) hanya berada 

dibawah 33%, serta faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi pada pemilihan kepala desa perdamaian tahun 2013.Kata 

Kunci : Partisipasi Politik Masyarakat, Pemilihan Kepala Desa 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pemilihan Kepala Desa yang sering disingkat dengan Pilkades mungkin bukan istilah yang asing lagi untuk saat ini. Sebagai 

wadah untuk menampung aspirasi masyarakat sekaligus sarana pergantian atau kelanjutan pemerintahan desa Pilkades 



2 
 

diharapkan mampu memenuhi keinginan dan harapan masyarakat desa tertentu, untuk mengangkat calon yang layak sebagai 

Kepala Desa.  

Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelempok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan, antara lain 

dengan jalan memilih pemimpinan  negara dan secara langsung atau tidak langsung, mempengaruhi kebijakan pemerintahan (public 

policy). Kegiatan ini mencangkup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, mengadakan 

hubungan (contacting) atau (lobbying) dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, menjadi anggota partai atau salah satu 

gerakan sosial dengan direct action, dan sebagainya. Hal ini yang ditopang terutama adalah tindakan-tindakan yang bertujuan untuk 

mempengaruhi keputusan-keputusan pemerintah, sekalipun fokus utamanya lebih luas tetapi abstrak yaitu usaha-usaha untuk 

mempengaruhi masyarakat. (Miriam Budiardjo,2015:367). Desa perdamaian merupakan salah satu Desa yang ada di Kecamatan 

Singkut Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi, yang terletak di ujung Selatan Kecamatan Singkut yang berbatasan langsung dengan 

Provinsi Sumatera Selatan Kabupaten Muratara, dengan luas wilayah ± 1.357 Ha, dengan ketinggian dari permukaan laut (DPL) 90 M 

dan tinggi curah hujan 2000-2500 m dan suhu udara rata-rata 24-32 ºC yang terbagi dalam 4 Dusun dan 24 RT. Sebelah Utara 

berbatasan dengan Desa Argo Sari, sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sendang Sari, sebelah Barat berbatasan dengan Desa 

Bukit Bumi Raya dan sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sungai Gedang.Pada tanggal 07 November 2013 di Desa Perdamaian 

telah melakukan pesta demokrasi dengan 2 orang calon kandidat berdasarkan nomor urut: 

Tabel 1.1 

Daftar mata pilih tetap (DPT) dan Daftar mata pilih yang menggunakan surat suaranya. 

No Uraian kegiatan Junlah 

1 Jumlah mata pilih tetap  1050 

2 Jumlah mata pilih yang menggunakan mata pilih 947 

3 Jumlah mata pilih yang tidak menggunakan mata pilih. 103 

4 Jumlah suara sah 940 

5 Jumlah surat suara tidak sah/rusak 7 

Sumber:Arsip Kantor Desa Perdamaian 2013 

Dari data tabel 1.1 tersebut menunjukan bahwa jumlah yang tidak menggunakan mata pilih pada pemilihan kepala desa pada desa 

perdamaian tahun 2013 berjumlah 103 atau 9,8% dari seluruh jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) yaitu 1050. Artinya hanya 90,2% 

yang menggunakan hak pilihnya pada pemilihan kepala desa pada tahun 2013. Hal itu menunjukan bahwa partisipasi masyarakat 

dalam pemilihan kepala desa pada desa perdamaian belum  mencapai 100 % dari seluruh jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT). Dengan 

demikian penulis tertarik melakukan penelitian dengan sebuah judul “Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala 

Desa Pada Desa Perdamaian”  

1.2 Rumusan Masalah 

Dari data latarbelakang ditemukan jumlah daftar pemilih tetap yang menggunakan hak pilihnya sebesar 90,2% sedangkan 

jumlah surat suara yang rusak 7 surat suara sehingga penulis merumuskan masalah “faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi 

partisipasi politik masyarakat desa perdamaian”. 

1.3Tujuan Penelitian 

Tujuan  dari penelitian ini sebagai  berikut: 

1. Ingin mengetahui bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan Kepala Desa pada Desa Perdamaian Kecamatan 

Singkut Kabupaten Sarolangun. 

2. Ingin mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi partisipasi politik masyarakat desa. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Kerangka Teoritis  

2.1.2 Pengertian Partisipasi 

Partisipasi berasal dari bahasa Inggris yaitu “Participation” adalah pengambilan bagian atau pengikutsertaan. Menurut Keith 

Davis, partisipasi adalah suatu keterlibatan mental dan emosi seseorang kepada pencapaian tujuan dan ikut tanggungjawab 

didalamnya. Dalam devinisi tersebut kunci pemikirannya adalah keterlibatan mental dan emosi. Sebenarnya partisipasi adalah suatu 

gejala demokrasi dimana orang diikutsertakan dalam suatu perencanaan serta dalam pelaksanaan dan juga ikut memikul tanggung 

jawab sesuai dengan tingkat kematangan dan tingkat kewajibannya.  

2.1.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi 

a. Usia  

Faktor usia merupakan yang memengaruhi sikap seseorang terhadap kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang ada. Mereka 

dari kelompok usia menengah ke atas dengan keterlibatan moral keoada nilai dan norma masyarakat yang lebih mantap, cenderung 

lebih banyak yang berpartisipasi dari pada mereka yang dari kelompok usia lainnya.  

b. Jenis Kelamin 

Nilai yang cukup lama dominan dalam kultur berbagai bangsa mengatakan bahwa pada dasarnya tempat perempuan adalah 

“di dapur” yang berarti bahwa dalam banyak masyarakat peranan perempuan yang terutama adalah mengurus rumah 

tangga,akan tetapi semakin lama nilai peranan perempuan tersebut telah bergeser dengan adanya gerakan emansipasi dan 

pendidikan perempuan yang semakin baik. 

c. Pendidikan  

Dikatan sebagai salah satu syarat mutlak untuk berpartisipasi. Pendidikan dianggap dapat mempengaruhi sikap hidup 

seseorang terhadap lingkungannya, suatu sikap yang diperlukan bagi peninggkatan kesejahteraan seluruh masyarakat. 

d. Pekerjaan dan Penghasilan 

Hal ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena pekerjaan seseorang akan menentukan berapa penghasilan yang akan 

diperolahnya. Pekerjaan dan penghasilan yang baik dan mencukupi kebutuhan sehari-hari dapat mendorong seseorang untuk 

berpartisipasi dala kegiatan-kegiatan kemasyarakatan. Pengertiannya bahwa untuk berpartisipasi dalam suatu kegiatan,harus didukung 

oelh suasana yang mampan perekonomiannya. 

e.Lamanya Tinggal 

Lamanya seseorang tinggal dalam lingkungan tertentu dan pengalamannya berinteraksi dangan lingkungan tersebut akan 

berpengaruh  pada partisipasi seseorang. Semakin lama ia tinggal dalam lingkungan tertentu maka rasa memiliki terhadap lingkungan 

cenderung lebih terlihat dalam partisipasinya yang besar dalam setiap kegiatan lingkungan tersebut.  

BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1      Jenis Penelitian 

Metode penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahaan masalah yang di selidiki dengan mengetahui subjek 

atau objek penelitian sesorang, lembaga, masyarakat, dan lain-lain pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau 

sebagaimana adanya. Penelitian deskriptif melakukan analisis dan penyajian data-data dan fakta-fakta secara sistematis sehingga 

dapat dipahami dan disimpulkan. 

3.1.1  Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analisis,  

3.1.2 Populasi dan Sampel 

Populasi yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah masyarakat yang terdaftar didaftar pemeilih tetap pada 

pemilihan kepala desa tahun 2013 yang berjumlah 1.050  orang. 
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Untuk menentukan besaran sampel yang digunakan peneliti menggunakan teori Slovin, rumus . 

Yaitu : 

n= …N….. 

  1+N (e)2 

Dimana, 

n  : Ukuran Sampel 

N : Ukuran Populasi 

e  : Persen (%) kelonggaran ketidak telitian karena kesalahan 

pengambilan sampel        yang masih dapat di tolerir atau diinginkan.  

2 : Pangkat dua. 

Sehingga menjadi : 

Daftar pemilih tetap (DPT) pada pemilihan kepala desa tahun 2013 di desa perdamaian sebanyak 1.050 orang 

(Sumber, Arsip Desa Perdamaian) 

n = 1.050 

1+1.050 (0,10)2 

n = 1.050 

  ( 106)2 

N = (9,9056604) 

N = 98,12 dibulatkan menjadi (98) 

 berarti besarnya sampel penelitian ini adalah 98 orang dengan tingkat toleransi kesalahan 10% dan memiliki 

akurasi 90%. 

BAB V 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

5.1 Bagaimana Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa Perdamaian Kecamatan Singkut Kabupaten 

SarolanguN  

Tabel 5.1 

Kalkulasi surat suara 

No Surat suara Jumlah  

1 Surat suara/daftar pemilih tetap 1050 

2 Surat suara yang terpakai 947 

3 Surat suara sah 940 

4 Surat suara tidak sah/ rusak 7 

Sumber: Arsip Desa Perdamaian 
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Tabel 5.1 merupakan data hasil pemilihan kepala desa pada desa perdamaian tahun 2013 setelah pemekaran. Dari hasil pilkades 

tersebut menunjukan bahwa masih sekitar 10% dari 1050 Daftar Pemilih Tetap (DPT) belum menggunakan hak suaranya  

    Bagan 1 

    Piramida Partisipasi Politik I 

 

1. Pemain (Gladiators) 

5-7% populasi termasuk gladiators, yaitu orang yang sangat aktif 

dalam dunia politik. 

2. Penonton (Spectators) 

60% populasi aktif secara minimal, termasuk memakai hak 

pilihnya. 

3. Apatis (Apathetics) 

33% pupolasi termasuk apathetics, yaitu orang yang tidak aktif 

sama sekali, termasuk tidak memakai hak pilihnya. 

 

menggunakan hak pilih atau orang yang tidak aktif dalam pemberian suara sebanyak 103 atau sebesar 10% suara dengan 

jumlah DPT 1050 suara. Untuk nilai apatis juga bisa dikatakan cukup baik karena dibawah 33%.  

Dapat dilihat bahwa partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan kepala Desa Perdamaian tahun 2013 sudah cukup baik dari teori 

yang dipaparkan oleh David Frofh dan frank L. Wilson dalam buku Miriam Budiarjo dengan yang tidak memilih hanya 10% dari 

1050 jumlah DPT. 

Walaupun sudah dikatakan cukup baik dari melihat data. Penulis ingin meneliti faktor kemungkinan apa saja yang menyebabkan 

seluruh jumlah DPT masih ada yang tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan kepala desa perdamaian tahun 2013. Yaitu 

dengan menganalisa data dari responden yang telah disampel menggunakan teori sampling slovin sebanyak 98 responden dan dengan 

menyebarkan koesioner dan wawancara kepada responden.  

a. Analisi Penelitian. 

Setelah dilakukan penelitian dilapangan dengan cara menyebarkan koesioner maupun dengan cara membacakan kepada 

responden, maka diperoleh berbagai data mengenai keadaan responden serta jawaban-jawaban dari beberapa pertanyaan 

yang diajukan dalam koesioner. Maka diperoleh selama menjalankan penelitian yaitu pada tanggal 17 april 2017 sampai 17 

mei 2017 di Desa Perdamaian Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi. 

Tabel 5.4 

Klasifikasi penduduk desa perdmaian berdasarkan Agama 

No  Agama  Jumlah 

1 Islam  1523 orang 

2 Protestan  0 

3 Khatolik  28 

4 Budha  0 

5 Hindu  0 

 Jumlah 1551 

Sumber:Arsip kantor kepala desa 

Dari tabel  5.4 dapat penulis simpulkan bahwa penduduk Desa Perdamaian mayoritas beragama islam dengan jumlah 

1.523 jiwa (hampir  seluruh warga Desa Perdamaian memeluk Agama Islam). Berkaitan dengan kehidupan beragama di Desa 

Perdamaian menunjukan dominannya pemeluk Agama Islam, tetap kerukunan beragama tetap terjaga, dengan kata lain belum pernah 

terdengar di Desa Perdamaian ada perselisihan/gesekan antar agama. 

 

Pemain 

(Gladiators) 

Penonton 

(Spectators) 

Apatis 

(Apathetics) 
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Data responden 

Tabel 5.5 

Distribusi responden berdasarkan  Usia 

No Umur Jumlah Presentase 

1 17-30 Tahun 49 50% 

2 31-40 Tahun 24 25% 

3 41-50 Tahun 17 17% 

4 51 Tahun keatas 8 8% 

 Jumlah 98 100% 

Sumber: Data hasil olahan 

Berdasarkan tabel 5.5 dapat penulis simpulkan bahwa jumlah responden di Desa Perdamaian  angka berumur 17-30 tahun 

lebih banyak menggunakan hak pilihnya dibandingkan kelompok usia lainnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa di Desa 

perdamaian usia 17-30 lebih dominan dalam menggunakan hak pilihnya. 

Tabel 5.6 

Distribusi responden berdasarkan Agama 

No Agama  Jumlah Presentase 

1 Islam  94 96% 

2 Protestan 4 4% 

3 Katolik 0 0% 

4 Hindu 0 0% 

5 Budha 0 0% 

 Jumlah 98 100% 

Sumber: Data hasil olahan 

Berdasarkan 5.6 diatas dapat diketahui pemilih yang memberikan hak suaranya di desa perdamaian yang beragama islam 

lebih dominan dalam memberikan suaranya untuk pemilihan kepala desa di Desa Perdamaian tahun 2013. Dapat disimpulkan bahwa 

masyarkat yang beragama islam memiliki tingkat partisipasi polilik dalam memberikan suaranya pemilihan kepala desa di Desa 

Perdamaian lebih tinggi dibandingkat dengan Agama lainnya. Hal ini cukup wajar karena masyarakat yang ada di Desa Perdamaian 

mayoritas beragama islam.  

 Tabel 5.7 

Distribusi responden berdasarkan tingkat pendidikan 

No Tingkat pendidikan  Jumlah Presentase 

1 Sarjana S1/atau lebih 20 20% 

2 SMA 34 35% 

3 SMP 13 13% 

4 SD 25 26% 

5 TK 2 2% 

6 Tidak sekolah 4 4% 

 Jumlah 98 100% 

Sumber: Data hasil olahan 

Dari tabel 5.7 menunjukan bahwa penduduk Desa Perdamaian yang berpendidikan SMU/Sedrajat lebih banyak 

dibandingkan tingkat pendidikan lainya. Kemudian dari tabel tersebut dapat penulis simpulkan bahwa penduduk Desa Perdamaian 



7 
 

yang berpendidikan SMU/Sedrajat lebih tinggi memiliki tinggkat partisipasi politik dalam memberikan hak suara dalam pemilihan 

kepala desa di Desa Perdamaian tahun 2013 dibandingkan masyarakat dengan tingkat pendidikan lainnya. 

 

Tabel 5.8 

Distribusi responden berdasarkan jenis kelamin 

No Jenis kelamin Jumlah Presentase 

1 Laki-laki 55 56% 

2 Perempuan 43 44% 

 Jumlah 98 100% 

Sumber: Data hasil olahan 

Dari tabel 5.8 bahwa tingkat partisipasi politik masyarakat dalam pemberian suara pemilihan kepala desa tahun 2013 di Desa 

Perdamaian data responden menujukan yang berjenis kelamin laki-laki lebih tinggi dibandingkan dengan yang berjenis kelamin 

perempuan. Hal ini menunjukan jenis kelamin laki-laki lebih dominan dalam memberikan memberikan hak suaranya pada pemilihan 

kepala desa di Desa Perdamaian 

a. Jawaban responden 

Tabel 5.9 

Jawaban responden pada pertanyaan No. 1 

Apakah anda menggunakan hak pilih dalam pemilihan kepala desa perdamaian pada tahun 2013 

Sumber: Data hasil olahan 

Tabel 5.10 

Jawaban responden pada pertanyaan No. 2 

Apa alasan anda menggunakan hak pilih anda pada pemilihan kepala desa perdamaian.  

No Pilihan jawaban  Jumlah Persentase 

1 Sadar akan hak sebagai warga negara  96 98% 

2 Karena imbalan uang 0 0% 

3 Faktor keluarga 2 2% 

 Jumlah 98 100% 

Sumber: Data hasil olahan  

 Tabel 5.11 

Jawaban responden pada pertanyaan No. 3 

Dalam menggunakan hak pilih, apakah anda memahami bagaimana cara memilih yang tepat dan benar. 

No Pilihan jawaban Jumlah persentase 

1 Paham  88 90% 

2 Tidak  10 10% 

 Jumlah 98 100% 

Sumber: Data hasil olahan 

Tabel 5.12 

No Pilhan jawaban Jumlah Persentase 

1 Iya 93 94% 

2 Tidak 5 6% 

 Jumlah  98 100% 



8 
 

Jawaban responden pada pertanyaan No. 4 

Apakah ada sosialisasi yang dilakukan oleh panitia penyelenggara pemilihan kepala desa. 

No Pilihan jawaban Jumlah persentase 

1. Ada  77 79% 

2 Tidak  21 21% 

 Jiumlah 98 100% 

Sumber: Data hasil olahan 

Tabel 5.13 

Jawaban responden pada pertanyaan No. 5 

Apakah visi dan misi dari calon kepala desa mempengaruhi pilihan anda.  

No Pilihan jawaban Jumlah Persentase 

1 Mempengaruhi  86 88% 

2 Tidak mempengaruhi 12 12% 

 Jumlah 98 100% 

Sumber: Data hasil olahan 

 Tabel 5.14 

Jawaban responden pada pertanyaan No. 6 

Apakah faktor kedekatan keluarga sangat mempengaruhi pilihan anda.   

No Pilihan jawaban Jumlah Persentase 

1 Sangat mempengaruhi 10 10% 

2 Mempengaruhi  21 21% 

3 Tidak mempengaruhi 67 68% 

 Jumlah 98 100% 

Sumber: Data hasil olahan 

 Tabel 5.15 

Jawaban responden pada pertanyaan No. 7 

Apakah anda memiliki harapan perubahan kepada kepala desa yang anda pilih. 

No Pilihan jawaban Jumlah Persentase 

1 Berharap 94 96% 

2 Tidak berharap 2 2% 

3 Cuek/netral 2 2% 

 Jumlah  98 100% 

Sumber: Data hasil olaha 

 

 

Tabel 5.16 

Jawaban responden pada pertanyaan No. 8 

Apakah anda akan kecewa dan tetap akan menggukan hak pilih anda pada pemilihan kepala desa berikutnya apabila salah 

satu visi dan misi tidak dilaksanakan. 

No Pilihan jawaban Jumlah persentase 

1 Tetap memilih 87 89% 

2 Tidak memilih 11 11% 

 Jumlah  98 100% 

Sumber: Data hasil olahan 
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Tabel 5.17 

Jawaban responden pada pertanyaan No. 9 

Apakah anda menerima hasil pemilihan kepala desa pada desa perdamaian tahun 2013. 

No Pilihan jawaban Jumlah Persentase 

1 Menerima  97 99% 

2 Tidak menerima 1 1% 

 Jumlah  98 100% 

Sumber: Data hasil olahan 

5.2 Faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya Partisipasi Politik Masyarakat Dalam memberikan hak suaranya. 

1. Sistem teknik penyelenggara 

Pemahaman masyarakat tentang sistem pemilihan kepala desa Desa Perdamaian yang sudah demokratis adalah 

bentuk masyarakat ikut melibatkan dalam tahapan-tahapan penyelenggara pemilihan kepala desa. Sejak dari 

pembentukan panitia penyelenggara pemilihan kepala desa, pencalonan kepala desa, penyusunan daftar pemilih 

sosialisasi, kampanye, sehingga hari pemungutan suara, dan penetapan calon kepala desa yang mendaftar sebagai 

kepala desa. 

2. Kepercayaan politik. 

. Persepsi masyarakat yang seperti ini disebut sebagai bentuk semacam ketidak percayaan dan merupakan bentuk 

protes dari orang terhadap politik yang sedang berjalan, namum yang  berpartisipasi dalam pemilihan dan 

menggunakan hak pilihnya dalam politik masyarakat seringkali juga dipahami sebagai bentuk kepercayaan politik.  

2. Partisipasi pemilih 

. Data yang ada menunjukkan bahwa tingkah laku pemilih dipengaruhi oleh interaksi antara faktor internal dan faktor 

eksternal kasus di Desa Perdamaian ini pemilih yang tidak memilih berdasarkan alasan atas pengalaman hidup 

mereka.  

faktor-faktor yang membuat partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan kepala desa perdamaian tahun 2015 di 

desa perdamaian dengan dua kerangka teori yaitu pendekatan kontekstual (lingkungan sosio-ekonomi dan politik) 

dan pendekatan individual-psikologis yang dibahas diatas. 

 

 

 

 

BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan uraian pada bab v yang menyajikan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala desa pada desa perdamaian tahun 2013, masih ditemukan masalah, karena 

hasil dari pemilahan kepala desa tahun 2013 di Desa Perdamaian menunjukan 10% masyarakat tidak menggunakan hak 

pilihnya. Setelah dilakukan penyebaran koesioner dan wawancara kepada 98 responden yang sebagian ditemukan tidak 

menggunakan hak pilihnya.  

2. Dari hasil koesioner maupun wawancara ditemukan masyarakat yang masih tidak menggunakan hak pilihnya dalam 

pemilihan kepala desa pada desa perdamaian tahun 2013. Yaitu yang paling besar dipengaruhi oleh faktor ekonomi. 

Dikarenakan pada waktu pemilihan kepala desa di Desa Perdamaian mayarakat tidak ada ditempat melainkan bekerjan 

didaerah lain. 
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6.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis memberikan saran-saran sebagai berikut: 

1. Penulis memberikan masukan agar seluruh masyarakat desa perdamaian bisa berpartisipasi dalam pemilihan kepala desa 

perdamaian sehingga nilai golput bisa ditekan atau lebih rendah 10% untuk itu semua elemen masyarakat bisa bekerja 

sama baik itu panitia, calon kepala desa, tim sukses dari para calon kepala desa, dan tokoh masyarakat lainnya, untuk 

bekerjasama mensosialisasikan betapa pentingnya memberikan hak suara dalam pemilihan kepala desa. 

2. Setelah mengetahui dari kesimpulan, maka perlu adanya tahapan-tahapan untuk meminimalisir terjadinya golput 

(masyarakat tidak menggunakan hak pilihnya). Maka penulis menyarankan agar memperhatikan faktor-faktor apa saja 

yang mempengaruhi tingkat partisipasi politik masyarakat yaitu memperbaiki teknik penyelenggara, mengembalikan 

kepercayaan politik masyarakat kepada publik, melakukan pendekatan masyarakat secara kekeluargaan dan ekonomi, 

memahami dari pada masing-masing partisipasi pemilih. 
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