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V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data instrumen penelitian berupa angket, dapat 

disimpulkan bahwa : 

Pengaruh pelaksanaan demokrasi terhadap kebebasan memilih dan dipilih 

pada pemilihan kepala desa di Desa Sumbersari Kecamatan Sekampung 

Kabupaten Lampung Timur Tahun 2007. Berdasarkan perhitungan koefisien 

kontigensi C=0,64 berada pada kategori tinggi, hal ini menunjukan bahwa 

pengaruh pelaksanaan demokrasi terhadap kebebasan memilih dan dipilih 

pada pemilihan Kepala Desa di Desa Sumbersari Kecamatan Sekampung 

Kabupaten Lampung Timur Tahun 2007 memiliki pengaruh tinggi.  

 
Hasil analisis data dari indikator tingkat pemahaman dan kesadaran 

masyarakat, menunjukkan bahwa pemahaman dan kesadaran masyarakat 

tentang demokrasi dapat diaplikasikan dalam pemilihan kepala desa yang 

dilaksanakan di desanya, hal tersebut dapat terjadi karena masyarakat telah 

mendapatkan pembelajaran politik yang baik dari aparatur desa atau panitia 

pemilihan kepala desa.  

 
Hasil analisis data dari indikator pola pelaksanaan pemilihan kepala desa 

dapat dilihat bahwa sikap dari masyarakat ikut membantu panitia pemilihan 

kepala desa dalam menyebarluaskan informasi tentang sistem pelaksanaan 

pemilihan kepala desa, masyarakat juga sudah dapat mengetahui dengan baik 
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tindakan apa yang hendaknya dilakukan untuk menggunakan hak pilihnya 

dan tata cara memilih,masyarakat 

 
Hasil analisis data dari indikator faktor pendukung dan penghambat 

pemilihan kepala desa dapat dilihat bahwa perilaku masyarakat yang sudah 

baik untuk tanggap terhadap kualitas dan akuntabilitas calon kepala desa yang 

hendak dipilih, masyarakat tidak lagi takut oleh tekanan dari orang yang tidak 

bertanggung jawab karena masyarakat telah sadar bahwa memilih sesuai 

dengan hati nurani merupakan hak yang syah bagi mereka, serta masyarakat 

telah selektif dalam memilih calon yang berkualitas atau yang tidak 

berkualitas. 

 
Hasil analisis data dari indikator kebebasan yang bertanggung jawab maka 

dapat dilihat bahwa mereka sudah mampu mengerti dan memahami akan 

pentingnya kebebasan yang bertanggung jawab, contohnya mereka telah 

menggunakan hak pilih mereka dalam pemilihan kepala desa, masyarakat 

telah memilih calon kepala desa juga telah sesuai hati nurani mereka, 

masyarakat juga telah paham dan mengerti bahwa hak memilih dan dipilih 

merupakan hak azasi manusia yang diatur dalam Undang-Undang, serta 

masyarakat telah mampu menjaga kerahasiaan pilihan mereka sendiri. 

Sehingga kedemokratisan dalam pemilihan kepala desa terjamin. 

 

 

B. Saran 



3 
 

Berdasarkan kesimpulan di atas, saran yang dapat diberikan adalah sebagai 

berikut: 

1. Kepada pihak aparatur atau perangkat desa untuk terus berusaha 

memberikan penyuluhan dan pendidikan politik bagi masyarakat dengan 

cara bekerjasama dengan LSM serta simpatisan partai politik agar 

masyarakat tidak apatis dalam partisipasi politik.  

2. Kepada instansi atau lembaga pemerintahan Kabupaten Lampung Timur 

agar terus berusaha memperbaiki sistem peraturan juga persyaratan untuk 

masyarakat dapat mencalonkan kepala desa agar masyarakat lebih 

antusias untuk mengikuti kompetisi dalam Pilkades, serta agar tidak 

terjadi ketimpangan-ketimpangan dalam pelaksanaan pemilihan tersebut. 

3. Kepada masyarakat diharapkan agar mempelajari dan mengerti, serta 

lebih aktif dalam kegiatan atau penyuluhan tentang politik yang diadakan 

oleh pihak aparatur/perangkat desa agar dalam setiap pesta demokrasi 

masyarakat mampu demokratis dan bertanggung jawab.  

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 


