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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi politik pemilih 

pemula pada pemilihan Kepala Desa tahun 2019 di Desa Batu Ampar ialah: 

1. Partisipasi politik pemilih pemula pada pemilihan Kepala Desa tahun 2019 di 

Desa Batu Ampar cukup signifikan dan banyak yang ikut berpartisipasi 

pada pemilihan Kepala Desa, hal ini ditunjukkan dengan 10 (sepuluh) 

sampel dari 16 (enam belas) sampel menggunakan hak suara yang dimiliki.  

2. Faktor pendukung dan penghambat partisipasi politik pemilih pemula pada 

pemilihan Kepala Desa tahun 2019 di Desa Batu Ampar terdapat beberapa 

faktor. Bagi pemilih pemula yang menggunakan hak suaranya untuk 

mengikuti pemilihan di dorong oleh faktor pendukung yaitu: 1. Faktor Sosial 

Ekonomi, 2. Faktor Kesadaran Politik, 3. Faktor Karakteristik Pribadi 

Seseorang dan 4. Faktor Sosialisasi. Sedangkan bagi pemilih pemula yang 

tidak mengikuti pemilihan Kepala Desa karena terhambat oleh faktor 

penghambat yaitu: 1. Faktor Keberadaan Seseorang, 2. Faktor Waktu 

Pelaksanaan dan 3. Faktor non-Money Politik. 
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B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti ingin memberikan beberapa saran 

yang diharapkan dapat memberikan manfaat, adapun saran tersebut ialah: 

1. Kepada calon peneliti selanjutnya, karena penelitan saya hanya terbatas dan 

saya cukupkan penelitian saya pada pembahasan ini, sehingga untuk peneliti 

selanjutnya bisa lebih mengembangkan dan menggunakan subjek serta objek 

yang berbeda. 

2. Kepada Badan, Lembaga ataupun Dinas yang berwenang untuk 

menindaklanjuti penelitian ini supaya partisipasi politik pemilih pemula pada 

pemilihan Kepala Desa tetap tinggi dan lebih tinggi dari partisipasi politik pada 

pemilihan Kepala Desa sebelumnya dan mengupayakan faktor pendukung 

dapat menjadikan peningkatan partisipasi politik pemilih pemula pada 

pemilihan Kepala Desa di Desa Batu Ampar yang akan datang agar lebih 

banyak lagi yang mengikuti pemilihan dan faktor penghambat dapat segera di 

atasi agar para pemilih pemula di Desa Batu Ampar semuanya dapat 

menggunakan hak pilihnya.  
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PEDOMAN WAWANCARA  

1. Identitas Informan 

a. Nama  : 

b. Usia  : 

c. Jenis kelamin : 

d. Alamat  : 

e. Status  : 

2. Daftar Pertanyaan 

a. Apakah saudara/i sebelumnya mengetahui akan dilaksanakan pemilihan 

Kepala Desa tahun 2019 di Desa Batu Ampar? 

b. Jika mengetahui darimana saudara/i mengetahuinya? Jika tidak 

mengetahui, alasan mengapa saudara/i tidak mengetahui? 

c. Apakah saudara/i masih mengingat ada berapa dan siapa-siapa saja yang 

mencalonkan sebagai Kepala Desa? 

d. Karena waktu Pemilihan Kepala Desa tahun 2019 di Desa Batu Ampar 

tidak bertepatan dengan hari libur, apakah saudara/i masih mengikuti atau 

ikut berpartisipasi dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Batu Ampar? 

e. Apa yang menjadi alasan saudara/i mengikuti atau ikut berpartisipasi dalam 

Pemilihan Kepala Desa tahun 2019 di Desa Batu Ampar? 

f. Mengapa saudara/i tidak mengikuti atau ikut berpartisipasi dalam 

Pemilihan Kepala Desa tahun 2019 di Desa Batu Ampar? 

g. Adakah janji atau hadiah yang diberikan kepada suadara/i apabila ikut 

berpartisipasi dalam pemilihan Kepala Desa tahun 2019 di Desa Batu 

Ampar? 
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