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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan pada bab 

sebelumnya maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan sebagaiberikut 

: 

5.1.1 Peran tokoh masyarakat dalam pemilihan kepala desa sangat penting, 

hal ini disebabkan karena tokoh masyarakat mampu memberikan 

arahan, pendapat, serta masukan yang objektif dalam pemilihan calon 

kepala desa, sehingga masyarakat dapat memilih calon kepala desa 

yang amanah, jujur, serta dapat memberikan perubahan yang lebih baik 

pada desa dimasa yang akan datang. Peran tokoh masyarakat juga 

sebagai penentu arah dan sekaligus komunikator yang dapat diandalkan 

serta menjadi integrator atau pemimpin yang mampu bertindak cepat 

dalam menghadapi persoalan yang akan dihadapi sehingga memberikan 

informasi, motivsi, saran-saran juga meyakinkan masyarakat untuk 

menggunakan hak suaranya dalam pemilihan desa yang akan 

dilaksankan nanti. 

5.1.2 Upaya-upaya yang dilakukan tokoh masyarakat dalam pemilihan kepala 

desa diDesa Laea Kecamatan Poleang Selatan Kabupaten Bombana 

salah satunya adalah dengan melakukan rapat guna memamanggil 

seluruh massyarakat desa untuk melakukan kominkasi langsung 

bersama para calon kepala desa guna menyampaikan aspirasi 

masyarakat untuk pembangunan yang akan datang ketika para calon 
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kepala desa nanti terpilih sebagai kepala desa dan sebagai jembatan atau 

penghubung antara masyarakat dengan calon kepala desa yang nantinya 

aspirasi dari masyarakat akan disampaikan langsung kepada calon 

kepala desa, sehingga ketika terpilih nanti aspirasi masyarakat dapat 

direalisasikan, seperti pembangunan dan perbaikan fasilitas yang ada di 

desa. 

5.1.3 Tinjauan hukum islam terhadap peran tokoh masyarakat dalam 

pemilihan kepala desa Laeya Kecamatan Poleang Selatan Kabupaten 

Bombanasesuai dengan fikih siyasah dimana muaranya adalah 

kemaslahatan sesuatu yang mendatangkan kebaikan (keselamatan dan 

sebagainya)memberikanhal yang baik, patut dan bermanfaat bagi 

masyarakat desa Lae Kecamatan Poleang Selatan Kabupaten Bombana. 

5.2 Saran 

Setelah mengadakan penelitian di desa Laea Kecamatan Poleang 

Selatan Kabupaten Bombana terkait peran tokoh masyarakat dalam pemilihan 

calon kepala desa, maka penulis memberikan saran sebagai berikut : 

5.2.1 Kepala desa dan tokoh masyarakat senantiasa tetap berusaha menjaga 

komunikasi bersama masyarakatagar dapat mampu mawujudkan visi 

dan misi desa Laea, karena dengan adanya komunikasi yang baik dan 

terbuka antara kepala desa dengan masyarakatakan memberikan 

kemudahan dalam menghadapi persoalan-persoalan yang akan datang. 

5.2.2 Kepala desadan tokoh masyakarat perlu menyepakati waktu bersama 

yang mengikat untuk mengadakan rapat kecil-kecilan guna membahas 

sarana dan prasarana untuk pembangunan desa yang lebih baik. 


