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ABSTRAK 

 

NURYAHMAN. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas Panitia Pelaksana 
Pilkades di Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga, dalam Kajian 
Implementasi Perda No. 07 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, 
Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (dibimbing oleh M. Qolifihani). 

Penelitian dilakukan pada bulan November 2013 sampai dengan Januari 2014 
terhadap Responden populasi Panitia Pelaksana Pilkades di desa Plumutan, 
Karangkemiri dan desa Muntang yang masing-masing desa jumlahnya 20 orang 
sehingga keseluruhan menjadi 60 orang responden. Hasil temuan uji f atau analisis of 
varians (ANOVA) dengan tingkat keyakinan sebesar 95 persen atau α 5 persen 
diperoleh nilai f tabel sebesar 2,76 sedangkan f hitung sebesar 45,983 sehingga f 
hitung > f tabel artinya berada pada daerah penolakan Ho. Sedangkan pengaruh 
positif secara parsial dilihat dari perolehan nilai hasil uji t dari variabel bebas, 
penjaringan calon Kades nilai t hitung sebesar 2,261, kampanye calon Kades sebesar 
4,202, dan pemungutan serta penghitungan suara sebesar 6,161 sedangkan nilai t 
tabel sebesar 1,960 sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai t tabel > dari nilai t 
hitungsehingga hipotesis yang menyatakan variabel bebas secara parsial mempunyai 
pengaruh signifikan/positif dapat diterima. Hasil uji koefisien determinasi diperoleh 
nilai sebesar 0,711 atau 71,1 persen yang artinya bahwa efektivitas panitia pelaksana 
Pilkades dipengaruhi oleh variabel bebas sebesar 71,1 persen dan sisanya 28,9 persen 
oleh variabel lain yang tidak dijelaskan dalam model. Dari hasil penghitungan regresi 
linier berganda menyatakan bahwa variabel bebas mempunyai korelasi  positif  
secara berfariasi penjaringan calon Kades sebesar 0,194, kampanye calon Kades 
0,584 dan pemungutan serta penghitungan suara sebesar 0,506. Hasil penelitian ini 
diharapkan dapat dipakai sebagairujukandalampenyempurnaan konsep dan strategi 
baru kebijakan penyelenggaraan Pilkades yang lebih baik. 
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ABSTRACT 

The researce was done in November 2013 until January 2014 on population 
respondents of vilage leader election comittee in Plumutan, Karang Kemiri and Muntang 
vilage. It consisted of 60 respondents, 20 respondents for each vlilage. 

The  result of F test or analysis of varians (ANOVA) with. Conviction level 95 percent 
or α 5 percent It  was obtained from F table which value  2.261 whereas f observed is 
45.983 so F observed > F table. it means ho rejected, meanwhile the positif influence could 
be found portially from the result of t table as  variable. Searcing of condidats t  observed is 
2.261, campagne of  condidates is 4.202, calculating, voting is 6.161 whereas t table 1.960, 
so it could be concluded  that t table > than t  so the hypothesis of inbound  variable 
partially obtained significant could be accepted. The result of coefecient  determination test 
was obtained 0.711 or 71.1 percent and the residue which came from the other variable is 
28.6 percent that was out of model. The result of double regression liniear determinated 
that inbound variable had positive correlation as varians, theis value of searching 
candidates is 0.194, campagne of candidates 0.584, voting and caunting 0.194. 

The research is hoped to be used as reference in copleting of new conceipt and 
strategie the policy is better in carrying out of village leader election.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Desa adalah kesatuan masyarakat yang memiliki batas-batas wilayah 

yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat 

setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan 

dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Repulik Indonesia1. 

UUD 1945 menegaskan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan 

masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan 

sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara RI. Dalam 

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, desa harus mampu 

mewujudkan partisipasi dan peran aktif masyarakat agar masyarakat senantiasa 

bertanggungjawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai warga 

desa. Pelaksanaan pembangunan desa ditujukan untuk meningkatkan taraf 

hidup dan kesejahteraan masyarakat dengan kegiatan dan program sesuai 

dengan kebutuhan masyarakat.  

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah 

mengakui adanya otonomi yang dimiliki oleh desa dan kepada desa dapat 

diberikan penugasan ataupun pendelegasian dari pemerintah ataupun 

pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah tertentu. Sedang 

                                                             

1 Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 Tentang Desa 
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terhadap desa diluar desa gineologis yaitu desa yang bersifat administrative 

seperti desa yang dibentuk karena pemekaran desa atau karena transmigrasi 

ataupun alasan lain yang warganya pluralistis, majemuk  ataupun heterogen, 

maka otonomi desa yang merupakan hak, wewenang, dan kewajiban untuk 

mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan 

masyarakat berdasarkan hak asal usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada 

pada masyarakat setempat diberikan kesempatan untuk tumbuh dan 

berkembang mengikuti perkembangan desa itu sendiri. Dengan demikian 

urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa mencakup urusan 

pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul Desa, urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota yang diserahkan 

pengaturannya kepada Desa, tugas pembantuan dari Pemerintah dan 

Pemerintah Daerah, urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan 

perundang-undangan yang diserahkan kepada Desa untuk melaksanakan 

pemerintahan tertentu Pemerintahan desa merupakan struktur pemerintahan 

paling bawah dan secara langsung berinteraksi dengan masyarakat. Sehingga 

kewenangan pemerintahan desa adalah untuk meningkatkan pelayanan serta 

pemberdayaan masyarakat, sumber pendapatan asli desa, bagi hasil pajak 

daerah yang diterima oleh kabupaten/kota, bantuan dari pemerintah dan 

pemerintah daerah serta hibah dari pihak ketiga.  

 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, yang 

diantaranya mengatur mengenai Kepala Desa sebagai unsur penyelenggaraan 

pemerintahan di daerah kecil yaitu desa yang kepala desanya dipilih 
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masyarakat secara langsung oleh penduduk desa yang memenuhi persyaratan 

yang berlaku dengan masa jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun dan 

Ketentuan tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa. Kepala Desa pada 

dasarnya bertanggungjawab pada rakyat desa dan prosedur pertanggung 

jawabannya disampaikan kepada Bupati/walikota melalui Camat. Kepada 

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kepala Desa wajib memberikan 

keterangan laporan pertanggungjawaban dan menyampaikan informasi kepada 

rakyat tentang pokok-pokok pertanggungjawabannya. Masyarakat tetap diberi 

peluang untuk menanyakan lebih lanjut tentang pertanggungjawabannya.  

Pemilihan kepala desa merupakan sarana pelaksanaan demokrasi di 

desa yang dalam pelaksanaannya tidak terlepas dari partisipasi politik 

masyarakat desa, sedangkan partisipasi politik pada hakekatnya sebagai ukuran 

untuk mengetahui kualitas kemampuan warga negara dalam 

menginterpretasikan sejumlah simbol kekuasaan (kebijaksanaan dalam 

menyejahterakan masyarakat sekaligus langkah-langkahnya) ke dalam simbol-

simbol pribadi. Partisipasi politik menurut Sumarsono adalah proses 

memformulasikan ulang simbol-simbol komunikasi berdasarkan tingkat 

rujukan yang dimiliki baik secara pribadi maupun secara kelompok (individual 

reference, social references) yang berwujud dalam aktivitas sikap dan perilaku 

(Soemarsono, 2002:4)2. Partisipasi politik masyarakat desa akan berjalan 

dengan lancar apabila ada perilaku politik dari masyarakat desa dan sosialisasi 

                                                             

2 Sumarsono, dan Paina Partana (2002). Sosiolinguistik, Pustaka Pelajar Yogyakarta hal 4 
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politik serta komunikasi politik yang baik dari para bakal calon kepala desa 

mengenai visi dan misi atau program kerja yang akan dilaksanakan. Visi misi 

secara tegas juga dinyatakan dalam Pasal 31 ayat (1) Perda No. 07 Tahun 2006 

Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian 

Kepala Desa, yang berbunyi “Calon kepala desa wajib menyampaikan materi 

kampanye yang diwujudkan dalam visi, misi dan program secara lisan maupun 

tertulis kepada masyarakat desa setempat”3. Pelaksanaan sosialisasi politik 

yang dilakukan para calon kepala desa biasanya dilakukan jauh-jauh hari 

sebelum penyelenggaraan pemilihan kepala desa berlangsung, dengan berbagai 

cara yang seringkali mengabaikan etika politik, seperti adanya intrik-intrik teror 

dan politik uang. Pada umumnya para calon kepala desa memiliki jaringan 

kekeluargaan yang sangat kuat, solid dan kompak serta orang yang kuat secara 

politik dan ekonomi di desanya. Biasanya yang memiliki modal uang besar, 

paling memiliki potensi besar pula untuk memenangkan pemilihan kepala desa, 

karena untuk memperoleh suara seorang calon Kades harus berani  

memperdaya calon pemilih dengan besarnya nilai uang yang akan dibagikan.  

Selain menjalani aktivitas dalam Pilkades, masyarakat desa dapat juga 

menjadi partisipan dalam Pilkades dengan cara ikut menjadi juru kampanye 

(Jurkam) dalam mensosialisasikan program-program yang akan dicapai dari 

salah satu calon Kades, ikut menjadi anggota aktif dari kelompok kepentingan 

seperti menjadi tim sukses atau mendukung salah satu calon Kades, aktif dalam 

                                                             

3
 Peraturan Daerah Kab. Purbalingga No. 07 Tahun 2006. Tentang Tata Cara Pencalonan, 

Pemilihan,      Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, 
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proyek-proyek sosial atau program-program sosial desa seperti 

mempromosikan program-program yang akan dicapai dari salah satu calon 

Kades tersebut, misalnya calon Kades tersebut ingin membangun sarana air 

bersih bagi masyarakat desa yang belum mendapatkan sarana air bersih. 

Pada umumnya minat masyarakat dalam pemilihan Kepala Desa cukup 

tinggi untuk ikut berpartisipasi dalam proses Pilkades, karena bagi sebagian 

masyarakat tidak ada lagi tekanan dan intimidasi politik dari pihak manapun, 

namun bagi sebagian masyarakat lain adanya paksaan dari salah satu kandidat 

calon kepala desa melalui tim suksesnya dengan membagikan kaos dan stiker 

serta adanya tekanan-tekanan para pembotoh atau pembotoh yang hadir dalam 

pelaksanaan pemilihan berlangsung. Para pembotoh tersebut memberikan uang 

kepada sebagian masyarakat agar memilih calon yang disuruh oleh pembotoh, 

dalam pembagian uang dari masing-masing pembotoh biasanya dilakukan 

sebagai serangan fajar, bagi calon yang terakhir kali membagi uang biasanya 

akan lebih besar jumlahnya dibandingkan dengan para calon yang membagi 

sebelumnya, agar dapat meyakinkan calon pemilih sebelum masuk ke dalam 

bilik suara. Namun ada juga sebagian masyarakat lainnya memilih calon kepala 

desa karena memiliki hubungan kekeluargaan (trah) dengan salah satu calon. 

Berdasarkan Peratuan Daerah Kabupaten Purbalingga No. 07 bahwa 

penyelenggaraan pemilihan kepala desa ditentukan sesuai tahapan yang terdiri 

dari tahap persiapan dan tahap pelaksanaan. Pada tahap pelaksanaan pemilihan 

kepala desa meliputi : pendaftaran dan penetapan pemilih, pendaftaran dan 
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penetapan calon (penjaringan dan penyaringan calon Kades), tahap kampanye, 

pemungutan dan penghitungan suara, penetapan calon terpilih, pengesahan dan 

pelantikan. Pilkades merupakan bentuk praktek demokrasi langsung di 

pedesaan. Dalam praktek demokrasi langsung seperti ini menurut Pratikno 

(2007:23) yang perlu dikedepankan adalah proses pemilihan yang memegang 

teguh tiga aspek penting, yaitu aspek kompetisi (kontestasi), partisipasi dan 

kebebasan (liberalisasi)4. Aspek kompetisi berkaitan dengan orang-orang yang 

mencalonkan diri sebagai kandidat calon Kades. Aspek partisipasi berkaitan 

dengan pemahaman masyarakat terhadap pemilihan kepala desa, cara mereka 

merumuskan untuk menentukan pilihan (tipe kepemimpinan) dan model 

mereka dalam membangun kesepakatan politik dengan para calon Kades. 

Sedangkan aspek kebebasan (liberalisasi) erat kaitannya dengan suasana warga 

pemilih (terutama kaum perempuan, Lansia, dan penyandang cacat).  

Atas pertimbangan tiga aspek penting dalam pemilihan kepala desa 

tersebut, diharapkan akan terselenggara praktik demokrasi langsung melalui 

lembaga penyelenggara Pilkades (Panitia Pelaksana Pilkades), proses dan 

produk pemilihan yang baik serta bermanfaat nyata bagi masyarakat desa. 

Sehingga dapat dikatakan bahwa efektivitas Panitia Pelaksana Pilkades 

(keberhasilan dalam penyelenggaraan Pilkades), jika tiga aspek penting dalam 

proses pemilihan tersebut diperhatikan secara cermat. Namun perlu dipahami 

bersama bahwa pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa merupakan kegiatan yang 

                                                             

4
 Praktikno dan kawan, 2007. Pilkada Sukses Gerbang Menuju Pemerintahan Desa Beres, Cv. 

Jogja Global Media untuk ADEMOS. Hal 23 
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berat, rumit dan rangkaiannya relatif panjang serta memakan waktu yang tidak 

singkat.  

Sedangkan efektivitas Panitia Pelaksana Pilkades pada kenyataannya 

sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang bersifat internal maupun 

faktor ekternalnya. Lingkungan internal organisasi/Panitia Pelaksana Pilkades 

antara lain berupa fungsi-fungsi manajemen, seperti perencanaan, 

pengorganisasian, implementasi, pengawasan, sampai pada asas-asas seperti 

koordinasi, sinergi, pengambilan keputusan, pendelegasian, motivasi kerja, 

kepemimpinan dan sebagainya. Faktor ekternal yang mempengaruhi efektivitas 

Panitia Pelaksana Pilkades dalam penyelenggaraan Pilkades seperti 

perkembangan sosial masyarakat, kemajuan ekonomi masyarakat, kemajuan  

teknologi informasi, dan tingkat kesadaran dalam berdemokrasi.  

Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga dalam penyelenggaraan 

Pilkades berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, yang disusun dalam 

buku Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga tahun 2006 yang 

terdiri dari : 

1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.  

2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa 

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 Tentang Tata Cara 

Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Kepada Desa 

4. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor  5 Tahun 2006 Tentang 

Badan Perwakilan Desa 
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5. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2006 Tentang 

Tata cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala 

Desa.  

6. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 70 Tahun 2006 Tentang Tata cara 

Pendaftaran Pemilihan Dalam Pemilihan Kades di Kabupaten Purbalingga. 

7. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 71 Tahun 2006 Tentang Tata cara 

Pencalonan Pilkades di Kabupaten Purbalingga. 

8. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 72 Tahun 2006 Tentang Tata cara 

Kampanye Pilkades di Kabupaten Purbalingga. 

9. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 73 Tahun 2006 Tentang Tata cara 

Pemungutan dan Penghitungan Suara. 

10. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 74 Tahun 2006 Tentang Bentuk dan 

Spesifikasi Formulir Administrasi Pilkades di Kabupaten Purbalingga. 

11. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 75 Tahun 2006 Tentang Tahapan, 

Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pilkades di Kabupaten 

Purbalingga. 

12. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 76 Tahun 2006 Tentang Tata cara 

Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih, Pemungutan Suara dan Pemilihan 

Kepala Desa Ulang di Kabupaten Purbalingga.5 

                                                             

5
 Buku Pedoman Pemerintahan Desa (2007) Pemerintah Daerah Kab. Purbalingga 
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Pelaksanaan Pilkades sesuai dengan Perda No. 7 Tahun 2006 Tentang 

Tata cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, 

bahwa penyelenggara Pilkades diamanatkan dalam Pasal 3 yang terdiri dari 7 

ayat yaitu : 

(1) Pilkades diselenggarakan oleh BPD. 

(2) Dalam menyelenggarakan Pilkades BPD membentuk Panitia Pelaksana 

Pilkades. 

(3) Tata cara pembentukan Panitia Pelaksana Pilkades sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) diatur oleh Bupati. 

(4) Pilkades sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara 

demokratis berdasarkan azas langsung,  umum, bebas, rahasia, jujur dan 

adil. 

(5) Dalam pelaksanaan  Pilkades sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Panitia 

Pelaksana Pilkades bertanggungjawab kepada BPD. 

(6) Untuk kelancaran pelaksanaan Pilkades, Bupati dapat membentuk Panitia 

Pengawas Tingkat Kecamatan dan Panitia Pembina Tingkat Kabupaten. 

(7) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disebut Panitia Pengawas 

Pilkades dan Panitia Pembina Pilkades6.  

 Sampai saat ini implementasi kebijakan Pemerintah Kabupaten 

Purbalingga mengenai penyelnggaraan Pilkades masih banyak menyimpan 

                                                             

6 Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 Tentang Desa Pasal 3 
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berbagai permasalahan dalam tahapan pelaksanaan Pilkades, diantaranya pada 

tahap penjaringan dan penyaringan calon Kades, kurangnya sosialisasi dan 

komunikasi pihak panitia dengan bakal calon atau masyarakat, ketidak falidan 

data pemilih tetap hal ini terjadi pada penghitungan suara diketahui adanya 

selisih jumlah kertas suara dengan jumlah daftar pemilih tetap, penghitungan 

suara dilakukan semi tertutup karena hanya disaksikan oleh para saksi dari 

masing-masing pasangan calon Kades. Termasuk adanya panetrasi kepentingan 

elite politik di desa/tingkat bawah, juga terkait dengan politik uang, sebagai 

sarana ajang perjudian (botohan), adanya calon yang tidak kapabel/tidak 

aspiratif maupun rendahnya kemampuan potensi akademik serta terjadinya 

persaingan yang tidak sehat.  

Seseorang yang ingin menjadi Kepala Desa pada dasarnya karena 

adanya dorongan keinginan tertentu. Pertama, dorongan adanya anggapan 

memiliki peluang untuk memenangkan Pilkades. Kedua, karena dorongan 

untuk melanjutkan kepemimpinan kelompok trah/dinasti. Ketiga, karena 

merasa mendapatkan dukungan atau restu dari kelompok tertentu seperti, ormas 

kepemudaan, ormas keagamaan, Parpol, dan tokoh masyarakat desa yang 

disegani, termasuk dorongan dari pihak-pihak lain diantaranya guru spiritual 

atau para normal (Nico L. Kana, 2001:146)7. 

Agar penyelenggaraan Pilkades dapat berjalan sesuai rencana, maka 

panitia Pilkades diharapkan mempunyai intensitas yang tinggi, jujur, 

                                                             

7
 Nico, L. Kana. dkk (Editor) 2001 Dinamika Politik Lokal di Indonesia, Tantangan dan Harapan 

Pustaka Percik Salatiga 
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berpandangan luas kedepan demi kemajuan desa, bertindak tegas dalam 

melaksanakan tugasnya, serta tidak memihak kepada salah seorang calon 

Kades. Demikian juga dengan keberadaan Panitia Pengawas tingkat Kecamatan 

dan Kabupaten untuk melakukan berbagai upaya guna mencegah terjadinya 

penyimpangan, intimidasi, suap menyuap, jual beli suara, kampanye negatif 

dan perjudian dalam pelaksanaan Pilkades. Mengingat sampai saat ini dalam 

penyelenggaraan Pilkades selalu muncul persoalan klasik seperti terbatasnya 

anggaran sehingga sarana dan prasaran penunjang menjadi sangat terbatas, 

dalam perekrutan calon Kades kurang mempertimbangkan kemampuan 

pendidikan formal pada diri calon Kades, misalnya penentuan syarat 

pendidikan bagi calon Kades cukup SLTP sedangkan untuk perangkat desa 

disyaratkan paling rendah berijazah SLTA, maka dalam panyampean visi misi 

dan program kerja sebagai materi kampanye, mereka kurang menguasai 

substansi dan bahkan sering terjadi tidak sesuai dengan potensi desanya yang 

ingin dikembangkan, sehingga pada saat terpilih menjadi Kades akan kesulitan 

dalam menjalankan program kerja yang menjadi tema dalam kampanye. Dalam 

periode tahun 2013 Kab. Purbalingga khususnya Kec. Kemangkon telah 

menggelar pesta demokrasi pemilihan kepala desa di 13 desa. Adapun data 

secara rinci mengenai calon Kades di wilayah kecamatan Kemangkon, dapat 

dilihat dalam tabel 1. 1. 
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Tabel : 1.1.  Daftar Nama Calon Kepala Desa Kec. Kemangkon 

Periode Pemilihan Tahun 2013 

No DESA NAMA CALON TEMPAT TGL LAHIR
PENDIDI- 

KAN 

PEKERJAA
N 

1 2 3 4 5 6 

1 Kedungbenda  Tunisah Banyumas,   14-08-71 SLTA Kepala Desa 
 T o s a Purbalingga, 25-09-79 SLTA Pedagang 

2 Kedunglegok  Supriyadi Purbalingga, 14-10-65 D3 Kepala Desa 
 T u g i y o Purbalingga, 05-08-67 D2 Perangkat Desa 
 Pardiman Purbalingga, 04-11-56 SLTA Pensiunan 
 Toha Mansyur Purbalingga, 05-08-49 SLTA Pensiunan 

3 Kemangkon  Sarengat, A.Mr Purbalingga, 18-09-67 D3 Kepala Desa 
 Achmari Purbalingga, 07-08-55 SLTA Pensiunan 

4 Bakulan  Suwarno Purbalingga, 26-05-75 SLTA Kepala Desa 
 Suwarno Purbalingga, 07-09-60 SLTA PNS 
 Hj. Suyatmi Purbalingga, 03-06-63 SLTA Swasta 

5 Majasem  Tohar Mukharom Purbalingga, 08-05-67 SLTA Wiraswasta 
 Tri Muldiarti Purbalingga, 05-04-74 SLTA Swasta 
 Nur Chalim Purbalingga, 03-06-63 SLTA Pedagang 

6 J e t i s  Agus Nugroho, Amd Purbalingga, 25-09-79 D3 Karyawan 
 Suwito Purbalingga, 10-08-66 SLTP Kepala Desa 

7 Toyareka  Samidin Purbalingga, 02-08-70 SLTP Kepala Desa 
 Kusnadi Purbalingga, 01-01-49 SLTP Mantan Kades 
 Darmin Purbalingga, 01-04-48 D3 Pensiunan 

8 Karangtengah  Slamet Wardojo Purbalingga, 25-11-58 SLTA Mantan Kades 
 Ningamullah Nur, SS Purbalingga, 22-06-74 S1 Karyawan 

9 Kalialang  Sarmadi Purbalingga, 06-09-63 SLTA Kepala Desa 
 Trisno Raharjo TB Purbalingga, 04-11-65 SLTA Karyawan 
 Poniman Purbalingga, 25-09-79 SLTA Pedagang 
 Kisman Purbalingga, 10-12-65 SLTA Petani 

10 Sumilir  Misman Purbalingga, 06-01-71 SLTA Swasta 
 S u w a d Purbalingga, 03-11-49 SLTA Pensiunan 
 Muryono Permadi Tanjungkarang, 16-08-79 SLTA Karyawan 
 S a k i m Purbalingga, 08-04-59 SLTA Swasta 

11 Plumutan  Kismono Purbalingga, 24-05-59 SLTA Perangkat Desa 
 Gendroyono Purbalingga, 09-12-66 SLTP Seniman 

12 Karangkemiri  Yoganingrum Brebes, 01-04-72 SLTA Mantan Kades 
 S u w o n o Purbalingga, 07-07-66 SLTA Perangkat Desa 
 Wasiman Purbalingga, 25-08-63 SLTA Wiraswasta 

13 Muntang  Paryono Purbalingga, 14-06-67 SLTA Perangkat Desa 
 Sarikhin Purbalingga, 24-08-76 SLTA Wiraswasta 

Sumber: Data Pemerintahan Desa Kecamatan Kemangkon 
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Berdasarkan hasil wawancara pra nenelitian dengan tokoh masyarakat 

desa Muntang Kec. Kemangkon saudara Soekirno, menyampaikan persoalan 

sekitar penyelenggaraan Pilkades yang antara lain mengatakan :  

1. Unsur panitia sembilan adalah BPD dan Perangkat Desa dibentuk 

berdasarkan keputusan BPD. Namun, perda tidak mengatur tata cara dan 

syarat-syarat sebagai Panitia 9 (sembilan), mekanisme pembentukan, 

pertanggungjawaban panitia sembilan, serta kode etik sebagai penyelenggara 

pilkades. Sehingga terjadi varian di setiap desa. Dan dalam menjalankan 

tugasnya panitia sembilan kurang independen, jujur dan adil.  

2. Badan Perwakilan Desa, memiliki otoritas yang terlalu besar, diantaranya 

adalah dalam penyaringan bakal calon, pengesahan calon terpilih dan usul 

pembatalan hasil pemilihan kepala desa. Kedudukan, tugas dan fungsi BPD 

tumpang tindih dengan panitia sembilan. Sehingga melahirkan ketidak 

pastian dan kejelasan terhadap BPD maupun Panitia Sembilan itu sendiri. 

Seperti misalnya, dalam hal penyaringan bakal calon dan usul pembatalan 

hasil Pilkades. Disatu sisi BPD adalah sebagai bagian dari Panitia 9 

(sembilan) yang bertugas melaksanakan pemilihan namun disisi lain juga 

sebagai pengawas pilkades bertugas mengawasi, bahkan mengusulkan 

pembatalan hasil Pilkades. Padahal, BPD adalah merupakan Panitia sembilan.  

3. Perda tidak mengatur tentang kampanye. Padahal, kampanye merupakan 

bagian dari tahapan pelaksanaan Pilkades dan dalam prakteknya selama ini 

telah berlangsung kampanye Pilkades. Dengan tidak diaturnya kampanye, 
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maka pelaksanaan kampanye tidak memiliki rambu-rambu yang jelas, dan 

ketidak jelasan inilah yang seringkali memicu terjadinya konflik dan 

kerawanan sosial.  

4. Pendaftaran pemilih. Perda tidak menjabarkan pendataan dan penetapan 

pemilih. Syarat pemilih rancu, khususnya menyangkut persyaratan domisili 

selama 6 bulan secara terus-menerus. Penafsiaran ketentuan ini sangat 

beragam disemua desa. Sehingga, dalam implementasinya pendataan dan 

pendaftaran pemilih sangat bervariasi. Dan kondisi ini menjadi salah satu 

pemicu terjadinya masalah dalam pendataan dan pendaftaran pemilih.  

5. Penyelesaian Sengketa Pilkades. Perda tidak mengatur secara jelas lembaga 

yang berwenang dalam penyelesaian sengketa Pilkades, tata cara pengajuan 

keberatan hasil Pilkades, maupun kriteria pelanggaran Pilkades. Dalam Perda, 

pembatalan hasil Pilkades dilaksanakan oleh Bupati atas usul BPD. 

Persoalannya, indikator yang digunakan sebagai tolak ukur terlalu umum 

yakni pelanggaran terhadap asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan 

adil. Akibatnya, makna pelanggaran melahirkan multiinterprestasi dan 

penilaian cenderung bersifat subyektif. Sehingga, tidak ada kepastian dan 

keadilan yang obyektif dalam penyelesaian sengketa Pilkades.  

6. Pembiayaan Pemilihan Kepala Desa. Biaya pemilihan Kepala Desa selama 

ini,dibebankan pada APB Desa. Padahal, hampir sebagian besar APB desa 

disemua desa mengalami keterbatasan untuk membiayai Pilkades. 

Terbatasnya anggaran tersebut menyebabkan sejumlah tahapan pelaksanaan 
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Pilkades tidak dapat berjalan maksimal. Bahkan, sejumlah desa terpaksa 

menunda pelaksanaan Pilkades karena tidak tersedianya anggaran. 

7. Penjaringan Bakal Calon, Penyaringan dan Kriteria/syarat calon kepala 

desa.Proses penjaringan Bakal Calon dilaksanakan oleh Panitia Pilkades, 

namun proses penyaringan Bakal Calon untuk menjadi Calon dilaksanakan 

oleh BPD.Pada saat proses penjaringan Bakal Calon, Panitia Pilkades 

menerima berkas administratif (syarat formil) Bakal Calon Kepala Desa dan 

diserahkan kepada BPD. BPD kemudian melakukan proses penyaringan 

Bakal Calon. Perda tidak mengatur tata cara penilaian dan indikator penilaian 

sebagai barometer BPD untuk melakukan seleksi. Dalam ketentuan Perda, 

hanya memberikan saran berupa pertimbangan agar BPD dalam 

melaksanakan proses penyaringan mempertimbangkan visi dan misi, 

kemampuan dan kepribadian Bakal Calon.Kriteria inilah yang kemudian 

dijadikan sebagai landasan BPD untuk melaksanakan penyaringan bakal 

calon. Padahal, kriteria tersebut selama ini bersifat subyektif dan indikator 

yang digunakan tidak jelas. Beberapa kasus,menunjukkan sejumlah Bakal 

Calon Kepala Desa gugur karena jumlah makalah visi dan misinya 2 lembar, 

kurang sopan dalam menyampaikan visi dan misi dihadapan BPD, tidak 

mampu menjawab, memiliki banyak isteri dan suka kawin cerai dan 

sebagainya. Pada tahap inipula terjadi diskresi kewenangan antara BPD dan 

Panitia Pilkades.  
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 Akan semakin buruk situasi  seputar Pilkades apabila dikaitkan dengan 

kedewasaan dan kesadaran maupun tingkat pengetahuan masyarakat yang 

sangat terbatas. Indikator yang terjadi pada masyarakat sering muncul  

bilamana hasil pilihan rakyat ternyata tidak mampu menjalankan visi misi yang 

telah dijanjikan pada saat kampanye untuk diintegrasikan dalam program 

pembangunan di desanya, namun mendapat dukungan dari elite desa, sehingga 

membuat kekecewaan terhadap masyarakat dan pada akhirnya terjadi krisis 

kepercayaan terhadap kepemimpinan di tingkat desa dan dampaknya akan 

menghambat proses pelayanan sektor publik maupun pembangunan sebagai 

upaya meningkatkan kesejahtraan rakyatnya, yang disebabkan oleh tipe 

kepemimpinan kepala desa yang tidak akomodatif, aspiratif, kreatif, inovatif, 

dan tipe visioner sehingga hal yang mustahil untuk berupaya dalam membawa 

desanya menjadi berkembang lebih maju.   

Proses penyelenggaraan Pilkades seringkali terjadi hal-hal yang tidak 

memuaskan rakyat secara umum, terutama kinerja Panitia Pelaksana Pilkades 

pada tahap penjaringan dan penyaringan calon Kades, pelaksanaan kampanye 

calon Kades dan dalam tahap pemungutan serta penghitungan suara. Mana kala 

penyelesaian persoalan ditempuh melalui jalur mediasi mengalami kebuntuan, 

maka akan meningkat menjadi potensi kerawanan konflik horizontal (antar 

pendukung) maupun fertikal antara pendukung dengan pihak penyelenggara 

Pilkades. Pembentukan Panitia Pelaksanaan Pilkades. Berdasarkan Peraturan 

Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Tata Cara 

Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa dalam 
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Pasal 3 ayat (1) bahwa Pilkades diselenggarakan oleh BPD dan pada ayat (2) 

menyebutkan dalam penyelenggaraan Pilkades BPD membentuk Panitia 

Pelaksana Pilkades8. Dalam pembentukan panitia ini sudah mulai bermunculan 

sikap yang kurang demokratis, sehingga sudah dapat dipastikan cara kerja 

panitia tidak fair lagi/diragukan, dan sudah barang tentu akan melakukan 

kecurangan berupa keberpihakan terhadap salah satu kandidat melalui 

konspirasi untuk kemenangan dalam Pemilu Pilkades. Pada tahap penjaringan 

bakal calon Kades yang dilakukan oleh panitia sering diwarnai dengan adat 

istiadat kearifan lokal yang berkembang, misalnya seorang yang dipandang 

memiliki kemampuan serta berpendidikan tinggi, namun bukan dari keturunan 

keluarga yang pernah menjabat sebagai Kades (trah), maka warga desa tersebut 

akan mengurungkan niatnya untuk mencalonkan diri. Kondisi yang demikian 

sering di gunakan sebagai peluang untuk melakukan konspirasi negatif bagi 

kelompok tertentu dengan anggota panitia sebagai upaya untuk 

mengkondisikan calon tunggal atau calon kuat, sekalipun dimunculkan calon 

lain namun hanya sekedar calon bayangan, hal ini terjadi bisa dilihat dari hasil 

perolehan suara yang menunjukkan perbedaan yang sangat signifikan. 

Sedangkan permasalahan pada tahap kampanye yang berpengaruh 

terhadap efeketivitas Panitia Pelaksana Pilkades, bahwa pelaksanaan kampanye 

yang emosionalnya tidak terkendali pada akhirnya akan menyimpang dari 

ketentuan misalnya calon Kades lupa kewajibannya dalam membuat visi misi 

                                                             

8
 Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga No. 07 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pencalonan, 

Pemilihan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa, Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) 
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yang merupakan materi pokok kampanye dan sebagai bukti kontrak politik 

dengan masyarakatnya. Kondisi yang tidak terkontrol dalam menarik simpati 

masyarakat dengan propaganda, saling menjelek-jelekan atau dengan cara 

penghinaan, isu suap menyuap atau mengangkat persoalan yang bersifat privasi 

sehingga berakibat pada konflik antar pendukung dari masing-masing 

kandidad, situasi yang demikian apabila tidak teratasi dapat mengganggu 

konsentrasi masyarakat karena dibuat bingung oleh pernyataan-pernyataan 

calon Kades tersebut dan bahkan pelaksanaan Pilkades juga terganggu sehingga 

sulit untuk mendapatkan calon Kades sesuai dengan harapan masyarakat pada 

umumnya. Pada akhirnya kinerja Panitia Pelaksana Pilkades tidak optimal dan 

bahkan membuat gagalnya penyelenggaraan Pilkades. 

Efektivitas Panitia Pelaksana Pilkades juga dipengaruhi oleh tahap 

pemungutan dan penghitungan suara, dimana panitia terkadang bertindak 

menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, 

misalnya memberikan undangan atau surat suara lebih dari satu dan bahkan 

diberikan kepada orang yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih/warga desa 

tetangga, disisi lain panitia dalam menyebar surat undangan dalam kondisi 

pendadakan karena kurang dari dua puluh empat jam. Dalam penghitungan 

suara panitia kurang cermat dalam membedakan suara sah dengan suara tidak 

sah, dan bahkan panitia bisa berbuat curang dengan mengkondisikan untuk 

menambah suara tidak sah terhadap calon yang tidak dikehendaki melalui cara 

tersendiri/terselubung, kondisi demikian memberikan peluang rawan konflik 

yang dimulai dari protes para saksi yang merasa calonnya dirugikan dan apa 
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bila kecurangan panitia dapat diketahui warga secara umum dapat berakibat 

kerusuhan massa sehingga pelaksanaan Pilkades dapat terganggu. 

Tempat pemungutan suara sebagai sarana penyampaian aspirasi kurang 

layak atau kurang memberi rasa aman kepada para pemilih, karena bisa dilihat 

masih terjadinya peristiwa-peristiwa unik/aneh sebagai kode yang menjadi 

kesepakatan dalam memberikan dukungan suara terhadap calon masing-

masing, seperti menggunakan tanda pita, melepas sandal/alas kaki ketika 

memasuki bilik suara dan bahkan masih terjadinya pendampingan para calon 

pemilih oleh pendukungnya masing-masing dengan memberikan kode 

peringatan calon pilihannya. Semuanya itu dilakukan karena diantara mereka 

telah ada kesepakatan yang dibangun pada saat cipta kondisi yang dilakukan 

oleh para botoh/pendukung/kader, sehingga mereka dapat memprediksi untuk 

mengetahui perolehan suara calon kades yang sedang diperjuangkan. Sebelum 

penyampaian pengumuman dan penetapan calon terpilih yang dilakukan panitia 

masih ada kecenderungan masuknya pihak-pihak tertentu/elite desa untuk 

berusaha mempengaruhi panitia, sehingga terkesan Pilkades jauh dari kata 

demokratis. 

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka penulis tertarik untuk tau lebih 

mendalam dengan mengkaji serta meneliti secara ilmiah mengenai 

Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa di era reformasi dan otonomi desa di 

wilayah kecamatan Kemangkon kabupaten Purbalinga, tepatnya di tiga desa 

pertama desa Plumutan, kedua desa Karangkemiri dan ketiga desa Muntang.  

Dengan harapan melalui penelitian tersebut hasilnya dapat menyumbangkan 
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pemikiran terhadap pengambilan kebijakan demi perbaikan serta 

penyempurnaan terhadap peraturan perundang-undangan yang digunakan 

sebagai pedoman atau dasar hukum dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala 

Desa di Kabupaten Purbalingga. 

1.2. Identifikasi Masalah. 

Dari permasalahan-permasalahan tersebut diatas sebagian merupakan 

variabel bebas yang dapat mempengaruhi serta penyebab proses Pilkades 

menyimpang dari sistem atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku, dan permasalahan tersebut dapat diidentifikasi sebagai 

berikut : 

1   Adanya panetrasi elite politik desa (kelompok tertentu) yang berusaha 

untuk mengendalikan Panitia Pelaksana Pilkades, sehingga dalam tahapan 

penjaringan dan penyaringan calon Kades kurang demokratis, dan 

keputusan panitia Pilkades bersifat subyektif karena masih terdapat sikap 

kecenderungan yang berpihak ke salah satu calon Kades tertentu. 

2   Panitia pelaksana Pilkades dalam tahap penjaringan dan penyaringan calon 

Kades dianggap kurang maksimal serta tidak profesional, karena dalam 

melakukan penilaian terhadap informasi maupun dokumen yang merupakan 

berkas persyaratan calon Kades tidak didukung dengan sumberlain seperti 

melalui tindakan ferifikasi dengan pihak-pihak terkait (instansi maupun 

masyarakat) untuk mengetahui keabsahan informasi dan data tersebut. 

3   Pelaksanaan kampanye oleh masing-masing calon/kandidat sering 

melanggar ketentuan yang berlaku, seperti ketentuan waktu kampanye yang 
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dilakukan pada saat hari tenang disamping itu kewajiban penyampaian visi 

misi program kerja sebagai kontrak politik dengan masyarakat sering 

diabaikan, serta masih digunakannya politik uang untuk menarik simpati 

para pemilih, hal itu terjadi karena kurangnya pengendalian emosional serta 

kurangnya pemahaman para calon dalam berdemokrasi secara baik. 

4   Masih terdapat sikap/perilaku curang dalam tahap pemungutan maupun 

penghitungan suara, hal itu terjadi karena penghitungan suara dilakukan 

secara semi tertutup, kurang berfungsinya peran Panitia Pengawas Pilkades 

dan Panitia Pembina Pilkades serta tidak adanya pengawasan independen. 

5   Sarana bilik suara dan kotak suara sebagai tempat pemungutan suara 

kurang layak, dan kurang bisa menjamin keamanan serta kerahasiaan bagi 

para calon pemilih dalam menggunakan hak suaranya, karena masih 

diwarnai adanya tekanan moral/intimidasi dari kelompok-kelompok tertentu 

terhadap calon pemilih. 

1.3. Batasan Masalah 

Penelitian ini akan dibatasi pada masalah-masalah yang dapat 

mempengaruhi factor-faktor yang merupakan penentu efektivitas Panitia 

Pelaksana Pilkades (keberhasilan dalam penyelenggaraan Pilkades), yang 

meliputi : Masalah yang berpengaruh pada tahap penjaringan dan penyaringan 

calon Kades, kampanye calon Kades, serta masalah yang berhubungan dengan 

proses pemungutan dan penghitungan suara.  
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1.4. Rumusan Masalah  

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka permasalahannya dapat 

dirumuskan sebagai berikut :  

1. Apakah  penjaringan dan penyaringan bakal calon Kepala Desa 

berpengaruh terhadap Efektivitas Panitia Pelaksana Pilkades pada tiga desa 

di wilayah kecamatan Kemangkon, kabupaten Purbalingga dalam 

penyelenggaraan Pilkades.  

2. Apakah  pelaksanaan kampanye calon Kades berpengaruh terhadap 

efektivitas Panitia Pelaksana Pilkades pada tiga desa di wilayah kecamatan 

Kemangkon, kabupaten Purbalingga dalam penyelenggaraan Pilkades. 

3. Apakah  pemungutan dan penghitungan suara berpengaruh terhadap 

efektivitas Panitia Pelaksana Pilkades pada tiga desa di wilayah kecamatan 

Kemangkon, kabupaten Purbalingga dalam penyelenggaraan Pilkades.  

4. Apakah  penjaringan bakal calon Kades, kampanye calon Kades, dan 

pemungutan serta penghitungan suara, secara bersama-sama berpengaruh 

terhadap efektivitas Panitia Pelaksana Pilkades pada tiga desa di wilayah 

kecamatan Kemangkon, kabupaten Purbalingga dalam penyelenggaraan 

Pilkades.  

1.5. Tujuan Penelitian  

1   Untuk mengetahui hubungan antara penjaringan dan penyaringan bakal 

calon Kepala Desa dengan efektivitas Panitia Pelaksana Pilkades 

(keberhasilan dalam penyelenggaraan Pilkades) di Kecamatan Kemangkon,  

Kabupaten Purbalingga. 
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2   Untuk mengetahui hubungan antara kampanye calon Kepala Desa dengan 

efektivitas Panitia Pelaksana Pilkades (keberhasilan dalam penyelenggaraan 

Pilkades) di Kecamatan Kemangkon,  Kabupaten Purbalingga. 

3   Untuk mengetahui hubungan antara pemungutan dan penghitungan suara 

dengan efektivitas Panitia Pelaksana Pilkades (keberhasilan dalam 

penyelenggaraan Pilkades) di Kecamatan Kemangkon,  Kabupaten 

Purbalingga. 

4   Untuk mengetahui hubungan antara penjaringan dan penyaringan calon 

Kades, kampanye calon Kades dan pemungutan serta penghitungan suara 

secara bersama-sama dengan efektivitas Panitia Pelaksana Pilkades 

(keberhasilan dalam penyelenggaraan Pilkades) di Kecamatan Kemangkon,  

Kabupaten Purbalingga. 

1.6.   Manfaat Penelitian  

1.6.1. Manfaat secara teoritis : 

Memberikan pengkayaan pada kajian terhadap Peraturan Daerah Nomo 

7 Tahun 2006 Tentang Tata Caara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, 

dan Pemberhentian Kepala Desa dalam upaya untuk mengetahui 

seberapa besar/signifikan hubungan antara fariabel bebas, penjaringan 

bakal calon Kepala Desa, kampanye calon Kepala Desa, pemungutan 

dan penghitungan suara, dengan fariabel terikat keberhasilan panitia 

Pelaksana Pilkades. 
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1.6.2. Manfaat secara praktis : 

a.   Kegunaan praktis dari penelitian ini adalah untuk memberikan 

sumbangan pemikiran bagi Pemerintah Daerah Kabupaten 

Purbalingga dalam melakukan perubahan dibidang sector regulasi 

melalui simplifikasi penataan peraturan perundang-undangan yang 

terkait dengan kebijakan pemerintah daerah untuk mengoptimalkan 

peran pemerintahan desa terutama dalam penyelenggaraan Pilkades 

di Kabupaten Purbalingga.  

b. Sebagai bahan pertimbangan bagi pejabat pemerintah daerah dalam 

merumuskan kebijakan atau mengevaluasi kebijakan publik 

mengenai penyelenggaraan Pilkades agar kedepan regulasi dan 

pelaksanaannya jauh lebih baik.  

c.   Secara subjektif hasil penelitian ini dapat menambah wawasan 

penulis untuk memahami peraturan perundang-undangan yang 

dijadikan landasan dalam penyelenggaraan Pilkades serta 

memahami variabel bebas yang dapat mempengaruhi terhadap 

efektivitas Panitia Pelaksana Pilkades (keberhasilan dalam 

penyelenggaraan Pilkades) khususnya di wilayah Kec. Kemangkon, 

Kab. Purbalingga.  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Kajian Literatur 

2.1.1. Pengertian Efektivitas 

Kata efektif secara etimologi berasal dari bahasa Inggris yaitu 

effective yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil 

dengan baik. Menurut Harbani Pasolong (2007:4)9, efektivitas pada 

dasarnya berasal dari kata “efek” dan digunakan istilah ini sebagai 

hubungan sebab akibat. Efektivitas dapat dipandang sebagai suatu sebab 

dari variabel lain. Efektivitas berarti bahwa tujuan yang telah 

direncanakan sebelumnya dapat tercapai atau dengan kata sasaran tercapai 

karena adanya proses kegiatan. Kata efektivitas tidak dapat disamakan 

dengan efisiensi, karena keduanya memilki arti yang berbeda walaupun 

dalam berbagi penggunaan kata efisiensi lekat dengan kata efektivitas. 

Efisiensi mengandung pengertian perbandingan antara biaya dan hasil, 

sedangkan efektivitas secara langsung dihubungkan dengan pencapaian 

tujuan.  

Kamus Ilmiah Populermendefinisikan efektivitas sebagai 

ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Efektifitas 

merupakan salah satu dimensi dari produktivitas, yaitu mengarah kepada 

pencapaian unjuk kerja yang maksimal, yaitu pencapaian target yang 

                                                             

9Harbani, Pasalong (2007) Teori Administrasi Publik, Alfabeta Bandung, hal 4 
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berkaitan dengan kualitas, kuantitas dan waktu. Robbins dalam Tika P. 

(2008:129) memberikan definisi efektivitas sebagai tingkat pencapaian 

organisasi dalam jangka pendek dan jangka panjang. Maksudnya adalah 

efektivitas merupakan suatu standar pengkuran untuk menggambarkan 

tingkat keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai sasaran yang telah 

ditetapkan sebelumnya10.  

The Liang Gie dalam bukunyaEnsiklopedia Administrasi 

(1998:147) mengemukakan definisi bahwa: “efektivitas yaitu suatu 

keadaan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya suatu 

efek/akibat yang dikehendaki”11.Secara nyata Stoner (dalam Agung 

Kurniawan, 2005:106) menekankan pentingnya efektivitas dalam 

pencapaian tujuan-tujuan organisasi dan efektivitas adalah kunci dari 

kesuksesan suatu organisasi12. Menurut Mullins dalam Rukman 

(2006:14), efektif itu harus terkait dengan pencapaian tujuan dan sasaran 

suatu tugas dan pekerjaan dan terkait juga dengan kinerja dari proses 

pelaksanaan suatu pekerjaan.  

Sedangkan Georgopolous dan Tannenbaum dalam bukunya yang 

berjudul Efektivitas Organisasi(1985:50), mengemukakan bahwa: 

“Efektivitas ditinjau dari sudut pencapaian tujuan, dimana 
keberhasilan suatu organisasi harus mempertimbangkan bukan 

                                                             

10Robbins, Stephen P. dan Timothy A. Judge. 2008.Perilaku Organisasi Edisi ke-12,Jakarta: Salemba 
Empat hal 129  

 
11The Liang Gie, 1998. Administrasi Perkantoran Modern, Liberty Yogyakarta hal 147 
 
12

Agung Kurniawan, 2005Transformasi Pelayanan Publik,Pembaharuan,Yogyakarta hal 106 
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saja sasaran organisasi tetapi juga mekanisme mempertahankan 
diri dalam mengejar sasaran dengan kata lain, penilaian efektivitas 
harus berkaitan dengan masalah sasaran maupun tujuan”13. 

 
Upaya mengevaluasi jalannya suatu organisasi, dapat dilakukan 

melalui konsep efektivitas. Konsep ini adalah salah satu faktor untuk 

menentukan apakah perlu dilakukan perubahan secara signifikan terhadap 

bentuk, atau manajemen organisasi. Dalam hal ini efektivitas 

merupakanpencapaian tujuan organisasi melalui pemanfaatan sumber 

daya yang dimiliki secara efisien, ditinjau dari sisi masukan (input) 

maupun keluaran (output). Suatu kegiatan dikatakan efisien apabila 

dikerjakan dengan benar dan sesuai dengan prosedur, sedangkan efektif 

bila kegiatan bila kegiatan tersebut dilaksanakan dengan benar dan dapat 

memberikan hasil yang bermanfaat.Selanjutnya Martini dan Lubis 

(1987:55), menyatakan bahwa :  

“Dalam setiap organisasi, efektivitas merupakan unsur pokok 
aktivitas untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan 
sebelumnya. Dengan kata lain suatu organisasi disebut efektif 
apabila tercapai tujuanatau sasaran yang telah ditentukan 
sebelumnya”14. 
 
Menurut Ravianto (1989:113), pengertian efektivitas adalah 

seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana orang menghasilkan 

keluaran sesuai dengan yang diharapkan15. Ini berarti bahwa apabila suatu 

                                                             

13Georgopolous dan Tannenbaum 1985.Efektivitas Organisasi,Erlangga Jakarta hal 50 
 
14Martini dan Lubis 1987.Teori Organisasi, Ghalilea Bandung hal 55 
 
15

 Ravianto, J. 1998. Produktivitas dan Mutu Kehidupan. Lembaga Sarana Informasi dan 
Produktivitas, Jakarta hal 113 
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pekerjaan dapat diselesaikan dengan perencanaan, baik dalam waktu, 

biaya maupun mutunya, maka dapat dikatakan efektif.Ndraha, Taliziduhu 

(2005:163), efisiensi digunakan untuk mengukur proses, efektivitas guna 

mengukur keberhasilan mencapai tujuan”. Khusus mengenai efektivitas 

pemerintahan, Ndraha, Taliziduhu (2005:163) mengemukakan : 

“Efektivitas (effectiveness) yang didefinisikan secara abstrak 
sebagai tingkat pencapaian tujuan, diukur dengan rumus hasil 
dibagi dengan (per) tujuan. Tujuan yang bermula pada visi yang 
bersifat abstrak itu dapat direduksi sampai menjadi kongkrit, yaitu 
sasaran (strategi). Sasaran adalah tujuan yang terukur, Konsep 
hasil relatif, bergantung pada pertanyaan, pada mata rantai mana 
dalam proses dan siklus pemerintahan, hasil didefinisikan. Apakah 
pada titik output? Outcome? Feedback? Siapa yang 
mendefinisikannya : Pemerintah, yang-diperintah atau bersama-
sama?Apapun penilaiannya, efektivitas birokrasi yang 
menyelenggarakan fungsi-fungsi pemerintah menjadi hal yang 
sangat penting dalam proses penyelenggaraan pemerintahan 
daerah”16. 
 
Barnard (dalam Suyadi Prawirosentono, 1997: 27) berpendapat: 

“Accordingly, we shall say that an action is effective if it specific 
objective aim. It is efficient if it satisfies the motives of the aim, 
whatever it is effective or not.17” 
 

Pendapat ini antara lain menunjukkan bahwa suatu kegiatan dikatakan 

efektif apabila telah mencapai tujuan yang ditentukan.Mengutip 

Ensiklopedia administrasi, (The Liang Gie, 1967) menyampaikan 

pemahaman tentang efektivitas sebagai berikut: 

“Efektivitas adalah suatu keadaan yang mengandung pengertian 
mengenai terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki, 
kalau seseorang melakukan suatu perbuatan denngan maksud 

                                                             

16
 Ndraha, Taliziduhu. 2005.Teori Budaya Organisasi, PT. Rineka Cipta Jakarta hal 163 

 
17Suyadi, Prawirosentono. 1997. Analisis Kinerja Organisasi, PT. Rineka Cipta Bandung hal 27 
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tertentu yang memang dikehendaki. Maka orang itu dikatakan 
efektiv kalau menimbulkan atau mempunyai maksud sebagaimana 
yang dikehendaki”18.  
Dari beberapa pendapat yang dikemukakan oleh para ahli tersebut 

diatas, maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi penekanan dari 

pengertian efektivitas berada pada pencapaian tujuan. Ini berarti dapat 

dikatakan efektiv apabila tujuan atau sasaran yang dikehendaki dapat 

tercapai sesuai dengan rencana semula dan menimbulkan efek atau 

dampak terhadap apa yang diinginkan atau diharapkan. Tingkat 

efektivitas dapat diukur dengan membandingkan antararencana atau target 

yang telah ditentukan dengan hasil yang dicapai, maka usaha atau hasil 

pekerjaan tersebut itulah yang dikatakan efektif, namun jika usaha atau 

hasil pekerjaan yang dilakukan tidak tercapai sesuai dengan apa yang 

direncanakan, maka hal itu dikatakan tidak efektif. 

Hari Lubis dan Martani Huseini (1987:55), menyatakan efektifitas 

sebagai konsep yang sangat penting dalam organisasi karena menjadi 

ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya. Karenanya, 

pengukuran efektifitas bukanlah hal yang sederhana mengingat perbedaan 

tujuan masing-masing organisasi dan keragaman tujuan organisasi itu 

sendiri. Lebih lanjut, Hari Lubis dan Martani Huseini 

(1987:55),menyebutkan 3 (tiga) pendekatan utama dalam pengukuran 

efektifitas organisasi, yaitu : 

                                                             

18The LiangGie Op.cit 147 



30 

 

 

 

1. Pendekatan sumber (resource approach) yakni mengukur efektivitas 

dari input. Pendekatan mengutamakan adanya keberhasilan organisasi 

untuk memperoleh sumber daya, baik fisik maupun non fisik yang 

sesuai dengan kebutuhan organisasi. 

2. Pendekatan proses (process approach) adalah untuk melihat sejauh 

mana efektivitas pelaksanaan program dari semua kegiatan proses 

internal atau mekanisme organisasi. 

3. Pendekatan sasaran (goals approach) dimana pusat perhatian pada 

output, mengukur keberhasilan organisasi untuk mencapai hasil 

(output) yang sesuai dengan rencana.  

Dari ketiga pendekatan tersebut dapat dikemukakan bahwa 

efektivitas organisasi merupakan suatu konsep yang mampu memberikan 

gambaran tentang keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai 

sasarannya. Dalam hal ini penulis menggunakan pendekatan proses 

(process approach) untuk mengukur efektivitas Panitia Pelaksana Pilkades 

di Kec. Kemangkon Kab. Purbalingga. Pendekatan proses (internal 

process approach), menganggap efektivitas sebagai efesiensi dan kondisi 

kesehatan organisasi internal, yaitu kegiatan dan proses internal organisasi 

yang berjalan dengan lancar. Pendekatan proses (process approach) 

melihat kegiatan internal organisasi dan mengukur efektivitas melalui 

indikator internal seperti efesiensi dalam pelayanan, semangat kerjasama 

dan loyalitas kelompok kerja (team work).  
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Adam I Indrawijaya (1989:226) mengemukakan pula bahwa untuk 

menilai efektivitas suatu organisasi ada 3 hal yaitu : 

1. Efektivitas organisasi sama dengan prestasi organisasi secara 

keseluruhan. Menurut pandangan ini efektivitas organisasi dapat 

diukur berdasarkan berapa besar hasil/keuntungan yang didapatkan 

oleh organisasi tersebut.  

2. Efektivitas organisasi dihubungkan dengan tingkat kepuasan anggota 

organisasi. 

3. Efektivitas organisasi mencakup aspek intern organisasi dan ekstern 

organisasi yaitu kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan keadaan 

sekeliling. 

2.1.2. Pengertian Penjaringan Calon Kepala Desa (Rekrutmen) 

Penjaringan calon kepala desa merupakan bagian dari kegiatan 

rekrutmen melalui seleksi, sedangkan secara umum rekrutmen berarti 

proses mencari, menemukan, dan menarik para calon karyawan melalui 

tahap seleksi untuk dipekerjakan dalam dan oleh organisasi. Adapun 

definisi rekrutmen menurut beberapa ahli adalah sebagai berikut: 

1. Simamora rekrutmen adalah serangkaian aktivitas mencari dan 

memikat pelamar kerja dengan motivasi, kemampuan, keahlian, dan 

pengetahuan yang diperlukan guna menutup kekurangan yang 

diidentifikasi dalam perencanaan kepegawaian.  
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2. Andrew rekrutmen adalah tindakan atau proses dari suatu usaha 

organisasi untuk mendapatkan tambahan pegawai untuk tujuan 

organisasi. 

3. Susilo Martoyo rekrutmen diartikan sebagai upaya untuk memperoleh 

jumlah dan jenis tenaga kerja yang tepat untuk memenuhi kebutuhkan 

guna mencapai tujuan suatu organisasi. 

Sedangkan pengertian seleksi menurut beberapa para ahli 

diantaranya; menurut Veithzal Rivai (2008, 170), seleksi adalah kegiatan 

dalam manajemen SDM yang dilakukan setelah proses rekrutmen seleksi 

dilaksanakan. Hal ini berarti telah terkumpul sejumlah pelamar yang 

memenuhi syarat untuk kemudian dipilih mana yang dapat ditetapkan 

sebagai karyawan dalam suatu perusahaan. Proses pemilihan ini yang 

dinamakan seleksi.Menurut Agus Sunyoto (2008, 48) proses seleksi 

adalah usaha menjaring dari mereka yang dianggap nantinya bisa 

menyesuaikan diri dengan pekerjaan yang ditawarkan, mereka dianggap 

dapat memperlihatkan unjuk kerja yang diharapkan oleh para pimpinan 

organisasi.     Menurut Mathis dan Jackson (2006, 261) Seleksi adalah 

proses pemilihan orang-orang yang memiliki kualifikasi yang dibutuhkan 

untuk mengisi lowongan pekerjaan di sebuah organisasi.Menurut Andrew 

E. Sikula dalam Anwar Prabu Mangkunegara (2002, h 35) pengertian 

seleksi bahwa : 

”Selecting is choosing. Any alection is a collection of things 
chosen. The selection process involves picking out by preference 
some objects or things from among others. In reference to staffing 
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and employment, selection refers specifically to the deciation to 
hire a limited number of workers from a group of potential 
employees”19. 

(Penyeleksian adalah pemilihan. Menyelidiki merupakan suatu 

pengumpulan dari suatu pilihan. Proses seleksi melibatkan pilihan dari 

berbagai objek dengan mengutamakan beberapa objek saja yang dipilih. 

Dalam kepegawaian, seleksi lebih secara khusus mengambil keputusan 

dengan membatasi jumlah pegawai yang dapat dikontrakkerjakan dari 

pilihan sekelompok calon-calon pegawai yang berpotensi). 

Dari beberapa pengertian diatas maka disimpulkan bahwa 

penjaringan dan penyaringan calon kepala desa sebagai bagian dari 

kegiatan rekrutmen sehingga dapat diartikan bahwa rekrutmen merupakan 

sebuah cara, perbuatan merekrut, menyeleksi atau pemilihan dan 

pengangkatan orang untuk mengisi lowongan atau peran tertentu dalam 

sistem sosial berdasarkan sifat dan status tertentu pula. Jadi penjaringan 

calon Kades adalah   proses seleksi, pencarian dan pemikatan para calon 

Kades yang mampu untuk melamar sebagai kades yang penentuan akhir 

diserahkan kepada masyarakat melalui proses demokrasi untuk memilih 

calon yang dianggap terbaik dan mampu membangun desanya. 

2.1.3. Pengertian Kampanye  

Kampanye yang digunakan oleh seorang calon Kades mempunyai 

pengertian yang sama, yaitu merupakan penyampaian pesan  yang akan 

                                                             

19
A.A. Anwar Prabu Mangkunegara 2002. Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan. Bandung: 
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diangkat berdasarkan teori kampanye sebagaimana telah dijelaskan oleh 

Lwin dan Aitchison yang mengatakan permulaan sebuah kampanye sosial 

diawali dengan publikasi atau iklan yang strategis, yang pada akhirnya 

didukung oleh iklan taktis. Iklan strategis berfungsi sebagai pembangun 

identitas, sedangkan iklan taktis memiliki tujuan yang lebih mendesak 

(Lwin dan Aitchison 2005). Menggarap sebuah permasalahan melalui 

kampanye sosial merupakan salah satu solusi untuk menyelesaikan 

masalah sosial.Persuasi merupakan suatu usaha pengubahan sikap 

individu dengan memasukkan ide, pikiran, pendapat, dan bahkan fakta 

baru lewat pesan-pesan komunikatif. Persuasi berhasil apabila terjadi 

perhimpitan kepentingan komunikator dengan komunikan/overlapping of 

interest(Dradjatno, 2003). Tujuan persuasi yaitu meningkatkan perhatian 

dan menstimulasi peminatan seseorang. Meningkatkan perhatian dalam 

kampanye sosial disini dapat diartikan sebuah usaha meningkatkan 

kesadaran publik akan masalah/topik yang diangkat, sedangkan 

mestimulasi peminatan berarti merangsang perhatian, menarik perhatian 

publik/target komunikasi (Brierley, 2003). 

Berdasarkan beberapa pendapat dari para ahli tentang kampanye, 

maka dapat disimpulkan bahwa kampanye calon kepala desa merupakan 

proses komunikasi antara kandidat calon kepala desa atau yang mewakili 

dengan calon pemilih (masyarakat) yang bertujuan untuk mempengaruhi 

pola pikir serta sikap melalui ide-ide atau gagasan, sehingga akan terjadi 

interaksi dua arah yang pada skhirnya dapat mempengaruhi perubahan 
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sikap dan perilaku sesuai yang diharapkan oleh pelaksana kampanye 

(bersikap dalam menentukan pilihan). 

2.1.4. Pengertian Pemungutan dan Penghitungan Suara (Voting)  

Pelaksanaan demokrasi yang secara teknis dilakukan 

menggunakan media yang kita kenal dengan sebutan e-voting, bahwae-

voting memiliki beberapa versi namun yang lebih kita lihat cermati adalah 

tujuannya yaitu lebih mengacu kepada proses pemanfaatan perangkat 

elektronik untuk lebih memudahkan dan melancarkan proses dan 

mengotomatisasi segala kemungkinan campur tangan individu dalam tiap 

prosesnya (Smith dan Clark, 2005). Salah satu definisi e-voting 

diantaranya, e-voting adalah suatu sistem pemilihan dimana data dicatat, 

disimpan, dan diproses dalam bentuk informasi digital (VoteHere Inc, 

April 2002). Centinkaya dan Centinkaya menambahkan definisi e-voting 

bahwa e-voting refers to the use of computers or computerised voting 

equipment to cast ballots in an election (Centinkaya & Cetinkaya, 2007). 

Electronic Voting (E-Voting) merupakan bagian dari e-

government dengan jenis hubungan G2C (Government to Citizen), 

perkembangan ilmu pengetahun dan teknologi (IPTEK) sudah selayaknya 

dapat dimanfaatkan guna memajukan dan memudahkan aktivitas proses 

kebutuhan manusia baik yang sifatnya personal maupun interpersonal. E-

votingtelah digunakan oleh banyak negara seperti Amerika Serikat, 

Australia, Austria, Belanda, Belgia, Brazil, Estonia, Inggris, Irlandia, 

Jerman, Kanada, Norwegia, Perancis, Philipina, Portugal, Spanyol dan 
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Swiss. Dalam perkembangannya  Teknologi Voting yang digunakan 

dalam praktek kehidupan demokrasi dibeberapa Negara ada enam macam 

teknologi voting yang umum digunakan yaitu: 

1. Kertas Suara/ Surat Pemilihan (Paper Ballots) 

Tekonologi ini adalah teknologi yang pertama dalam peradaban 

umat manusia dalam berdemokrasi, dimana kertas suara dijadikan 

dasar untuk menghitung suara pemilih. Cara melakukan pemilihan 

adalah pemilih menghitung suara pemilih dimana pemilih Mengambil 

kertas suara yang sudah disediakan dalam bentuk formulir, nama-nama 

calon dan gambarnya sudah tercetak, setelah itu pemilih tinggal 

menusuk atau mencoblos photo atau symbol calon pilihannya dan 

memasukkannya kedalam suatu kotak suara yang sudah disediakan 

oleh petugas. Selanjutnya team atau anggota panitia akan melakukan 

penghitungan suara sebagai dasar penentuan calon terpilih dan model 

yang demikian sampai sekarang masih dipraktekan oleh pemearintah 

Indonesia dalam pemilihan anggota legislative, pemilihan kepala 

daerah, pemilihan kepala desa dan pemilihan presiden. 

2. Lever Machines 

Teknologi berikutnya (Technological advance) adalah Lever 

Machines yang dimulai diperkenalkan pada tahun 1892.Teknologi ini 

tidak terdapat dokumen suara.Pemilih memasukkan suara dalam suatu 
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tempat dengan memilih daftar calon dan mengumpulkan masing-

masing calon terpilih. Suara dicatat dan dihitung dengan Lever 

Machines 

3. Punchcards 

Teknologi punchcard, pertama kali dipakai untuk menghitung 

suara dengan menggunakan komputer yang dimulai pada tahun 1964. 

Dalam system ini, suara dicatat dengan memilih lubang-lubang padu 

kartu atau kertas komputer dan selanjutnya komputer akan membaca 

kartu suara. Kartu suara adalah sebagai dokumen suara pemilih yang 

tercatat. Ada dua tipe dari sistem punchcard yaitu kotak nomor dicetak 

pada kartu suara, dimana setiap kotak untuk pemilihan suara. Dan yang 

lainnya disebut  mempunyai lubang-lubang pemilih yang menyatakan 

nama-nama kandidat atau memilih kandidatnya dengan cara melubangi 

kertas punchcard yang dicetak pada kartu suara. 

4. Marksense Form 

Teknologi ini dinamakan optical scan yang dimulai digunakan 

pada tahun 1980.Pada sistem ini pemilih menggunakan bentuk kertas 

dan menulis pada kotak atau bentuk oval berikut arah panah untuk 

mengarahkan calon pemilih.sudah lengkap ditulis kemudian dibaca 

oleh komputer. Tulisan pemilih ditempatkan pada suatu tempat 

perhitungan dan selanjutnya akan dibaca melalui proses optical 
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scanning dan langsung dihitung dengan bantuan mesin penghitung. 

Kira-kira 25 persen dari seluruh Negara telah menggunkan alat dengan 

cara seperti ini. Pada tahun 1992 telah meningkat dua kali lipat 

penggunaannya dan terus meningkat pemakainya 

5. Electronic Voting 

Teknologi electronic voting dimulai pada tahun 1970 yang 

disebut teknologi pencatatan langsung secara elektronik atau lebih 

dikenal dengan istilah DRE (direct recording electronic).Cara memilih 

dengan sistem ini adalah dengan memilih kandidat yang sudah tercetak 

pada layar komputer. Pemilih hanya menekan tombol pada display atau 

pada alat atau piranti yang mirip. Contoh dari electronic voting adalah 

dengan menekan tombol suara pemilih langsung disimpan pada suatu 

piranti memori atau pada sirkit memori non volatile. Jika peralatan 

pemilihan menggunakan keyboard tulisan suara akan dicatat secara 

elektronik. Salah satu bentuk electronic voting yang sedang 

dikembangkan adalah Internet Voting. 

6. Remote Voting 

Remote voting adalah suatu tempat pemungutan suara yang 

letaknya berjauhan atau pada tempat yang berbeda, teknologi ini bisa 

menggunakan kertas yang dikirim melalui surat suara atau kartu 

suara, atau menggunakan suatu perangkat dengan kata lain bagaimana 
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dokumen suara bisa dikirim ke suatu tempat untuk dihitung ditempat 

yang lain, cara ini tidak ada bedanya dengan pemungutan suara 

melalui surat , jadi remote voting adalah pemungutan suara dari 

tempat yang berbeda hanya saja cara atau media yang berbeda atau 

perangkat yang digunakan bisa berbeda-beda. 

2.1.5. Pengertian Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Desa 

Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga No. 07 Tahun 2006 

Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian 

Kapala Desa dalam Pasal 3 ayat (2) menyebutkan bahwa Dalam 

menyelenggarakan Pilkades BPD (Badan Permusyawaratan Desa) 

membentuk Panitia Pelaksana Pilkades. Dengan demikian Panitia 

Pelaksana Pilkades merupakan sebuah organisasi yang dibentuk oleh 

BPD sebagai alat untuk menyelenggarakan Pilkades. Oleh karena itu 

dapat disimpulkan bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa yang Efektif 

adalah Panitia Pemilihan yang dibentuk BPD untuk dapat melaksanakan 

tugas sesuai dengan prosedur (peraturan perundang-undangan) melalui 

proses kerjasama untuk memperoleh calon kepala desa terpilih sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan. 

Ciri-Ciri Panitia Pemilihan Kepala Desa Yang Efektif, agar 

organisasi dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mewujudkan 

tujuan bersama, berbagai macam teori tentang organisasi disampaikan 

oleh para ahli. Salah satunya yang dikemukakan oleh Max Weber “Tipe 
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Ideal Birokrasi”. Organisasi yang efektif adalah organisasi yang memiliki 

struktur ideal dengan ciri-ciri : 1) adanya pembagian kerja, 2) adanya 

hierarki kewenangan yang jelas, 3) adanya prosedur seleksi formal, 4) 

adanya peraturan yang rinci¸ dan 5) adanya hubungan kerja yang bersifat 

impersonal. Oleh karena itu dalam konteks Pemilihan Kepala Desa, maka 

Panitia Pemilihan sebagai suatu organisasi harus memenuhi ciri-ciri 

organisasi yang efektif yaitu : 

1. Adanya Pembagian Tugas/Kerja 

Panitia Pemilihan Kepala Desa harus menetapkan pembagian 

tugas/kerja bagi semua anggota sesuai dengan posisi/jabatan. Tugas-

tugas yang harus dilaksanakan harus dibagi habis kepada masing-

masing anggota Panitia Pemilihan. Oleh karena itu Panitia Pemilihan 

harus menginventarisir terlebih dahulu tugas-tugas yang harus 

dilaksanakan. Selanjutnya tugas-tugas yang ada dibagi habis kepada 

masing-masing anggota sesuai dengan poisis/jabatan dalam Panitia 

Pemilihan. Sesuai dengan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 07 

Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, 

Pelantikan dan Pemberhenatian Kepala Desa diatur bahwa tugas 

Panitia Pemilihan sebagai berikut : 

a. Menetapkan tata cara penjaringan dan penyaringan Bakal Calon; 

b. Menetapkan tata cara pendaftaran pemilih; 

c. Menetapkan tata cara kampanye; 
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d. Menetapkan tata cara dan menyelenggarakan pemungutan dan 

penghitungan suara; 

e. Menyusun jadwal kegiatan penyelenggaraan pemilihan; dan 

f. Mengajukan rencana biaya pelaksanaan pemilihan; 

2. Adanya Hierarkhi Kewenangan Yang Jelas. 

Panitia Pilkades harus mempunyai kewenangan yang jelas 

sehingga masing-masing mengetahui siapa yang memberi perintah 

dansiapayangharusmelaksanakanperintahserta 

mempertanggungjawabnya (siapa harus melakukan apa). Secara 

singkat Panitia Pilkades harus memiliki hierarki/struktur kepanitiaan. 

Ketua merupakan pimpinan tertinggi dalam Panitia Pemilihan, artinya 

segala tindakan atau keputusan yang dilakukan atas perintah, petunjuk 

dan sepengetahuan Ketua. Kewenangan yang dimiliki ketua sangat 

luas karena melingkupi seluruh proses Pemilihan Kepala Desa. 

Sedangkan Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Seksi-seksi 

melaksanakan tugas sesuai dengan kewenangan yang telah 

didistribusikan oleh Ketua. Secara sederhana kewenangan masing-

masing anggota Panitia tidak lebih lepas dari tugas/kerja 

jabatan/posisi masing-masing. 

Untuk menggambarkan tingkat kewenangan masing-masing 

kepanitiaan sesuai jenjang dan hierarkhi, maka Panitia Pemilihan 

harus memiliki struktur organisasi, dan Struktur organisasi yang baik 
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hendaknya tidak terlalu besar dan tidak melibatkan banyak orang 

dalam kepanitiaan. Kemudian masing-masing pos jabatan harus 

dibuatkan uraian tugas/kerja. Sebagai contoh Struktur organisasi 

Panitia Pemilihan Kepala Desa terdiri dari: 

a. Ketua 

b. Wakil Ketua (bila diperlukan) 

c. Sekretaris 

d. Bendahara 

e. Seksi Pendaftaran Calon 

f. Seksi Pendaftaran Pemilih. 

g. Seksi Pemungutan Suara 

h. Seksi Logistik/Perlengkapan 

i. Seksi Keamanan 

j. Seksi Konsumsi 

Pada prinsipnya penyusunan dan penentuan jumlah 

posisi/jabatan dalam struktur organisasi merupakan kewenangan BPD, 

namun sebelumnya dapat mempertimbangkan masukan/saran dari 

pihak-pihak yang berkompeten seperti Pemerintah Desa, Tokoh 
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Masyarakat, Lembaga Kemasyarakat di Desa, Pemerintah Kecamatan 

maupun Pemerintah Kabupaten. Artinya jumlah posisi/jabatan dalam 

kepanitiaan dapat dikurangi namun tugas-tugas tetap dapat tertangani 

oleh posisi/jabatan yang ada. Suatu hal yang perlu dipahami bersama 

bahwa jumlah Panitia Pemilihan tidak perlu terlalu banyak dengan 

kata lain wajar dan terukur. Agar wewenang dan tugas posisi/jabatan 

masing-masing dalam kepanitiaan Pilkades menjadi jelas dan rinci 

maka Panitia perlu menyusun uraian tugas bagi masing-masing 

posisi/jabatan.  

3. Adanya Prosedur Seleksi Formal. 

Prosedur seleksi formal dalam konteks Pemilihan Kepala Desa 

adalah bahwa pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa dilakukan 

oleh lembaga formal yaitu Badan Permusyawaratan Desa (BPD). 

Prosedur formal pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa diatur 

dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 07 Tahun 

2006 tentang Tata Cara, Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan 

Pemberhentian Kepala Desa, yang secara teknis diatur dalam 

Peraturan Bupati Purbalingga. 

Prosedur pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa dapat 

disajikan sebagai berikut : 
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a. Pembentukan Panitia Pemilihan dilakukan melalui forum rapat 

paripurna BPD. 

b. Quorum Rapat pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa 

adalah ½ dari jumlah anggota BPD dan keputusan dilakukan 

dengan suara terbanyak. 

c. Rapat paripurna BPD dalam rangka pembentukan Panitia 

Pemilihan Kepala Desa bersifat terbuka. 

d. Hasil Rapat pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa 

dituangkan dalam bentuk keputusan BPD. 

e. Yang dapat ditetapkan menjadi anggota Panitia Pemilihan Kepala 

Desa terdiri dari unsur 1) Perangkat Desa, 2) Pengurus Lembaga 

Kemasyarakatan di Desa dan 3) Tokoh Masyarakat. Dengan 

demikian anggota BPD tidak boleh ditetapkan menjadi anggota 

Panitia Pemilihan. 

f. Keputusan BPD tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala 

Desa disampaikan kepada Bupati melalui camat. 

Selain itu Panitia Pemilihan juga harus mempunyai prosedur 

penggantian anggota Panitia baik karena mengundurkan diri, 

diberhentikan karena sudah pindah penduduk atau meninggal dunia. 

Idealnya penggantinya diambil dari seseorang yang berasal dari unsur 

yang diganti dan memiliki kemampuan, kesediaan dan ketokohan 

yang kuat. Diatur mekanisme penggantian misalnya dilakukan melalui 
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rapat panitia, kemudian diusulkan kepada BPD selanjutnya ditetapkan 

dan diambil sumpah oleh BPD. 

4. Adanya Peraturan Yang Rinci. 

Panitia Pemilihan dalam rangka menjalankan tugas 

melaksanakan Pemilihan Kepala Desa harus memiliki peraturan yang 

rinci. Oleh karena itu Peraturan Panitia Pemilihan yang mengatur 

mengenai tahapan Pilkades agar lebih teknis dan lebih rinci 

dibandingkan dengan Tata Tertib Khusus Pemilihan Kepala Desa 

maupun Peraturan Bupati atau Peraturan Daerah. Peraturan Panitia 

tentang Tata Cara yang mengatur mengenai Pilkades sedikitnya ada 5 

(lima) yaitu : 

a. Tata Cara Penjaringan Bakal Calon Kepala Desa. 

b. Tata Cara Penyaringan Bakal Calon Kepala Desa. 

c. Tata Cara Pendaftaran Pemilih. 

d. Tata Cara Kampanye Calon Kepala Desa 

e. Tata Cara Pemungutan Suara. 

Peraturan Panitia tersebut diatas merupakan pedoman bagi 

Panitia dalam melakanakan tahapan-tahapan Pilkades. Panitia tidak 

diperkenankan mengambil tindakan yang tidak diatur dalam Peraturan 
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Panitia Pemilihan. Semua hal yang perlu diatur oleh Panitia Pemilihan 

dalam melaksanakan Pilkades agar diatur dalam Peraturan Panitia 

Pemilihan sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan umum 

dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. 

5. Hubungan Kerja Bersifat Impersonal. 

Panitia Pemilihan Kepala Desa memiliki hubungan kerja 

dengan BPD, Pemerintah Desa, Instansi Tingkat 

Kecamatan/Kabupaten dan Instansi lain bersifat kolektif. Artinya 

semua keputusan dan tindakan serta koordinasi tidak dapat dilakukan 

atas nama pribadi atau individu namun atas nama Panitia Pemilihan 

dan membawa misi organisasi (Panitia Pemilihan). Oleh karena itu 

setiap tindakan/keputusan akan sah apabila diketahui atau 

ditandatangani oleh Ketua Panitia. Semua anggota Panitia Pemilihan 

harus mengetahui dan memahami prosedur kerja Panitia dan prosedur 

koordinasi. 

Anggota Panitia Pemilihan harus menunjukkan kekompakan 

dalam bekerja, antara posisi yang satu dengan yang lain saling 

mendukung dan saling melengkapi sebagai suatu sistem. Panitia 

dianalogkan sebagai sebuah sistem, maka Ketua/Wakil Ketua, 

Sekretaris, Bendahara dan Seksi-skesi merupakan subsistem. 

Sehingga apabila masing-masing subsistem mampu melaksanakan 
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tugas/kerja dengan baik maka sistem tersebut tentu akan bekerja 

dengan baik pula. 

Setiap anggota Panitia Pemilihan harus mengetahui dan 

memahami tugas yang harus dilaksanakan. Disamping itu masing-

masing harus paham betul prosedur yang harus dijalankan serta 

ketentuan apa saja yang harus dijadikan pedoman. Dengan kata lain 

semua anggota Panitia selain memahami tugasnya juga memahami 

ketentuan yang mengatur mengenai Pemilihan Kepala Desa. 

2.1.6. Pengertian Desa dan Pemerintah Desa  

Penyebutan desa memang terasa akrab ditelinga suku jawa. 

Menurut Soetardjo Kartohadikoesoemo (dalam Suhartono 2000 : 8) 

menyebutkan bahwa perkataan desa, dusun, desi, seperti juga perkataan 

negari, nagaro, negory (negarom) asalnya dari kata sanskrit (sansekerta), 

yang artinya adalah tanah air, tanah asal, tanah kelahiran. Sebagaimana 

yang ditulis oleh Geertz (2000) desa merupakan sebutan lawan dari 

negara (negari), desa memiliki arti daerah pedalaman “daerah yang 

diperintah”. Sebutan desa dapat berupa konsep tanpa makna politik, 

namun juga berarti suatu posisi politik dan sekaligus kualitas posisi 

dihadapan pihak atau kekuatan lain. Burger (dalam Suhartono 2000) 

mengatakan bahwa desa mempunyai ikatan horisontal dan vertikal. 
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Sedangkan desa menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun  1979 

Tentang Pemerintahan Desa, yang dimaksud desa adalah : 

“Suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai 
kesatuan masyarakat termasuk didalamnya kesatuan masyarakat 
hukum yang mempunyai organisasi pemerintah terendah langsung 
dibawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya 
sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia”20. 

 

Sedangkan dalam UU No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan 

Daerah, sesuai dengan nuansa otonomi daerah, maka desa diberi 

pengertian baru sebagai berikut : 

“Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-
batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus 
kepentingn masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat 
istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem 
Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”21. 

Apa yang dikembangkan dalam kebijakan pemerintah desa, yang 

kendati memuat konsep hak untuk menyelenggarakan rumah tangganya 

sendiri, namun bersamaan dengan itu pula dinyatakan bahwa desa 

merupakan organisasi pemerintah terendah. Dengan sendirinya desa 

merupakan representasi (kepanjangan) pemerintah pusat. Artinya bahwa 

apa yang dianggap baik oleh pemerintah pusat (organisasi kekuasaan 

diatasnya) dipandang baik pula oleh desa. Asumsi ini bukan saja 

manipulatif, namun juga mempunyai tendensi yang sangat kuat untuk 

                                                             

20
 Undang-undang No. 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa 

 
21 Undang-undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah 
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mengalahkan atau merendahkan keperluan, kebutuhan dan kepentingan 

masyarakat desa.  

Suhartono (2002:13) menyebutkan bahwa kebijakan pemerintah 

desa adalah : 

“... Bahwa sesuai dengan sifat Negara Kesatuan Republik 
Indonesia, maka kedudukan pemerintah desa sejauh mungkin 
diseragamkan, dengan mengindahkan keragaman keadaan desa 
dan ketentuan adat istiadat yang masih berlaku untuk memperkuat 
pemerintah desa agar mampu menggerakkan masyarakat dalm 
partisipasinya dalam pembangunan dan menyelenggarakan 
administrasi desa yang makin luas efektif ....”22 

Dari konsep yang dikembangkan sangat jelas bahwa keragaman 

desa (diberbagai wilayah Indonesia, termasuk keragaman suku bangsa), 

tidak dilihat dari keniscayaan dan kebutuhan obyektif, justru sebaliknya, 

“pemerintahan desa yang sekarang ini bentuk dan coraknya beranekaa 

ragam, yang kadang-kadang merupakan hambatan untuk membina dan 

mengendalikan secara intensif”. 

Maka dengan mudah dipahami mengapa berbagai instrumen 

demokrasi ditingkat desa tidak bisa berkembang. Karena sesungguhnya 

desa lebih dijadikan alat kekuasaan, sehingga segala instrumen yang 

dikembangkan lebih merupakan formalisme dan bukan sebagai wujud 

                                                             

22Suhartono, et al.  2001.  Politik  Lokal.  Penerbit Lapera – Yogyakartahal 13 
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nyata dari itikad untuk membangun demokrasi di tingkat bawah 

(Suhartono et.al, 2001 :33)23 

Sebaliknya desa dengan mudah ditundukan oleh kepentingan 

nasional dengan dalih demi kepentingan umum. Hal ini sering terjadi 

kasus, misalnya pengambilan tanah milik desa sangat mudah. 

Meskipun demikian, dapat dikatakan bahwa pengertian desa 

sebagaimana termuat dalam undang-undang secara jelas menempatkan 

desa sebagai suatu organisasi pemerintah kekuasaan, yang secara politis 

memiliki wewenang tertentu untuk mengatur warga atau anggota 

komunitasnya. Baik sebagai akibat posisi politisnya yang merupakan 

bagian dari negara atau hak asal usul dan adat yang dimilikinya. Namun 

demikian dalam pengertian ini masih belum menggambarkan secara jelas 

mengenai kualitas otoritas yang dimiliki desa, terutama keterkaitan 

dengan kekuatan politik di atasnya, yakni negara, pemerintah pusat dan 

pemerintah daerah. 

Munculnya otoritas politik di dalam suatu komunitas yang disebut 

dengan desa, secara internal mudah dipahami, dengan melihat sejarah 

perkembangannya secara faktual jumlah penduduk bertambah dan 

masalah-masalah yang berkait dengan kepentingan masyarakat juga 

bertambah, sehingga kebutuhan untuk mengatur semakin dibutuhkan. 

                                                             

23Suhartono Op.cit 33 
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Kenyataan itu sudah barang tentu mendorong munculnya suatu otoritas. 

Yang diharapkan dapat mengatasi beberapa persoalan dan merealisasikan 

aspirasi yang berkembang, dan setelah lahir kesatuan masyarakat hukum 

yang mandiri pemimpin mereka biasanya yang tertua atau mempunyai 

kemampuan paling tinggi, Maschab (dalam Suhartono et.al 2001 :14)24 

Jika pembuatan desa sebagia sebuah lokasi suatu komunitas suatu 

kebudayaan, atau desa sebagai lokalitas, maka sudah barang tentu setiap 

lokasi dengan komunitas dan kebudayaannya, akan memiliki lokalitas 

yang khas, setiap tempat berbeda satu sam lainnya. Penamaan desa 

sesungguhnya sudah merupakan masalah, sebab masing-masing lokasi 

memiliki klaim terhadap nama tersendiri, berdasarkan sejarah mereka 

sendiri. Namun secara nasional yang layak digunakan adalah desa. 

Menurut Dadang et.al (2003 :3) mengartikan desa sebagai 

komunitas yang tinggal sebuah lokasi (posisi geografi daerah) tertentu 

desa dapat dikatakan sebagai komunitas dalam kesatuan geografi tertentu 

yang antar mereka saling mengenal dengan baik corak kehidupan yang 

relatif homogin dan banyak bergantung secara langsung pada alam25.Oleh 

karena itu desa di asosiasikan sebagai masyarakat yang hidup secara 

sederhana pada sektor agraris, mempunyai ikatan sosial, adat dan tradisi 

                                                             

24Suhartono Op.cit 14 
25Dadang, et.al 2003.Politik Pemberdayaan (Jalan Menuju Otonomi Desa), Podok Pustaka Jogja, 

Yogyakarta 3 
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yang kaut, bersahaja, serta tingkat pendidikan yang dapat dikatakan 

rendah. Dari pengertian ini kita bisa memilah tiga unsur penting dalam 

makna desa (1) Orang-orang, sekelompok orang, (2) Wilayah/daerah 

tempat berdiam dan (3) Ikatan (dalam banyak bentuk yang pada intinya 

adalah kelembagaan, institusi) 

Menurut P.H. Collin (2004:257) desa secara etimologi berasal dari 

bahasa Sansekerta, deca yang berarti tanah air, tanah asal atau tanah 

kelahiran. Dari perspektif geografis, desa atau village diartikan sebagai “a 

group of houses and shops in a country area, smaller than a town.”26 

Menurut H.A.W. Widjaja (2008:9) Desa adalah : 

 “Suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai 
kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya masyarakat hukum 
yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di 
bawah camat dan berhak untuk menyelenggarakan rumah 
tangganya dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”27 

Kita sudah banyak mengupas tentang desa namun bagaimana agar 

lebih jelas jika membedakan dengan komunitas yang ada di kota, lalu apa 

yang membedakan lebih dari sekedar kondisi fisik di infrastruktur daerah 

tersebut, pengertian desa yang disebut di depan, pada dasarnya hendak 

menunjuk pada kesatuan dari tiga unsur utama, sebagai contoh bisa saja 

ada orang-orang dalam sebuah wilayah tetapi ikatan diantara mereka 

tidaklah jelas, terlebih secara fisik sering ditunjukan oleh kenyataan 

                                                             

26Collin, P.H. Dictionary of Politics and Government, (London: Bloomsbury, 2004), 257 
 
27Widjaja, HAW. 2008. Komunikasi & Hubungan Masyarakat. Bumi Aksara Jakarta, hal 9 



53 

 

 

 

dimana antar warga kota tidak saling mengenal, seperti bila kita 

menunjukkan alamat didesa tidak serumit dikota, jika kita mencari orang 

desa maka kita cukup menyebutkan nama orang tersebut secara jelas, 

dengan demikian pada komunitas desa terdapat sebuah ikatan erat yang 

diartikan mempengaruhi interaksi antara warga desa. 

Lebih lanjut Dadang et.al (2003:5) menyebutkan beberapa ciri-ciri 

desa sebagai berikut : 

a. Adanya suatu wilayah yang jelas dengan demikian wilayah ini 
telah didefinisikan dengan jelas batas-batas teritorialnya.  

b. Adanya sekelompok orang (bukan pribadi atau sebuah 
keluarga) yang bertempat tinggal di daerah, dan merupakan 
wilayah tempat tinggal tersebut sebagai wilayah mereka.  

c. Adanya ikatan dengan dasar yang beragam dan luas, seperti 
kebutuhan rasa aman bersama, yang dibangun bersama dari 
pengalaman hidup bersama.  

d. Mempunyai kekuasaan yang mengatur urusannya mereka 
sendiri menetapkan pemerintah sendiri.  

e. Mempunyai harta benda, kekayaan desa.28 

Menurut Indra Ismawan (2002:39) mengatakan bahwa 

kewenangan desa mencakup : 

a. Kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa. 
b. Kewenangan yang oleh peraturan perundang-undangan yang 

berlaku belum dilaksanakan oleh Daerah dan Pemerintah, dan 
c. Tugas pembantuan dari pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan / 

Pemerintah dan prasarana, serta sumberdaya manusia 
Pemerintah Desa berhak menolak pelaksanaan tugas 

                                                             

28Dadang Op.cit 5 
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pembantuan yang tidak disertai pembiayaan, sarana & 
prasarana, serta SDM29. 
 

Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 telah memberikan 

kewenangan dan kesempatan bagi desa dalam memberdayakan 

masyarakat desa dan Pemerintah Desa, desa dapat mewujudkan 

masyarakat yang mandiri (otonomi daerah) sebagai otonomi asli, Desa 

yang otonom akan memberi ruang gerak yang luas pada perencanaan 

pembangunan yang merupakan kebutuhan nyata masyarakat dan tidak 

banyak terbebani oleh program kerja dari berbagai instansi dan 

Pemerintah. 

Menurut Wijaya (2003 :164) untuk memperkuat pelaksanaan 

otonomi desa diharapkan kepada Pemerintah Kabupaten agar secara 

Intensif dan terpadu mengupayakan kebijakan sebagai berikut : 

“Pertama: Memberi akses dan kesempatan kepada desa/menggali 
potensi sumber daya alam yang ada dalam 
wilayahnya/dimanfaatkan sebagai sumber pendapatan desa tanpa 
mengabaikan fungsi kelestarian konservasi dan pembanguan yang 
berkelanjutan. 
Kedua : Memperogamkan pemberian bantuan kepada desa sesuai 
dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 
Ketiga: Memfasilitasi peningkatan kapasitas permohonan, 
lembaga-lembaga kemasyarakatan serta komponen-komponen 
masyarakat lainnya”30. 
 

                                                             

29
Ismawan, Indra. 2002. Ranjau-Ranjau Otonomi Daerah. Solo: Pondok Edukasi hal 39 

30
Widjaja Op.cit 164 
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Otonomi desa merupakan otonomi yang asli, bulat dan utuh serta 

bukan merupakan pemberian pemerintah. Sebaliknya pemerintah 

mempunyai kewajiban menghormati otonomi yang asli yang dimiliki desa 

tersebut. Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan  

asli berdasarkan hak istimewa, maka desa dapat melakukan perbuatan 

hukum baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, 

harta benda serta dapat dituntut dan menuntut dimuka pengadilan. 

Lebih lanjut Widjaja (2003:168) mengatakan bahwa : 

“Otonomi Desa merupakan otonomi yang berdasarkan asal usul 
dan adat istiadat setempat yang dihasilkan berbagai interaksi antar 
individu dalam masyarakat atau merupakan hasil cipta, rasa dan 
karsa masyarakat dalam kenyataannya pasti akan timbul 
keanekaragaman diri pranata desa, tata kehidupan masyarakat, 
potensi desa, susunan pemerintah yang  sangat dipengaruhi oleh 
keanekaragaman asal usul dan adat istiadat masyarakat”31. 
 

Dengan demikian dalam waktu yang bersamaan perlu pula 

dikembangkan  program untuk lebih meningkatkan keterlibatan secara 

langsung seluruh sumber daya manusia potensial yang ada di desa dalam 

perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan seperti para 

pelaku ekonomi, tenaga-tenaga potensial, lembaga kemasyarakatan desa 

seperti PKK, LPMD, karang taruna, tokoh masyarakat, pemangku adat 

dan tokoh agama. 

 

                                                             

31Widjaja Loc.cit 168 
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2.1.7. Kepemimpinan Desa dan Tahap Pemilihan Kepala Desa 

Sejalan dengan perkembangan sistem pemerintah di Indonesia 

berakibat terjadinya perubahan peraturan perundangan-undangan 

khususnya yang mengatur Pemerintah Daerah. Dalam UU No. 32 Tahun 

2004 pasal 202 ayat (1) menyebutkan bahwa pemerintah desa terdiri atas 

Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan perangkat desa, 

pada ayat (2) menyebutkan perangkat desa terdiri atas sekretaris desa dan 

perangkat desa lainnya. Penentuan kepala desa pada pasal 203 ayat (1) 

dinyatakan bahwa Kepala Desa dipilih langsung oleh dan dari penduduk 

desa warga negara Republik Indonesia yang syarat selanjutnya dan tata 

cara pemilihan diatur lebih lanjut dalam Perda Kab. Purbalingga No 07 

tahun 2006. Selanjutnya calon Kepala Desa yang terpilih dengan 

mendapatkan dukungan suara terbanyak ditetapkan oleh Badan 

Perwakilan Desa dan disahkan oleh Bupati. Menurut Widjaja (2003:29) 

mengatakan bahwa pengesahan Bupati hanya bersifat administratif saja, 

sedangkan penetapan calon terpilih ditentukan rakyat desa sendiri melalui 

BPD32. 

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 menyebutkan bahwa 

perangkat desa terdiri dari unsur staf yaitu unsur pelayanan seperti 

sekretariat desa dan atau tata usaha, unsur pelaksana, unsur pelaksana 

teknis lapangan seperti pamong tani, urusan keamanan dan unsur 

pembantu Kepala Desa di wilayah bagian desa seperti Kepala Dusun.  

                                                             

32Undang-undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Ps. 202 
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Badan Perwakilan Desa sebagai lembaga legislatif desa yang 

berfungsi sebagai pengayom adat istiadat, dan bersama-sama Pemerintah 

Desa membuat dan menetapkan Peraturan Desa (Perdes), menampung 

dan menyalurkan aspirasi masyarakat kepada pejabat atau instansi yang 

berwenang serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan 

Perdes mengenai APBD serta keputusan kepala Desa tentang pelaksanaan 

fungsi BPD yang ditetapkan dalam tata tertib BPD. 

Pertanggungjawaban Kepala Desa ditunjukan kepada rakyat 

melalui BPD dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada 

Bupati. Pertanggungjawaban Kepala Desa disampaikan kepada BPD 

sekali dalam setahun pada setiap tahun anggaran. Dan apabila laporan 

pertanggungjawaban (LPJ) Kepala Desa ditolak oleh BPD, maka LPJ 

tersebut harus dilengkapi atau disempurnakan. Namun setelah 

disempurnakan tetap ditolak oleh BPD untuk kedua kalinya, maka BPD 

mengusulkan pemberhentian Kepala Desa kepada Bupati. Mekanisme 

tersebut adalah merupakan perwujudan pelaksanaan demokrasi 

(Kedaulatan rakyat) di tingkat desa. 

Dalam penyelenggaraan pemerintah desa masyarakat dan 

Pemerintah Desa diberi kesempatan untuk membentuk lembaga lain 

seperti lembaga adat dalam upaya pemberdayaan, pelestarian dan 

pengembangan adat-istiadat yang sesuai dengan pembangunan, juga 

pembentukan lembaga kemasyarakatan dalam pemerintah sesuai dengan 

kebutuhan desa seperti POSYANDU, LPMD, PKK, Desa Wisma dan lain 



58 

 

 

 

sebagainya. Ketentuan ini mempertegas bahwa desa merupakan daerah 

istimewa yang bersifat mandiri, dan warga desa berhak untuk 

mengembangkan dan berpatisipasi dalam pembangunan desanya sesuai 

kondisi sosial budaya yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. 

Dalam PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa, Pasal 14 pada ayat 

(1) secara tegas disebutkan bahwa Kepala Desa mempunyai tugas 

menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan 

kemasyarakatan  dan pada ayat (2) menyatakan Kepala Desa mempunyai 

wewenang : 

a. memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan 

kebijakan yang ditetapkan bersama BPD; 

b. mengajukan rancangan peraturan desa; 

c. menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama 

BPD; 

d. menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB 

Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD; 

e. membina kehidupan masyarakat desa; 

f. mengoordinasikan pembanngunan desa secara partisipasif; 

g. mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat 

menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan; dan 
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h. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-

undangan33. 

Mengingat tugas Kepala Desa yang sangat berat, maka diperlukan 

persyaratan tertentu untuk menjadi Kepala Desa. Persyaratan selain yang 

telah ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan  juga diperlukan 

adanya kemampuan dalam menjalankan kepemimpinan yang 

diembannya. Menurut Widjaja (2003:30) menyebutkan beberapa 

kelebihan yang harus dimiliki oleh seseorang pemimpin antara lain : 

1. Kelebihan dalam penggunaan pikiran dan rasio, dalam arti 
kelebihan dalam memiliki pengetahuan tentang hakiki tujuan 
dan lembaga (desa) yang dipimpinnya. Pengetahuan tentang 
keluhuran asas-asas yang mendasari organisasi yang 
dipimpinnya dan pengetahuan tentang cara-cara untuk 
memutar roda pemerintah secara rasional, efektif, efisien, dan 
profesional sehingga tercapai hasil yang maksimal. 

2. Kelebihan dalam rohaniah, dalam arti memiliki sifat-sifat 
keluhuran budi, integritas moral sehingga menjadi teladan bagi 
masyarakat yang dipimpinnya.  

3. Kelebihan secara fisik, dalam arti dapat memberikan contoh 
konkrit dalam memotivasi kerja yang berprestasi bagi yang 
dipimpinnya34. 

 
Kepemimpinan (leadership) secara umum merupakan kemampuan 

seseorang pemimpin untuk mempengaruhi orang lain (yang dipimpin). 

Sehingga orang lain tersebut bertingkah laku sebagaimana yang 

dikehendaki pemimpin tersebut. Kepemimpinan Kepala Desa dapat 

mengkoordinasikan seluruh kepentingan masyarakat desa dalam setiap 

pengambilan keputusan. Seorang Kepala Desa menyadari bahwa 

                                                             

33
Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 Tentang Desa, Pasal 14 

34 Widjaja Op.cit 30 
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pekerjaan tersebut bukanlah tanggung jawab Kepala Desa semata. Oleh 

sebab itu melimpahkan wewenang dan tanggung jawab kepada semua 

tingkat pimpinan sampai ke tingkat bawahan sekalipun perlu dilakukan, 

seperti kepada Kepala Dusun, Kepala Urusan dan lain sebagainya. 

Bawahan (yang dipimpin) mengetahui apa yang harus masyarakat 

kerjakan atas dasar kesadaran (bukan keterpaksaan) dengan tanpa 

keragu-raguan mereka melakukan dengan sebaik-baiknya sekalipun 

Kepala Desa tidak berada di tempat, misalnya dalam tolong menolong 

dan gotong royong yang dilakukan bersama-sama masyarakat 

Kepala Desa akan berhasil apabila dalam memimpin desanya 

dalam setiap langkah kegiatannya senantiasa memperhatikan suara 

rakyat, dan dilakukan secara demokratis yaitu mencerminkan 

keterbukaan, bertanggung jawab dalam mengambil keputusan didasarkan 

kepada hasil kesepakatan masyarakat banyak. 

Widjaja (2003:32) menyebutkan tipe kepemimpinan demokratis 

dapat terwujud apabila : 

1. Proses penggerakan bawahan selalu bertitik tolak dari 
pendapat bahwa manusia itu adalah makhluk yang paling 
termulia di dunia (berbudaya dan beradab) 

2. Selalu mensinkronisasikan dan tujuan organisasi dengan 
kepentingan dan tujuan pribadi. 

3. Senang menerima saran, pendapat dan kritikan. 
4. Berusaha mengutamakan kerjasama anggota tim kerja dalam 

usaha mencapai tujuan. 
5. Memberikan kebebasan pada bawahan untuk mengembangkan 

diri. 
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6. Berusaha mengembangkan kapasitas diri pribadi sebagai 
pemimpin (leader) dalam kepemimpinan (leadership)35 

 
Dalam hal pengisian Kepala Desa berdasarkan UU No. 5 Tahun 

1979, desa belum memiliki kewenangan secara luas untuk melaksanakan 

Pilkades, karena segalanya masih diatur oleh pemerintah provinsi. 

Sedangkan UU No. 32 Tahun 2004, kewenangan secara luas untuk 

melaksanakan pemilihan Kepala Desa ada pada desa itu sendiri, 

sedangkan pemerintah atasnya bersifat memfasilitasi penyelenggaraan 

pemilihan Kepala Desa. Kewenangan yang dimiliki secara otonom untuk 

melaksanakan pemilihan Kepala Desa adalah mulai dari pengumuman 

kekosongan Kepada Desa, pembentukan panitia, penjaringan bakal calon 

kepala desa sampai pada tahap pelaksanaannya. Hanya pengesahan 

Kepala Desa terpilih kewenangan masih ada pada bupati. 

Tahap sebelum pelaksanaan pemilihan Kepala Desa berdasarkan 

PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa Jo. Peraturan Daerah Kabupaten 

Purbalingga Nomor 07 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, 

Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa adalah sebagai 

berikut : 

1 Pembentukan panitia  

Setelah terjadi kekosongan Kepala Desa, (1) Badan 

Perwakilan Desa (BPD) membentuk panitia pencalonan dan pemilihan 

Kepala Desa yang keanggotaannya terdiri dari anggota BPD, pengurus 

                                                             

35Widjaja Loc.cit 32 
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lembaga masyarakat dan tokoh-tokoh masyarakat, (2) susunan panitia 

pencalonan dan pemilihan Kepala Desa, dituangkan dalam keputusan 

BPD yang diketahui oleh Kepala Desa dan disahkan oleh camat. 

2 Penjaringan Bakal Calon Kepala Desa   

Proses penjaringan bakal calon kepala desa dilakukan oleh 

panitia dengan membuka pendaftaran selama 15 hari. Bagi warga desa 

yang berminat dan memenuhi persyaratan normatif sebagaimana 

dituangkan dalam pasal 18 Perda Kabupaten Purbalingga Nomor 07 

Tahun 2006 antara lain : 

a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 

b. Setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan 

Republik Indonesia dan Pemerintah serta tidak pernah mengikuti 

kegiatan organisasi yang berdasarkan ketentuan peraturan 

perundang-undangan dinyatakan terlarang; 

c. Berpendidikan sekurang-kurangnya sekolah Lanjutan Tingkat 

Pertama (SLTP) dan atau berpengetahuan yang sederajat; 

d. Tidak pernah terlibat langsung suatu kegiatan yang mengkianati 

Pancasila dan UUD 1945, G 30 S/PKI dan Organisasi terlarang 

lainnya; 

e. Berumur sekurang-kurangnya 25 Tahun (dua puluh lima tahun) 

pada saat mendaftar; 

f. Sehat jasmani dan rohani; 

g. Berkelakuan baik, jujur dan adil; 
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h. Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana 

kejahatan; 

i. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang 

mempunyai kekuatan hukum tetap; 

j. Mengenal desanya dan dikenal oleh masyarakat di desa setempat; 

k. Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa; dan 

l. Tidak dalam status sebagai Kepala Desa di desa lain. 

3 Penetapan Calon Kepala Desa 

Setelah panitia melakukan penjaringan selanjutnya melakukan 

seleksi administrasi yaitu mengoreksi persyaratan dan identitas diri, 

untuk dicocokan dengan ketentuan yang berlaku. Apabila telah 

memenuhi persyaratan maka bakal calon Kepala Desa ditetapkan 

sebagai calon Kepala Desa oleh ketua panitia pemilihan Kepala Desa. 

4 Kampanye Calon Kepala Desa 

Kampanye adalah kegiatan yang dilakukan oleh calon kepala 

desa dengan cara memasang/ menempelkan tanda gambar atau cara 

lain yang tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku, tidak 

mengganggu lalu lintas dan ketertiban, melakukan pidato di depan 

masa sebelum pemungutan suara dilaksanakan dan dititik beratkan 

pada penyampaian Visi,Misi, dan Program Kerja. 

5 Pemungutan dan Perhitungan Suara 

Paniti pemilihan Kepala Desa menentukan hari dan tanggal 

pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara sesuai ketentuan. 
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Warga desa yang telah terdaftar sebagai pemilih dan mendapat surat 

undangan datang di tempat pemungutan suara untuk menggunakan 

hak pilihannya secara LUBER. 

6 Pengumuman dan Penetapan Calon Terpilih 

Setelah perhitungan suara sesuai dilaksanakan, ketua panitia 

pemilihan mengumumkan hasil perhitungan suara. Dalam forrum 

rapat tidak mengajukan keberatan, maka ketua panitia pemilihan 

menyatakan bahwa hasil perhitungan suara yang telah dilaksanakan 

dinyatakan sah, ketua panitia pemilihan mengumumkan dan 

menetapkan calon Kepala Desa terpilih. 

7 Pengesahan dan Pelantikan Kepala Desa 

Calon Kepala Desa terpilih yang diajukan oleh Badan 

Perwakilan Desa dikukuhkan oleh Bupati dengan Surat Keputusan, 

Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk mengambil sumpah Kepala 

Desa dalam sebuah upacara pelantikan. Kendatipun penjelasan 

tersebut secara normatif merupakan tahapan proses penyelenggaraan 

Pilkades, namun karena secara empiris merupakan peristiwa yang 

nyata terjadi di masyarakat, seperti penulis saksikan sendiri 

bagaimana para elite desa membuat kesepakatan untuk memunculkan 

calon tunggal, penulis juga melihat bagaimana seorang pemilih yang 

menggunakan hak pilihnya sambil melepas sandal/ alas kakinya di 

dalam bilik, sebagai pertanda bahwa dia memilih calon yang 

sebelumnya telah disepakati bersama botoh calon tertentu. Kondisi 
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masyarakat semacam itu itu bener-bener terjadi pada pelaksanaan 

pilkades di Kecamatan Sarang, sehingga penulis mengasumsikan 

bahwa tahapan penjaringan, kampanye, pemungutan suara hingga 

pelantikan Kepala Desa merupakan variabel penelitian. 

 

2.2. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan 

Guna menunjang peneliti dalam proses penelitian ini, maka dalam 

telaah pustaka perlu kiranya meninjau beberapa hasil penelitian sebelumnya 

yang memiliki relevansi dengan penelitian ini. Hasil tinjauan pustaka peneliti 

terdahulu dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan referensi 

kepustakaan maupun perbandingan dalam proses penulisan ini. Adapun 

penelitian terdahulu yang dapat memberikan gambaran untuk mendukung 

peneliti antara lain: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Agus Suprastio tentang Inplementasi 

Kebijakan JPS Proyek Pengembangan Kecamatan (PPK) di Kabupaten 

Cirebon, Jawa Barat. Dalam penelitian tersebut peneliti ingin 

menggambarkan hubungan antara isi kebijakan, kemampuan pelaksanaan 

dan lingkungan dengan implementasi program pembangunan kecamatan 

dalam mendukung program JPS di Kabupaten Cirebon tahun 2001. 

Penelitian menggunakan sampel secara random sampling terhadap aparat 

pelaksana, masyarakat dan tenaga pendamping, dengan menggunakan 

teknik observasi, wawacara mendalam, serta analis data secara kuantitatif 

dan kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa Variabel kebijakan, 

variabel kemampuan pelaksana dan variabel lingkungan, cukup 
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berpengaruh terhadap implementasi program PPK di kecamatan, Kabupaten 

Cirebon.Hasil analis menunjukkan bahwa korelasi secara bersama-sama 

antara isi kebijakan, kemampuan pelaksanaan, lingkungan dengan 

implementasi program PPK di Kabupaten Cirebon diperoleh hasil 0,141, 

artinya ada hubungan yang positif tetapi lemah karena hasil korelasi 

tersebut di bawah 0,5. 

2. Utang Suwaryo meneliti Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah di 

Kabupaten Bandung pada tahun 2005. Masalah penelitian yang 

dikemukakan adalah menyangkut bagaimana implementasi kebijakan 

otonomi daerah dapat mencapai tujuan yang diinginkan, dan faktor apa saja 

yang dapat mempengaruhi berhasil tidaknya proses implementasi kebijakan 

otonomi daerah, serta bagaimana pemahaman dan tanggapan para 

pelaksana kebijakan terhadap kebijakan otonomi daerah. Pendekatan yang 

digunakan dalam penelitian tersebut adalah deskriptif kasus dengan 

pendekatan kualitatif. 

Dari hasil penelitian di lapangan Utang Suwaryo menemukan bahwa 

untuk mencapai efektivitas implementasi kebijakan otonomi daerah 

dibutuhkan banyak komponen dan komponen itu tidak berdiri sendiri, 

meliputi sumber daya, struktur birokrasi, sikap aparat pelaksana yang prima 

dan partisipasi masyarakat, kewenangan untuk mengatur, urusan, dan 

keuangan. Terhadap setiap kompenen itu satu dengan yang lainnya saling 

berinteraksi, karena itu, implementasi kebijakan otonomi daerah dapat 

dipandang sebagai suatu sistem yang terdiri banyak komponen yang saling 
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berkaitan dan berjalan terus menerus serta tidak pernah final. Perbedaan 

dengan penulisan ini yakni bila Utang Suwarno memfokus implementasi 

kebijakan pada sejumlah kewenangan sebagai aplikasi dari otonomi daerah 

berdasarkan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan 

Daerah, sedangkan kalau penulis fokus pada kajian untuk menemukan 

korelasi pengaruh variabel bebas dengan variabel terikat yaitu 

penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa. 

3. Eddy Kiswanto mahasiswa Undip pada tahun 2004, penelitian terhadap 

implementasi kebijakan Perda Kab. Rembang No 7 tahun 2000 tentang Tata 

Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, 

lokus di Kec. Sarang Kab. Rembang, dengan tujuan ingin mengetahui 

hubungan dan/atau pengaruh variabel bebas yang terdiri dari penjaringan 

calon kepala desa, kampanye calon Kepala Desa, pemungutan dan 

penghitungan suara, pengumuman dan penetapan calon terpilih, pengesahan 

dan pelantikan Kepala Desa dengan variabel tergantung/terikat pelaksanaan 

pemilihan Kepala Desa di Kec. Sarang, Kab. Rembang. Metodologi 

penelitian yang digunakan kwantitatif melalui penyebaran kuisioner yang 

berisi pertanyaan terhadap 175 orang sebagai responden secara random 

sampling di tiga desa dari 23 desa yang ada di Kec. Sarang, Kab. Rembang. 

Data primer dan sekunder yang diperoleh kemudian diolah menggunakan 

analisis Rank Kendall dan hasilnya  menunjukan bahwa variabel bebas 

mempunyai korelasi dengan variabel terikat, namun hanya terdapat dua 

variabel bebas yang mempunyai korelasi dengan variabel terikat pada 
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tingkat sangat signifikan dan kuat yaitu variabel pemungutan dan 

penghitungan suara serta variabel pengesahan dan pelantikan Kepala Desa 

dengan variabel proses pelaksanaan pemilihan Kepala Desa. 

4. Penelitian yang dilakukan Nira Rum Winangkis dan Sutrisno Satrijo Utomo 

Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 

Universitas Sebelas Maret Surakarta pada tahun 2013.Meneliti Pilkades di 

desa Luwang, Gatak, Sukoharjo, ada tiga calon kepala desa yang memenuhi 

syarat, diantaranya, Sumarno, Sugeng Wibowo, dan Sarjuni. Peneliti 

mendalami teknik kampanye/komunikasi politik salah satu calon kepala 

desa yaitu Sugeng Wibowo, alasannya karena dia telah menjabat sebagai 

Kepala Desa pada masa sebelumnya yaitu saat Pilkades tahun 2006 atau 

sebutan lainnya dengan Incumbent. Incumbent sendiri mempunyai arti 

posisi seseorang yang sedang menjabat sebagai kepala daerah dan hendak 

ikut dalam pilkada. Peneliti menggunakan metode deskriptif dapat 

diuraikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan 

menggambarkan atau menuliskan keadaan subyek atau obyek penelitian 

suatu organisasi, masyarakat dan lain-lain berdasarkan fakta-fakta yang 

tampak dan sebagaimana adanya. Teknik pengambilan sampel 

menggunakan purposive sampling dengan mengambil informan yang ada di 

seluruh dukuh di Desa Luwang. Dalam pengumpulan data, peneliti 

menggunakan teknik wawancara mendalam yang berpedoman pada 

interview guide. Untuk validitas data peneliti menggunakan triangulasi data 

(sumber). Sedangkan untuk teknik analisis menggunakan analisis interaktif 
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dimana terdapat tiga komponen di dalamnya, yaitu reduksi data, penyajian 

data, dan penarikan kesimpulan. Sugeng Wibowo di mata masyarakat Desa 

Luwang, yang memang notabene dia sudah menjadi Kepala Desa 

sebelumnya punya kelebihan, ini merupakan kunci baginya untuk 

memperoleh suara, disamping juga dengan komunikasi politik yang 

digunakannya dalam berkampanye. Kampanye politik yang digunakan 

Sugeng Wibowo baik melalui kampanye massa dan kampanye antarpersona 

dilakukan 4 bulan sebelum diadakannya pemilihan kepala Desa Luwang, 

tepatnya bulan September 2012 sudah mulai gencar dalam berkampanye. 

Keunikan kampanye politik yang digunakan Sugeng Wibowo dalam 

pemilihan kepala Desa Luwang yaitu ketika melakukan kampanye door to 

door atau mendatangi ke hampir semua rumah yang ada di Desa Luwang. 

Ini dilakukan kandidat Sugeng Wibowo bersama istrinya. Dalam door to 

door kandidat Sugeng Wibowo tidak memilih-milih mana yang akan 

didatangi baik warga itu memihak kubu Sugeng Wibowo atau tidak, dan 

ternyata komunikasi politik yang dugunakan cukup efektif karena bisa 

mempengaruhi masa/pemilih dalam menentukan pilihannya dan Sugeng 

Wibowo terpilih kembali jadi Kepala Desa.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1. Kerangka Penelitian  

  Hasil penelitian akan diuraikan secara deskriptip, yaitu memberikan 

gambaran tentang permasalahan melalui analisis dengan menggunakan 

pendekatan ilmiah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Untuk mengetahui 

pengaruh penjaringan dan penyaringan calon Kepala Desa, kampanye calon 

Kepala Desa, dan pemungutan serta perhitungan suara, pengaruhnya terhadap 

efektivitas Panitia Pelaksana Pilkades dalam penyelenggaraan pemilihan 

Kepala Desa, di 3 (tiga) desa yaitu desa Plumutan, desa Karangkemiri dan desa 

Muntang wilayah kecamatan Kemangkon, kabupaten Purbalingga, ketiga desa 

tersebut diambil sebagai sampel penelitian karena merupakan desa yang 

terakhir kali menyelenggarakan Pilkades dalam periode tahun 2013. Penelitian 

dilakukan terhadap 60 orang responden yang merupakan populasi anggota 

panitia pemilihan kepala desa dari masing-masing desa yang berjumlah 20 

orang, karena keanggotaan dalam organisasi Panitia Penyelenggara Pilkades 

berjumlah 20 orang, sehingga secara keseluruhan dari tiga desa tersebut 

populasinya menjadi berjumlah 60 orang. Permasalahan yang diteliti diperoleh 

berdasarkan indikator-indikatornya, dan setiap indikator tersebut diuraikan 

dalam bentuk pertanyaan yang diajukan kepada responden. Dengan 

menggunakan instrumen penelitian yang terdiri dari observasi, wawancara serta 

angket yang telah diproses dengan mengoreksi (editing), mengelompokan dan 
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memberi kode (coding) dan menyusun tabel (tabulating), sehingga dapat 

digunakan untuk membuktikan hipotesis. 

  Data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah terdiri dari data 

primer dan data skunder. 

 Sedangkan sumber data diperoleh : 

1. Data primer : yaitu diperoleh secara langsung dari responden sampel yang 

ditentukan secara random di desa Pelumutan, desa Karangkemiri dan desa 

Muntang kecamatan Kemangkon, kabupaten Purbalingga 

2. Data skunder : yaitu diperoleh dari Bagian Pemerintah Desa Setda 

Purbalingga, Kantor Kecamatan Kemangkon berupa buku-buku laporan, 

dokumen dan informasi dari Pemerintah desa. 

Alat yang akan di gunakan untuk pengumpulan data dalam penelitian 

ini adalah kuisioner, yang nantinya akan memberi masukan yang dapat 

dipertanggungjawabkan sehingga mudah dianalisis sesuai dengan metode 

penelitian yang ditetapkan. Sedangkan instrumen yang dipergunakan dalam 

penelitian ini adalah menyusun daftar pertanyaan yang mengacu pada variabel 

bebas dan variabel terikat. Instrumen penelitian merupakan pengukuran 

terhadap fenomena sosial, oleh karena itu untuk mengukur fenomena tersebut 

peneliti menggunakan alat ukur atau instrumen peneliti secara spesifik terhadap 

variabel yang akan diteliti. 

3.2. Hipotesis Penelitian 

 Berdasarkan uraian dalam landasan teori diatas, maka formulasi 

hipotesis dalam penelitian adalah : 
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3.2.1. Hipotesis Verbal 

a. Hipotesis Minor 

1) Terdapat pengaruh yang positif antara variabel penjaringan 

calon Kepala Desa dengan variabel efektivitas Panitia Pelaksana 

Pilkades dalam penyelenggaraan Pilkades.  

2) Terdapat pengaruh yang positif antara variabel kampanye calon 

Kepala Desa dengan variabel efektivitas Panitia Pelaksana 

Pilkades dalam penyelenggaraan Pilkades.  

3) Terdapat pengaruh yang positif antara variabel pemungutan dan 

perhitungan suara dengan variabel efektivitas Panitia Pelaksana 

Pilkades dalam penyelenggaraan Pilkades.  

b. Hipotesis Mayor  

Terdapat pengaruh positif antara variabel penjaringan calon 

Kepala Desa, kampanye calon Kepala Desa, dan pemungutan serta 

perhitungan suara, secara bersama-sama dengan variabel efektivitas 

Panitia Pelaksana Pilkades dalam penyelenggaraan Pilkades. 

3.2.2. Hipotesis Geometri  

Untuk memperjelas pemahaman terhadap pengaruh antara masing-

masing variabel dibawah ini disajikan dalam bentuk geometri sebagai 

berikut : 
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 Gambar 3.1. Kerangka Pemikiran Penelitian (Hipotesis Minor) 

                                                            

      

                                                                    H1 

   

                               H2 

                                                                H3                                                                      

 

  

                         Gambar 3.2. Kerangka Pemikiran (Hipotesis Mayor) 

 

 

 

 

 H4     

       

     

  

          

 

 

Penjaringan dan 
Penyaringan calon Kades 

(X 1) 

Kampanye calon Kades 
(X 2) 

Pemungutan Suara dan 
Penghitungan Suara 

 (X 3) 

 
Efektivitas  

Penyelenggaraan Pemilihan 
Kepala Desa (Y) 

Penjaringan dan 
penyaringan Calon 
Kepala Desa (X 1) 

Kampanye Calon Kepala 
Desa (X 2) 

Pemungutan Suara dan 
Penghitungan Suara (X 3) 

 
Efektivitas 

Penyelenggaraan Pemilihan 
Kepala Desa (Y) 
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3.3. Desain Penelitian  

Dalam penelitian ini menggunakan desain deskriptif dengan metode 

studi kasus, ruang lingkup penelitian adalah kebijakan publik. Maka penulis 

akan memaparkan hasil pengamatan implementasi kebijakan publik tentang 

penyelenggaraan pemilihan kepala desa yang diatur dalam Peraturan Daerah 

Kabupaten Purbalingga Nomor 07 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pencalonan, 

Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa. Dalam penelitian akan 

diuraikan faktor-faktor yang merupakan tahapan kegiatan Pilkades sebagai 

variabel yang akan diukur pengaruhnya antara variabel bebas berupa 

penjaringan dan penyaringan calon Kepala Desa, kampanye calon Kepala Desa, 

pemungutan dan perhitungan suara, dengan variabel terikat yaitu efektivitas 

Panitia Pelaksana Pilkades dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa.  

3.4. Lokasi Penelitian  

 Lokasi penelitian dipilih di Kecamatan Kemangkon, Kabupaten 

Purbalingga dengan pertimbangan bahwa wilayah kecamatan Kemangkon 

dalam periode tahun 2013 baru saja menyelenggarakan pesta demokrasi 

pemilihan Kepala Desa. Penyelenggaraan Pilkades berlangsung secara periodik 

sebanyak 13 desa dan ke 3 (tiga) desa yakni, desa Plumutan, desa 

Karangkemiri, dan desa Muntang, merupakan desa yang terakhir kali 

menyelenggarakan Pilkades dalam periode tahun 2013 sehingga menjadi 

pertimbangan dalam penentuan obyek  sampel penelitian. Alasan lain yang 

dijadikan pertimbangan penentuan lokus penelitian bahwa daerah tersebut 
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merupakan tempat tinggal peneliti, atas dasar pertimbangan tersebut dengan 

harapan akan mempermudah pelaksanaan penelitian dalam pengumpulan data, 

karena memahami wilayah dan adat istiadat masyarakat setempat. 

3.5. Klasifikasi Variabel Penelitian  

a. Variabel bebas (independent) yang merupakan bagian dari tahapan dalam 

Pilkades adalah penjaringan dan penyaringan calon Kepala Desa (X 1), 

kampanye calon Kepala Desa (X 2), dan pemungutan serta penghitungan 

suara (X3). 

b. Variabel terikat (dependent) dalam penelitian ini adalah Efektivitas Panitia 

Pelaksana Pilkades dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa (Y), 

3.6. Definisi Konseptual, Operasional dan Pengukuran Variabel 

3.6.1. Definisi Konseptual   

a.    Penjaringan Calon Kepala Desa (X 1) 

Penjaringan calon Kepala Desa adalah tata cara yang 

dilakukan oleh panitia pemilihan Kepala Desa pada suatu desa untuk 

memperoleh bakal calon yang memenuhi syarat dalam arti mampu 

dan mau menjadi bakal calon Kepala Desa melalui seleksi 

administrasi. 

b. Kampanye Calon Kepala Desa (X 2) 

Kampanye calon Kepala Desa adalah serangkaian kegiatan 

yang dilakukan oleh calon Kepala Desa dengan maksud untuk 

mendapatkan dukungan dan simpati masyarakat sebagai pemilih 

pada pelaksanaan pemilihan Kepala Desa. 
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c.    Pemungutan dan Perhitungan Suara (X 3) 

Pemungutan dan perhitungan suara adalah kegiatan yang 

dilaksanakan oleh panitia pada suatu tempat tertentu dalam rangka 

mengumpulkan suara pemilih (melalui pencoblosan tanda 

gambar/simbol calon Kades), setelah selesai pencoblosan kemudian 

dilanjutkan dengan kegiatan menghitung suara untuk menentukan 

perolehan suara yang didapati masing-masing calon Kepala Desa 

dalam pemilihan Kepala Desa. 

d. Efektivitas Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa (Y) 

Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa adalah 

serangkaian Kegiatan yang dilaksanakan oleh segenap unsur yang 

terlibat dalam proses pemilihan kepala desa yang terdiri dari Panitia 

Pelaksana Pemilihan, Panitia Pengawas, Panitia Pembina, para 

calon kepala desa dan masyarakat sebagai pemilih yang 

kegiatannya dimulai dari penjaringan dan penyaringan bakal calon 

kepala desa sampai dengan pemungutan serta penghitungan suara, 

untuk menentukan calon terpilih sebagai kepala dengan dukungan 

suara terbanyak pada pemilihan Kepala Desa, yang kemudian 

ditetapkan menjadi calon terpilih. 

3.6.2. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

Definisi operasional merupakan tahapan penjabaran konsep atau 

variabel penelitian dalam perincian terukur. Operasionalisasi konsep 

tersebut ditransformasikan menjadi bagian dari yang telah lebih konkrit 
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dan terukur. Untuk melakukan hal tersebut terlebih dahulu mengurai 

konsep atau variabel menjadi faktor-faktor yang membentuk variabel 

tersebut. Indikator tersebut dapat dikembangkan menjadi suatu daftar 

pertanyaan yang menjadi muatan dalam daftar kuisioner. Kemudian 

faktor tersebut digambarkan dalam indikator-indikator yang terukur. 

Definisi operasional adalah suatu definisi yang diberikan kepada suatu 

variabel atau konstrak dengan cara memberikan arti atau menspesifikasi 

kegiatan atau memberikan operasional yang diperlukan untuk mengukur 

konstrak. Definisi operasional didasarkan atas sifat-sifat yang 

didefinisikan yang dapat diamati atau diobservasi (Suryabrata 

2003:83)36. Sedangkan menurut Masri Singarimbun (1995:46) definisi 

operasional adalah unsur penelitian yang memberitahukan bagaiman 

caranya mengukur suatu variabel, atau dengan kata lain merupakan 

petunjuk pelaksanaan atau pedoman bagaimana cara untuk mengukur 

variabel37.  

Keempat variable yang telah didefinisikan dan tercantum dalam 

kerangka penelitian selanjutnya akan dioperasionalkan atau dijabarkan 

kedalam dimensi-dimensi menjadi bagian-bagian lebih kecil atau factor 

                                                             

36
 Suryabrata, 2003 Metodologi Penelitian, Radja Grafindo Persada, Jakarta hal 83 

37
 Masri Singarimbun 1995 Metode Penelitian Survei, LP3S, Jakarta hal 46 
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dan indicator-indikator pentingnya, pengukuran yang digunakan dalam 

bentuk skala interval akan diterapkan pada semua item pertanyaan 

melalui instrumen kuisioner dengan skala pengukuran linkert, yang 

memberikan nilai atau skor untuk jawaban yang diperoleh dari daftar 

pertanyaan dari yang paling rendah, sedang sampai pertanyaan yang 

paling tinggi. Pedoman pengukuran tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Skor 4 (empat) untuk kategori jawaban yang sangat mendukung  

2. Skor 3 (tiga) untuk kategori jawaban mendukung  

3. Skor  2 (dua) untuk kategori jawaban yang kurang mendukung  

4. Skor 1 (satu) untuk kategori jawaban yang tidak mendukung  

Kategori jawaban dapat berubah sesuai dengan kebutuhan 

seperti (sangat baik, baik, cukup, tidak baik/kurang dan sebagainya). 

Daftar pertanyaan yang terkait dengan indikator variabel yang diteliti 

tercantum dalam lampiran 2 Kuisioner. 

Variabel yang diukur terdiri dari variabel Penjaringan dan 

Penyaringan Calon Kades, Kampanye Calon Kades, Pemungutan dan 

Perhitungan Suara, dan variabel Efektivitas Penitia Pelaksana Pemilihan 

Kepala Desa  dalam menyelnggarakan Pilkades. Adapun rincian 

variabel, dimensi beserta indikatornya digambarkan dalam tabel 3.1. 

Tabel 3.1. : Pengukuran Variabel 

Variabel Dimensi Indikator Skala 

1. Penjaringan dan  

Penyaringan 
calon Kades 

1. Pemberkasan/ 

Seleksi 
administrasi 

1. Menginventarisir berkas per-  
syaratan  bakal calon Kades 

2. Penelitian terhadap keabsahan 
surat pencalonan beserta 
lampirannya 

3. Adanya Verifikasi terhadap 

Interval 
 

Interval 
 
 

Interval 
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(Anwar Prabu 
Mangkunegara, 
2002) 

 

 

2. Keterbukaan 

  

 

 

 

informasi dan dokumen dengan 
instansi terkait 

 
1. Pemberitahuan secara tertulis 

atas kekurangan  dokumen 
2. Pemberian kesempatan waktu 

untuk  melengkapi kekurangan 
dokumen  

3. Partisipasi masyarakat dalam 
ferifikasi dokumen  

4. Diumumkan secara terbuka 
hasil penelitian nama-nama 
bakal calon Kades terpilih 
 

 
 

 
Interval 

 
Interval 

 
 

Interval 
 

Interval 

3. Kampanye calon 
Kades 

 

(Lwin dan 
Aitchison) 

 

   

1. Teknik 
kampanye 

 

 

 

2. Sarana 
kampanye 

 

1. Kampanye Pilkades dilakukan 
langsung oleh para calon Kades 

2. Kampanye dilakukan secara 
tertib, sopan dan bersifat 
mendidik 

3. Penyampaian visi misi berupa 
program kerja yang ditawarkan 

 

1. Kampanye menggunakan media 
dan alat peraga yang bersifat 
mendidik 

2. Kampanye sebagai media 
kontrak politik dengan pemilih 

 

Interval 

Interval 

Interval 

 

Interval 

 

Interval 

 

4. Pemungutan dan 
Penghitungan 
suara 

 

(Smith dan Clark, 
2005) 

 

1. Fasilitas 

 

 

 

 

 

2. Pelaksanaan 

 

 

1. Bilik dan kotak suara  menjamin 
kenyamanan dan kerahsiaan 
pemilih  

2. Tanda gambar calon dalam 
surat suara mudah dikenali dan 
dipahami oleh pemilih 

3. Tersedianya Daftar Pemilih 
Tetap (DPT) yang valid 

4. Adanya Pengawasan yang 
dilakukan oleh para saksi dari 
masing-masing calon Kades 
 

1. Kehadiran pemilih sesuai Daftar 
Pemilih Tetap (DPT) 

2. Penggunaan hak pilih dengan 
mencoblos tanda gambar calon.  

3. Dalam penghitungan suara 
dapat dihadiri oleh para saksi, 
pengawas dan masyarakat 

Interval 

 

Interval 

Interval 

Interval 

 

Interval 

Interval 

Interval 
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5. Efektivitas 

Panitia 
Pelaksana 
Pilkades 

 

(Harbani 
Pasolong, 2007) 

 

 

 

 

 

1. Proses 

 

 

 

 

 

2. Outcome 

 

 

1. Tahapan Pilkades berjalan 
sesuai ketentuan dan tepat 
waktu 

2. Permasalahan dapat diatasi 
tanpa mengganggu tahap 
penyelenggaraan Pilkades  

3. Perkembangan kegiatan tahap 
Pilkades dilaporkan secara 
berkala 

4. Pengawasan dan Evaluasi 
terhadap setiap tahap kegiatan 
Pilkades 
 

1. Calon Kades terpilih secara 
jujur, adil dan demokratis sesuai 
harapan masyarakat 

2. Masyarakat dalam menyalurkan 
hak suaranya secara suka rela 
tanpa tekanan dari pihak 
manapun 

3. Pilkades merupakan sarana 
pendidikan politik masyarakat 
dalam berdemokrasi 

4. Terciptanya masyarakat desa 
yang harmonis, kondusif dan 
perubahan kearah yang lebih 
baik. 

 

Interval 

Interval 

 

Interval 

 

Interval 

 

Interval 

Interval 

 

Interval 

 

Interval 

 

 

 

 

3.7. Metode Pengumpulan Data dan Teknik Pengambilan Sampel 

3.7.1. Metode Penelitian 

Dalam melakukan penelitian terhadap masalah yang akan 

dibahas, penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode 

deskriptif dengan pendekatan survei pada pemerintahan desa 

penyelenggara Pilkades, kepala sub bagian pemerinthan desa kecamatan 
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Kemangkon dan kepala bagian pemerintahan desa kabupaten 

Purbalingga yang mana penulis mengamati aspek-aspek yang berkaitan 

erat dengan masalah yang diteliti secara lebih spesifik sehingga 

diperoleh data yang menunjang penelitian untuk kemudian diproses dan 

dianalisis berdasarkan teori yang telah dipelajari untuk mengetahui 

gambaran mengenai objek dan dapat ditarik kesimpulan mengenai 

masalah yang diteliti. Menurut Sugiyono (2009:169-170) metode 

deskriptif adalah: 

“Metode deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk 
mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih 
(independen) tanpa membuat perbandingan atau 
menghubungkan variabel satu dengan variabel lainnya”38 

 

Adapun ditinjau dari jenis masalah yang diteliti, teknik, alat, serta 

tempat dan waktu penelitian, maka penelitian ini merupakan studi 

survei, yaitu jenis penelitian deskriptif yang berusaha mencermati suatu 

unit tertentu dan mencoba menemukan semua variabel itu. Selanjutnya 

terhadap hasil penelitian ini dilakukan perbandingan variabel-variabel 

yang diteliti untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh antara 

variabel-variabel tersebut. Menurut Nazir (2003:65) metode survei 

adalah : 

“Metode survei adalah penyelidikan yang diadakan untuk 
memperoleh fakta-fakta dari gejala-gejala yang ada dan mencari 
keterangan-keterangan secara faktual, baik tentang intuisi sosial, 
ekonomi, atau politik dari suatu kelompok atau suatu daerah”39 

  

                                                             

38
 Sugiyono, 2009 Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D, Alfabeta, Bandung hal 170 

39 Moch. Nazir 2003, Metode Penelitian, Salemba Empat, Jakarta hal 65 
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3.7.2. Sumber Data Penelitian  

Data yang digunakan pada penelitian yaitu data primer dan data 

sekunder. Data primer yaitu data-data yag diperoleh langsung dari unit 

kerja pemerintahan melalui observasi, wawancara dan penyebaran 

angket kuisioner untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan 

dengan masalah dalam penelitian yang penulis angkat, sedangkan data 

sekunder yaitu data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan 

(library research) yaitu pengumpulan data dengan mencari dan 

mempelajari bahan-bahan dan membandingkan dengan beberapa 

sumber kepustakaan seperti buku litelatur, majalah-majalah, dan 

sebagainya. Dalam penelitian ini, data sekunder selain digunakan untuk 

membangun landasan teori yang kuat guna mendukung analisis yang 

digunakan, juga sebagai alat perbandingan dari sudut keilmuan. 

3.7.3. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang dilakukan 

untuk mengumpulkan data dan keterangan-keterangan lainnya dalam 

penelitian yang akan dilakukan. Dalam penelitian ini penulis 

mengumpulkan data dengan cara sebagai berikut: 

1. Penelitian Lapangan (Field Research) 

      Yaitu dengan melakukan penelitian pada perusahaan dengan tujuan 

untuk memperoleh data primer dan penelitian ini dilaksanakan 

dengan cara pengumpulan data melalui : 
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a. Observasi, yaitu dengan melakukan pengamatan secara langsung 

terhadap staf pelaksana hususnya yang berkaitan dengan kinerja 

di bagian Subbagian Program dan Data serta Subbagian 

Keuangan, Umum, dan Logistik.  

b. Wawancara, dilakukan dalam dua tahap yaitu pra penelitian 

yang merupakan pengumpulan data untuk melakukan studi 

pendahuluan dalam rangka menemukan permasalahan yang 

harus diteliti. Sedangkan wawancara paska analisis data, 

digunakan untuk sinkronisasi serta harmonisasi terhadap hasil 

analisis data serta memperkuat hasil pengujian hipotesis, 

pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat, sehingga 

dapat memperkuat hasil penelitian yang dilakukan.  

Wawancara paska analisis data dilakukan kepada dua 

pejabat pemerintahan kabupaten Purbalingga, Purbalingga yang 

diantarnya :  

1) Wawancara dengan Kasubag Pemerintahan Desa Kec. 

Kemangkan, Moch. Fatah Sukri. Pertanyaan yang 

disampaikan, menurut Saudara apakah dalam 

penyelenggaraan Pilkades semua tahapan dilakasanakan 

sesuai ketentuan, berjalan dengan aman, tertib dan lancar ? 

Jelaskan. 

Jawaban responden :  
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“Saya melihat selama ini pelaksanaan Pilkades di 
Kec. Kemangkon proses tahapan berjalan sesuai 
ketentuan tepat waktu, cukup baik, aman, dengan 
suasana kondusif. Walaupun tidak menutup 
kemungkinan masih suka muncul gesekan-gesekan 
kecil yang menimbulkan keributan, terutama pada 
tahap kampanye terkadang terjadi bentrok antar 
pendukung dari masing-masing calon, namun dapat 
diatasi dan diantisipasi meluasnya keributan oleh 
pihak keamanan, sehingga tidak sampai mengganggu 
pada tahapan dalam Pilkades”. 

  
Gambar 3.3. Wawancara Dengan Kasi. Pemerintahan Desa 

Kec. Kemangkon Pada Tanggal 13 Januari 2014 

2) Wawancara dengan Kabag. Pemerintahan Desa Kab. 

Purbalingga, Imam Hadi. 

Pertanyaan yang disampaikan, apakah Saudara 

sebagai Kabag. Pemerintahan mengawasi jalannya proses 

penyelenggaraan Pilkades, agar dalam tahapan Pilkades 

prosesnya sesuai ketentuan, berjalan dengan aman, tertib dan 

lancar ? Jelaskan. 

Jawaban responden :  

“Ya, karena kami selaku anggota tim pengawas 
pelaksanaan Pilkades di Kab. Purbalingga, oleh 
karena itu kami bersama dengan anggota tim lainnya 
selalu memantau jalannya pelaksanaan Pilkades di 
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desa-desa yang sedang proses penyelenggaraan 
Pilkades serta koordinasi dengan pihak-pihak terkait. 
Secara umum memang Pilkades tiap tahapan telah 
berjalan sesuai ketentuan yang ada, walupun disana 
sini masih terjadi kekurangan dan menyimpang dari 
ketentuan namun tidak mengurangi makna dalam 
berdemokrasi, terutama dalam penyampaian materi 
kampanye hanya sekedar janji manis kepada calon 
pemilih atau sekedar media untuk menarik simpati 
serta masih adanya politik uang dengan dalih uang 
transpot”. 
 

 

Gambar 3.4. Wawancara Dengan Kabag. Pemerintahan Desa 

Kab. Purbalingga Pada Tanggal 13 Januari 2014 

c. Kuesioner, yaitu mengajukan beberapa pertanyaan yang 

berhubungan dengan masalah yang diteliti, kemudian hasilnya 

diuji dengan menggunakan kriteria yang telah ditetapkan.  

2. Penelitian Kepustakaan (Library Reseach) 

Yaitu pengumpulan data teoritis sebagai data pemecahan masalah 

dalam pembahasan. Data yang diambil bersumber dari buku, media 

cetak, dan internet sebagai bahan referensi pendukung dalam 

penelitian ini. 
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3.7.4. Teknik Pengambilan Sampel 

Menurut Suharsimi, Arikunto (Arikunto 2002,109) Dalam 

bukunya Prosedur Penelitian suatu pendekatan Praktek, mengatakan 

bahwa: 

“Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. 
Dinamakan penelitian sampel apabila kita bermaksud untuk 
menggeneralisasikan hasil penelitian sampel. Yang dimaksud 
dengan menggeneralisasikan adalah mengangkat kesimpulan 
penelitian sebagai suatu yang berlaku bagi populasi”40.  
 
Sedangkan  menurut Sugiyono (2011:118-127) pengertian 

Sampel adalah : 

“Bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 
populasi. Sampel dilakukan jika populasi besar dan peneliti tidak 
mungkin memperlajari semua yang ada pada populasi. Teknik 
Sampling, adalah teknik pengambilan sampel. Untuk menetukan 
sampel yang akan digunakan dalam penelitian, terdapat macam-
macam teknik sampling yaitu Probability Sampling dan Non 
Probability Sampling”41.  
 
Dari beberapa pendapat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa 

sampel adalah bagian dari populasi yang mempunyai ciri-ciri atau 

keadaan tertentu yang akan diteliti. Karena tidak semua data dan 

informasi akan diproses dan tidak semua orang atau benda akan diteliti 

melainkan cukup dengan menggunakan sampel yang mewakilinya. 

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah 

nonprobability sampling, yaitu cara pengambilan sampel yang tidak 

berdasarkan probabilitas dimana setiap orang memiliki kesempatan 

                                                             

40
 Arikunto, 2002. Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek. Bhineka Cipta. Jakarta hal 109 

41 Sugiyono Op.cit 127 
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yang sama untuk di pilih sebagai sampel penelitian, yang didasarkan 

oleh faktor kebetulan dan kemudahan yang dijumpai pada subjek 

tersebut. Dalam semua sampling nonprobabilitas, kemungkinan atau 

peluang setiap anggota populasi untuk menjadi anggota sampel tidak 

sama atau tidak di ketahui. Teknik sampling yang dipakai adalah teknik 

sampling Dalam penelitian kualitatif ini penulis menggunakan teknik 

purposive sampling atau judgment Sampling.  

Menurut Husein Umar (2010, 75) purposive sampling adalah 

teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu 

yakni sumber data dianggap paling tahu tentang apa yang diharapkan 

oleh peneliti, sehingga mempermudah peneliti menjelajahi obyek atau 

situasi sosial yang sedang diteliti, yang menjadi kepedulian dalam 

pengambilan sampel penelitian kualitatif adalah tuntasnya pemerolehan 

informasi dengan keragaman variasi yang ada, bukan pada banyak 

sampel sumber data42. 

3.8. Uji Kualitas Data 

Untuk memastikan bahwasanya kuesioner tersebut adalah valid 

dan reliable, maka data yang telah dikumpulkan harus diuji terlebih 

dahulu untuk mengetahui kelayakannya, karena data yang akan 

dianalisis harus memenuhi standar kelayakan, untuk mengetahui 

kelayakan data tersebut dapat dilakukan uji validitas dan uji reliabilitas. 

                                                             

42
 Husein, Umar. 2010 Desain Penelitian Manajemen Strategik, PT. Radja Grafindo Persada, Jakarta 

hal 75 
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1. Uji Validitas 

Suatu instrumen yang valid atau sahih mempunyai tingkat validitas 

tinggi. Sebaliknya instrumen yang kurang valid berarti memiliki 

validitas rendah (Arikunto, 2002:144). Berdasarkan teori validitas 

yang dijabarkan pada bab sebelumnya (bab 2), dikarenakan sampel 

data lebih dari tiga puluh (30) data (sampel besar) maka Uji validitas 

instrument menggunakan teknik uji validitas internal dengan 

Korelasi Product Moment dari Pearson dengan formula sebagai 

berikut. (Arikunto, 2002:164). 

 

Keterangan: 

rxy = indeks korelai product moment 

N = jumlah responden 

X = skor item angket 

Y = skor total angket 

ΣXY = jumlah dari instrumen x yang dikali dengan jumlah   

instrumen y 

ΣX2 = jumlah kuadrat kriteria X 

ΣY2= jumlah kuadrat kriteria Y 

Hasil perhitungan rxy dikonsultasikan dengan harga r kritik product 

moment dengan taraf signifikan 5%. Jika harga r hitung lebih besar 
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dari r tabel maka dikatakan item soal itu valid. Atau dengan melihat 

hasil masing-masing indikator terhadap total skor konstruk 

menunjukkan hasil yang signifikan. Untuk mempermudah proses 

perhitungan dalam penelitian yang dilakukan, maka uji validitas 

dengan korelasi Pearson menggunakan bantuan dari Software SPSS 

17.0 for Windows release, dengan kriteria: 

a. Instrumen valid apabila nilai korelasi (Pearson Correlation) 

adalah positif, dan nilai probabilitas korelasi [sig. (2-tailed)] < 

taraf signifikan (α) sebesar 0,05 (Imam Ghozali, 2002).  

b. Instrumen tidak valid apabila nilai-nilai korelasi (Pearson 

Correlation) dan nilai probabilitas korelasi [sig. (2-tailed)] tidak 

memenuhi kondisi diatas. 

2. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas menunjukkan pada satu pengertian bahwa sesuatu 

instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat 

pengumpul data karena instrumen tersebut sudah baik. Reliabilitas 

menunjuk pada tingkat keterandalan sesuatu. Reliabel artinya, dapat 

dipercaya, jadi dapat diandalkan (Arikunto, 2002:154). Karena skor 

angket bukan 1 dan 0, tetapi antara 1 sampai dengan 4 maka pada 

penelitian ini untuk mencari reliabilitas instrumen digunakan rumus 

Alpha Cronbach yaitu: 
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Keterangan: 

r11 = reliabilitas instrumen 

k = banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal 

Σ σ1 2 = jumlah varians butir 

σ1 2 = varians total43 

Untuk memperoleh varians butir dicari terlebih dahulu setiap butir, 

kemudian dijumlahkan. Rumus yang dipergunakan untuk mencari 

varians (Arikunto, 2002:171) adalah : 

  

Keterangan: 

σ = varian tiap butir 

x = jumlah skor 

N = jumlah responden44 

Selanjutnya hasil reliabilitas angket penelitian dikonsultasikan 

dengan harga r product moment pada taraf signifikan 5%. Jika r 

hitung > r tabel maka dapat dikatakan reliabel. Untuk 

mempermudah proses perhitungan dalam penelitian yang dilakukan, 

maka uji reliabilitas dengan Alpha Cronbach menggunakan bantuan 

dari Software SPSS 17.0 for Windows release, dengan kriteria: 

                                                             

43
 Arikunto Op.cit 164 

44 Ibid 164 



91 

 

 

 

a. Instrumen penelitian dianggap reliabel apabila nilai Alpha 

Cronbach ≥ 0,60 dan sebaliknya, 

b. Apabila Alpha Cronbach dibawah 0,60 maka alat ukur 

dinyatakan tidak reliabel (Nunally, 1968). 

3.9. Metode Analisis dan Uji Hipotesis 

Dalam menguji hipotesis penelitian, penulis juga menggunakan 

program SPSS (Statistical Peckage for Social Sciences) sebagaimana yang 

dipergunakan pada uji validitas dan uji reliabilitas. Setelah mendapatkan data 

primer tentang variabel tergantung (dependant variables) Y yaitu efektivitas 

Penitia Pelaksana Pilkades dan data primer tentang variabel bebas (independent 

variables) berupa penjaringan serta penyaringan calon Kepala Desa, kampanye 

calon Kepala Desa, pemungutan dan perhitungan suara. Hasil jawaban 

responden kemudian ditabulasikan, dengan merubah jawaban responden 

menjadi kuantitatif melalui penggunaan skala ordinal. Selanjutanya angka-

angka yang diperoleh dianalisis menggunakan metode statistik sebgai berikut : 

1. Menggunakkan teknik statistik deskriptif untuk mendeskripsikan jawaban 

respoden yang diperoleh mengenai penjaringan serta penyaringan Kepala 

Desa, kampanye calon Kepala Desa, dan pemungutan serta perhitungan 

suara.  

2. Menggunakan teknik korelasi parsial untuk menganalisis hubungan atau 

pengaruh antara variabel penjaringan dan penyaringan calon Kepala Desa, 

kampanye calon Kepala Desa, dan pemungutan serta perhitungan suara.  
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Analisis deskriptif merupakan alat analisis yang dilakukan melalui 

perhitungan dengan menggunakan logika untuk menarik kesimpulan yang logis 

mengenai data yang dianalisis. Analisis ini membahas item penelitian dalam 

kaitannya dengan identitas responden dan variabel-variabel penelitian. Dengan 

demikian dapat dikatakan bahwa analisis data yang sesuai dengan klasifikasi 

responden kedalam prosentasi. Pemilihan metode analisis didasarkan pada 

tujuan penelitian dan skala yang dipergunakan. Dengan skala interval maka 

analisis yang dipergunakan adalah analisis regresi (Frank M. Andrews, 1981). 

Selanjutnya   Supranto   mengungkapkan   penggunaan   analisis   regresi   nilai 

variabel bebas berpengaruh terhadap variabel tergantung seharusnya terlebih 

dahulu diketahui kuatnya hubungan antara variabel - variabel tersebut. 

Beberapa teknik analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah : 

1. Analisis Regresi Linier Berganda 

Analisis regresi berganda dimaksudkan untuk menguji pengaruh antara 

penjaringan calon Kepala Desa, kampanye calon Kepala Desa, pemungutan 

dan perhitungan suara, pengumuman dan penetapan calon terpilih, 

pengesahan dan pelantikan calon Kepala Desa dengan penyelenggaraan 

pemilihan Kepala Desa. Adapun persamaan regresi linier beganda menurut 

Algifari ( 2000) adalah sebagai berikut: 

Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + e 

Dimana: 

Y         =   Penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa 

X1       =   Penjaringan calon Kepala Desa 
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X2       =   Kampanye calon Kepala Desa  

X3       =   Pemungutan dan penghitungan suara  

a          =    Konstanta 

b1        =    Koefisien regresi penjaringan calon Kepala Desa 

b2        =    Koefisien regresi kampanye calon Kepala Desa 

b3        =    Koefisien regresi pemungutan dan perhitungan suara 

e           =   Variabel pengganggu.  

2. Menilai Goodness of Fit Suatu Model 

Ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual dapat diukur 

dari goodness of fitnya. Secara (daerah dimana Ho ditolak). Sebaliknya 

disebut tidak signifikan bila nilai uji statistiknya statistik, setidaknya ini 

dapat diukur dari nilai koefisien determinasi dan nilai statistik t. 

Perhitungan statistik disebut signifikan secara statistik apabila nilai uji 

statistiknya berada dalam daerah kritis, dalam daerah dimana Ho diterima. 

a. Koefisien determinasi (R²) 

Koefisien determinasi (R²) pada intinya mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variabel dependen.  Nilai 

koefisien determinasi adalah antara nol dan satu.  Nilai R² yang kecil 

berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan 

variabel dependen terbatas.  Nilai yang mendekati satu berarti variabel 

independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan 

untuk memprediksi variasi variabel dependen. 

b. Uji F 
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Untuk menguji signifikansi pengaruh penjaringan dan penyaringan 

calon Kades, kampanye calon Kades, dan pemungutan serta perhitungan 

suara secara simultan terhadap  efektivitas Panitia Pelaksanan Pilkades 

dalam penyelenggaraan Pilkades. Digunakan uji F, dengan rumus 

sebagai berikut (Supranto, 2006) : 

                   R2 / (k – 1) 
                   F   =       
                  (1- R2) / (n-k) 

Keterangan : 

F  = F hitung 

R2 = Koefisien determinasi 

n  = Jumlah pengamatan  

k = Banyaknya variabel 

Kriteria penerimaan hipotesis : 

Ho : bj =  0, artinya tidak ada pengaruh penjaringan dan penyaringan 

calon Kades, kampanye calon Kades dan pemungutan serta 

penghitungan suara secara simultan terhadap efektivitas 

Panitia Pelaksanaan Pilkades dalam penyelenggaraan 

Pilkades. 

Ho : bj ≠0, artinya ada pengaruh penjaringan dan penyaringan calon 

Kades, kampanye calon Kades dan pemungutan serta 

penghitungan suara secara simultan terhadap efektivitas 

Panitia Pelaksanaan Pilkades dalam penyelenggaraan 

Pilkades. 
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Dengan  menggunakan   level of significant 95%  (α = 0,05) dan  degree 

of  freedom  

(n - k) (k -1), maka : 

Ho diterima bila F hitung ≤ F tabel. 

Ho ditolak bila F hitung > F tabel. 

c. Uji t 

Untuk menguji signifikansi pengaruh secara parsial variable penjaringan 

calon Kades, kampanye calon Kades, dan pemungutan serta 

penghitungan suara terhadap efektifitas panitia pelaksana Pilkades  

digunakan uji t, dengan rumus sebagai berikut : (Supranto, 2006)  

                  bj 
t  =    

  Sbj 
Keterangan : 

t =  t hitung 

bj  =  Koefisien regresi Xj 

Sbj =  Standar deviasi koefisien regresi (b) 

Kriteria penerimaan hipotesis : 

Ho : bj = 0, artinya tidak ada pengaruh penjaringan dan penyaringan calon 

Kades, kampanye calon Kades dan pemungutan serta 

penghitungan suara secara parsial terhadap efektivitas Panitia 

Pelaksana Pilkades dalam penyelenggaraan Pilkades. 

Ha : bj ≠ 0, artinya ada pengaruh penjaringan dan penyaringan calon Kades, 

kampanye calon Kades dan pemungutan serta penghitungan 
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suara secara parsial terhadap efektivitas Panitia Pelaksana 

Pilkades dalam penyelenggaraan Pilkades. 

Apabila perhitungan menunjukkan : 

1) t hitung > t tabel atau t hitung < -t tabel pada taraf α = 0,05 maka Ho 

ditolak (Ha  diterima) artinya variabel bebas secara parsial mempunyai 

pengaruh  yang  signifikan  terhadap  variabel  terikat  pada tingkat 

kepercayaan 95%. 

2) Apabila –t tabel ≤ t hitung ≤ t tabel pada taraf α = 0,05, maka Ho diterima 

(Ha ditolak) artinya variabel bebas secara parsial tidak mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat pada tingkat 

kepercayaan 95%. 
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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

4.1 Gambaran Umum Obyek Penelitian 

Kecamatan Kemangkon adalah daerah dataran rendah dengan ketinggian ±46 

mdpl, suhu udara rata-rata 29˚ s/d  35˚  Celsius, posisi koordinat 7º 25’ 106’’ LS dan 

169º 35’ 12’’ BT. Secara geografis wilayah kecamatan Kemangkon merupakan salah 

satu kecamatan paling selatan di Kabupaten Purbalingga, denganluas wilayah5. 073, 

42 Ha, terdiri dari tanah sawah2.879.17 Ha (56,75% ) dan tanah kering 2.194.25 Ha 

(43,25%), adapun pusat pemerintahan berada di desa Panican, yang jarak keibu kota  

kabupaten  ± 9 Km. 

Secara administrasi Kecamatan Kemangkon terdiri dari 19 Desa yang dibelah 

oleh sungai Klawing dengan 12 desa di sebelah selatan dan 7 desa di sebelah utara. 

Adapun desa yang berada di sebelah Selatan Sungai meliputi : 

1. Desa Kedungbenda  

2. Desa Bokol  

3. Desa Pelumutan  

4. Desa Majatengah  

5. Desa Kedunglegok  

6. Desa Kemangkon  

7. Desa Panican  

8. Desa Bakulan  
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9. Desa Karangkemiri  

10. Desa Pegandekan  

11. Desa Senon dan 

12. Desa Majasem  

Sedangkan desa yang berada di sebelah utara sungai : 

1. Desa Sumilir  

2.  Desa Kalialang  

3.  Desa Karangtengah  

4.  Desa Muntang  

5. Desa Gambarsari  

6. Desa Toyareka dan 

7. Desa Jetis  

Batas-batas wilayah administrasi Kecamatan Kemangkon, Kabupaten 

Purbalingga adalah : 

 Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Purbalingga 

 Sebelah Timur berbatasandengan Kecamatan Bukateja 

 Sedangkan sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Susukan Kabupaten 

Banjarnegara dan Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas 

 Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Kalimanah dan Kecamatan 

Sokaraja Kabupaten Banyumas 
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 Keadaan demografi berdasarkan laporan kependudukan kecamatan per 

Desember tahun 2013 Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga berpenduduk 

58.382 jiwa, yang terdiri dari 29.865 jiwa berjenis kelamin laki-laki dan 28.517 jiwa 

jenis kelamin perempuan dan tingkat kepadatan penduduk : 1.193/Km2. Mayoritas 

penduduk bermata pencaharian sebagai buruh (47,49%), petani (30,30%), pegawai 

negeri (3,04%), pedagang (5,05%) dan wira swasta (11,1%).  

Jumlah penduduk kecamatan Kemangkon sebagaimana tersebut diatas, 

secara keseluruhan berdasarkan data kecamatan dilihat dari tingkat pendidikan dapat 

dirinci secara prosentase :  

 Belum pernah sekolah: 1,49 %, 

 Tidak/belum tamat SD:10,59 % 

 Tamat SD / MI:44,29 % 

 Tamat SLTP / MTs:21,74 % 

 Tamat SLTA / MA: 17,05 %, dan 

 Tamat AK / PT: 4,19 % 

Dari data tingkat pendidikan menunjukan adanya kecenderungan kurangnya 

minat untuk melanjutkan kejenjang pendidikan yang lebih tinggi atau menyelesaikan 

pendidikan hingga tamat SLTA maupun perguruan tinggi, hal itu karena  di wilayah 

kabupaten Purbalingga sudah mulai berkembang sektor-sektor industri terutama 

industri rambut, sehingga mereka setelah tamat SLTP lebih memilih bekerja pada 

sektor tersebut.  
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Alat transpotasi merupakan bagian dari pendukung roda perputaran 

perekonomian masyarakat kecamatan Kemangkon,  alat transpotasi yang digunakan 

terdiri dari : sepeda angin 3.782 buah, dokar/delman 39 buah, gerobak/cikar 102/48 

buah, becak 103 buah, sepeda motor 1.581 buah, angkutan umum perkotaan/angkot 

75 buah, truck 39 buah, dan perahu /rakit 3 buah. 

Luas lahan Kecamatan Kemangkon mencapai 4.513,31 Ha yang terdiri dari 

lahan sawah berjumlah 2.286,61 Ha dan lahan kering luasnya 2.226,71 Ha. Lahan 

sawah berupa sawah irigasi teknis, setengah teknis, irigasi sederhana dan sawah 

tadah hujan, sedangkan lahan kering sebagian besar berupa tanah 

pekarangan/bangunan dan tegalan. Secara rinci lahan sawah dan lahan kering dari 

masing-masing desa dapat dilihat pada tabel 4.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 



101 

 

 

 

Tabel 4.1. Luas Wilayah Lahan Menurut Desa Kec. Kemangkon 

Kab. Purbalingga Tahun 2013 

DESA Tanah Sawah Tanah Kering Jumlah 
1 2 3 4 

1. Kedungbenda 64,00 337,50 401,50 
2. Bokol 51,10 79,46 130,56 
3. Plumutan 101,10 127,59 228,69 
4. Majatengah 120,80 183,16 303,96 
5. Kedunglegok 98,70 144,26 242,96 
6. Kemangkon 70,70 182,28 252,98 
7. Panican 155,00 134,30 289,30 
8. Bakulan 93,60 66,00 159,60 
9. Karangkemiri 108,31 76,42 184,73 
10. Pegandekan 139,86 97,95 237,81 
11. S e n o n 199,00 149,87 348,87 
12. Sumilir 121,30 104,73 226,02 
13. Kalialang 129,93 84,80 214,72 
14. Karangtengah 173,69 48,06 221,75 
15. Muntang 96,54 61,52 158,06 
16. Gambarsari 103,92 55,96 159,89 
17. Toyareka 232,00 95,48 327,48 
18. J e t i s 65,20 116,06 181,26 
19. Majasem 161,88 81,29 243,17 

Jumlah 2.286,61 2.226,71 4.513,31 

 

Camat sebagai administrator pada wilayah kecamatan, mempunyai tugas 

pokok melaksanakan kewenangan Pemerintahan yang dilimphkan oleh bupati untuk 

menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum 

pemerintahan, yang diantaranya manjalankan fungsi pengoordinasian dan pengamanan 

implementasi kebijakan pemerintah daerah kabupaten, seperti penyelenggaraan 

Pilkades, maka camat bertindak sebagai pembina dan pengawas dalam keberhasilan 

Pilkades di wilayahnya. 

Fokus penelitian dilakukan terhadap populasi panitia pelaksana Pilkades di 

tiga desa, dalam wilayah Kec. Kemangkon, Kab. Purbalinggayang sekaligus sebagai 
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sampel penelitian, tiga desa tersebut adalah desa Plumutan, desa Karangkemiri dan 

desa Muntang. 

1. Desa Plumutan 

 Luas wilayah desa Plumutan adalah 228.69 Ha, dengan jumlah penduduk 

sebanyak 3.787 jiwa dengan perbandingan laki – laki 1.851 jiwa permpuan 1.723 

jiwa. Jumlah kepala keluarga menurut tingkat pendidikan adalah tidak tamat SD 

sebanyak 233 jiwa, tamat SD dan SLTP sebanyak 256 KK (847 jiwa) yang berada 

dalam 2 RW dan 8 RT. Jumlah hak pilih sebanyak 1.300 orang. 

 Desa Plumutan sebagian besar masyarakatnya bermata pencaharian 

sebagai petani 566 orang, buruh tani 398 orang, buruh industri 285 orang, buruh 

bangunan 70 orang, wiraswasta 87 orang, pegawai negeri 55 orang dan disektor 

lainnya  545 orang. Produk unggulan yaitu penyadap nira sebagai bahan pembuatan 

gula merah. Secara geografi desaPlumutan terletak diantara : 

Sebelah Utara : Desa Senon 

Sebelah Timur : Desa Majatengah 

Sebelah Selatan : dibatasi oleh sungai Serayu, Kec. Susukan, Kab.  Banjarnegara, 

dan Kec. Somagede Kab. Banyumas 

Sebelah Barat :  Desa Bokol 

2. Desa Karangkemiri 

 Luas wilayah desa Karangkemiriadalah 184,73 Ha, dengan jumlah 

penduduk sebanyak 2.948 jiwa dengan perbandingan laki-laki 1.382 jiwa, 

perempuan 1.566 jiwa. Jumlah kepala keluarga menurut tingkat pendidikan adalah 

tidak tamat SD sebanyak 299 orang, tamat SD dan SLTP sebanyak 343 orang, tamat 
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SLTA keatas sebanyak 22 orang. Keluarga miskin sebanyak 110 KK (847 jiwa ) yang 

berada dalam 2 RW dan 8 RT. Jumlah hak pilih sebanyak 1.208 orang. 

 Desa Karangkemiri Sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani 

236 orang, buruh tani 288 orang, buruh industri, 116 orang, buruh bangunan 33 

orang, wiraswasta 36 orang, pegawai negeri 50 orang kemudian selebihnya usaha 

disektor lainnya. Secara geografi desa Karangkemiri berbatasan dengan : 

Sebelah Utara : desa Bakulan dan desa Jetis 

Sebelah Timur : desa Bakulan 

Sebelah Selatan : desa Pegandekan dan desa Senon 

Sebelah Barat : Desa Muntang 

3. Desa Muntang 

Luas wilayah desa Muntang adalah 158,08 Ha, dengan jumlah penduduk 

sebanyak 1.618 jiwa dengan perbandingan laki-laki 839 jiwa, perempuan 779 jiwa. 

Jumlah kepala keluarga menurut tingkat pendidikan adalah tidak tamat SD 

sebanyak 313 orang, tamat SD dan SLTP sebanyak 187 orang, tamat SLTA keatas 

sebanyak 13 orang. Keluarga miskin sebanyak 230 KK (724 jiwa ) yang berada dalam 

3 RW dan 8 RT. Jumlah hak pilih sebanyak 1.034 orang. 

Desa Muntang Sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani 

244orang, buruh tani/penggarap 190 orang, buruh industri 111 orang, buruh 

bangunan 42 orang, wiraswasta 70 orang, pegawai negeri 70 orang, dan usaha 

disektor lainnya 504 orang. Secara geografi desa Muntang berbatasan dengan : 

Sebelah Utara : Desa Gambarsari 

Sebelah Timur   : desa Jetis 

Sebelah Selatan : desa Pegandekan dan desa Sumilir 
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Sebelah Barat : Desa Karangtengah dan Desa Rabak Kec Kalimanah 

4.2 Pembahasan 

Sebagaimana telah dibahas pada bab metodologi, bahwa dalam rangka 

penelitian ini telah ditetapkan sebagai responden adalah Paniti Pelaksana 

Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di tiga desa yaitu desa Plumutan, desa 

Karangkemiri dan desa Muntang yang merupakan sampel penelitian yang 

respondennya berjumlah 20 orang merupakan anggota organisasi panitia pelaksana 

Pilkades pada tiap desa, sehingga secara keseluruhan menjadi 60 orang responden 

(anggota panitia pelaksana Pilkades).   

Berdasarkan jawaban responden terhadap pertanyaan yang terkait dengan 

variabel bebas dalam penelitian yaitu penjaringan dan penyaringan calon Kades, 

kampanye calon Kades, dan pemungutan serta penghitungan suara kemudian data 

tersebut dilakukan analisis deskriptif menggunakan alat bantu Software SPSS versi 

16 dan hasilnya disajikan dalam bentuk tabel.   

4.2.1 Analisis Deskriptif 

Berdasarkan kuisioner yang terkumpul diperoleh data mengenai 

responden, dari data tersebut dianalisis dan dapat diketahui rincian 

mengenai informasi tentang responden yang disajikan dalam bentuk tabel 

yang terdiri dari jumlah responden berdasarkan jenis kelamin, jumlah 

responden berdasarkan usia, jumlah responden berdasarkan pendidikan, dan 

jumlah responden berdasarkan pekerjaan.  

Tabel 4.2. Jumlah Responden Berdasarkan Jenis Kelamin. 
 

Jenis Kelamin  Jumlah (Orang) Persentase (%) 

Laki-laki 44 73,33 

Perempuan  16 26,67 
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Jumlah  60  100,00 

 

Tabel 4.2. menunjukkan bahwa sebagian besar responden 

penelitianberjenis kelamin laki-laki yaitu sebanyak 44 orang (73,33%), 

sedangkan yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 16orang (26,67%). 

Responden mayoritas berjenis kelamin laki-laki artinya dalam pelaksanaan 

kegiatan tahapan dalam Pilkades secara fisik bisa menjamin untuk bekerja 

secara efektif, sehingga bisa mendukung keberhasilan dalam 

penyelenggaraan Pilkades. 

Tabel 4.3. Jumlah Responden Berdasarkan Usia. 
 

Usia (tahun) Jumlah (Orang) Persentase (%) 

21 - 30 18 30,00 

31 - 40 22   36,67 

41 - 50 12 20,00 

> 50 8 13,33 

Jumlah 60 100,00 

 

Tabel 4.3. menunjukkan bahwa sebagian besar reponden penelitian 

berusia antara 31 - 40 tahun yaitu sebanyak 22 orang (36,67%), sisanya 

sebanyak 18 orang (30,00%) berusia antara 21 – 30 tahun, 12 orang (20,00%) 

berusia antara 41 – 50 tahun dan sebanyak 8 orang (13,33%) berusia > 50 

tahun.Demikian juga bila responden dilihat dari kelompok usia mayoritas 

tergolong dalam kata gori pemuda, sehingga semangat pengabdian terhadap 

masyarakat cukup antusias dan semangat tinggi untuk membangun 

demokrasi dalam Pilkades kearah yang lebih baik. 

Tabel 4.4. Jumlah Responden Berdasarkan Pekerjaan. 
 

 

Pekerjaan Jumlah (Orang) Persentase (%) 

KaryawanSwasta 22 36,67 
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Wiraswasta 18 30,00 
PNS 16 26,67 

Mahasiswa 4 6,67 

Jumlah 60 100,00 

 

Tabel 4.4. menunjukkan bahwa sebagian besar responden penelitian 

bekerja sebagai karyawan swastayaitu sebanyak 22 orang (36,67%), sisanya 

sebanyak 18 orang (30,00%) wiraswasta, 16 orang (26,67%) PNS dan 

sebanyak 4 orang (6,67%)mahasiswa.Sedangkan responden yang mayoritas 

bekerja disektor swasta, sehingga perlu ada konpensasi secara finansial untuk 

memotivasi agar bisa bekerja secara maksimal sehingga proses pelaksanaan 

Pilkades bisa berjalan sesuai jadwal/rencana. 

Tabel 4.5. Jumlah Responden Berdasarkan Pendidikan. 
 

 

Pendidikan Jumlah (Orang) Persentase (%) 

SMA 28 46,67 

D3 12 20,00 

S1 20 33,33 

Jumlah 60 100,00 

 

Tabel 4.5. menunjukkan bahwa sebagian besar responden 

penelitianberlatar belakang pendidikan SMAyaitu sebanyak 28 orang 

(46,67%), sisanya sebanyak 12 orang (20,00%) D3dan sebanyak 20 orang 

(33,33%) S1. Bila dilihat dari tingkat pendidikan responden mayoritas 

berpendidikan SLTA dan Sarjana sehingga tidak diragukan lagi dari sisi 

akademis, dan dapat memahami tugas dan fungsi dalam kepanitiaan, 

sehingga menjadi faktor pendukung terhadap efektivitas Panitia Pelaksana 

Pilkades (keberhasilan dalam penyelenggaraan Pilkades).  

4.2.2 Uji Kualitas Data  



107 

 

 

 

Dalam penelitian ini uji kualitas data dilakukan terhadap uji validitas 

dan uji reliabilitas, yang bertujuan untuk mengetahui apakah data yang 

diperoleh melalui kuesioner dapat dipergunakan. Kriteria pengujian validitas 

adalah dengan membandingkan antara korelasi validitas dengan nilai 

rtabelPearson Correlation dengan tingkat kepercayaan 95 % atau   = 0,05. 

Hasil perhitungan uji validitas untuk seluruh item pertanyaan dapat dilihat 

pada tabel dibawah. 

 Tabel 4.6. Uji Validitas 

Item 

r hitung 

r tabel Ket. Penjaringan

CalonKades 

Kampanye

CalonKade

s 

Pemungutandan

PenghitunganSu

ara 

KeberhasilanPeny

elenggaraanPemil

ihanKades 

1 0,469 0,681 0,423 0,475 0,361 Valid 

2 0,730 0,440 0,474 0,434 0,361 Valid 

3 0,582 0,458 0,534 0,428 0,361 Valid 

4 0,616 0,607 0,574 0,447 0,361 Valid 

5 0,521 0,620 0,422 0,393 0,361 Valid 

6 0,400  0,425 0,492 0,361 Valid 

7 0,453  0,450 0,444 0,361 Valid 

8    0,394 0,361 Valid 

 

Dari hasil perhitungan uji validitas di atas menunjukkan bahwa seluruh item 

pertanyaan pada kuesioner memiliki koefisien korelasi lebih besar dari 0,361 yang 

berarti bahwa seluruh item pertanyaan dalam kuesioner adalah valid dan dapat 

digunakan sebagai alat pengumpul data. Sedangkan untuk uji reliabilitas dapat 

dijelaskan pada tabel berikut. 

Tabel 4.7. Uji Reliabilitas 

Variabel 

Reliabilitas  

(r hitung) 

Nilai                   
(r tabel) 

Keterangan 

PenjaringancalonKades 0,698 0,361 Reliabel 

KampanyecalonKades 0,711 0,361 Reliabel 
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Pemungutandanpenghitungansuara 0,671 0,361 Reliabel 

KeberhasilanpenyelenggaraanpemilihanKades 0,652 0,361 Reliabel 

 

Hasil di atas menunjukkan bahwa nilai reliabilitas dari variabel penjaringan 

calon Kades, kampanye calon Kades, pemungutan dan penghitungan suara dan 

keberhasilan penyelenggaraan pemilihan kadesmempunyai nilai r hitunglebih besar dari 

rtabel sebesar 0,361. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa alat ukur dinyatakan 

reliabel untuk digunakan sebagai alat pengumpul data. 

4.2.3 Pengujian Hipotesis 

Dalam pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan rumus 

regresi linier berganda untuk mengetahui korelasi antara variabel 

penjaringan calon Kades, kampanye calon Kades dan pemungutan dan 

penghitungan suara dengan variabelefektivitas Panitia Pelaksana Pilkades 

dalam penyelenggaraan Pilkades. Menghitung nilai koefisien determinasi 

untuk menerangkan model kemampuan variasi variabel dependen/bebas 

dalam meberikan pengaruh terhadap variabel terikat. Uji f dilakukan untuk 

mengetahui seberapa besar pengaruh variabel dependen secara simultan 

terhadap variabel independen. Sedangkan uji t untuk mengetahui seberapa 

besar pengaruh yang ditimbulkan oleh variabel dependen secara parsial 

terhadap variabel independen.  

Proses pengujian hipotesis terhadap variabel dependen terhadap 

variabel independen, dilakukan dengan bantuan Program SPSS 16. Berikut 

adalah hasil dari analisis regresi linier berganda, menghitung koefisien 

determinasi, uji f dan uji t dengan Program SPSS 16: 

1. Menghitung Regresi Linier Berganda 
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Tabel 4.8. Hasil Estimasi Regresi Linier Berganda 
 
 

Variabel Koefisien t hitung Probabilitas 

Konstanta 1,065   
Penjaringan calon kades 0,194 2,261 0,028 
Kampanye calon kades 0,584 4,202 0,000 
Pemungutan dan penghitungan suara 0,506 6,161 0,000 

 R2 = 0,711 F hitung   =  45,983 

 
Dari tabel 7 dapat dibuat persamaan regresi linier berganda 

sebagai berikut: 

Y = 1,065 +0,194 X1 + 0,584 X2 + 0,506 X3 

Nilai konstanta sebesar 1,065berarti variabel keberhasilan 

penyelenggaraan pemilihan Kades adalah sebesar 1,065persen 

dengan asumsi bahwa variabel penjaringan calon Kades, kampanye 

calon Kades dan pemungutan dan penghitungan suara konstan. 

Koefisien X1 sebesar 0,194 berarti variabel penjaringan 

calon Kades mempunyai hubungan yang positifdengan variabel 

keberhasilan penyelenggaraan pemilihan Kades, hal ini 

menunjukkan bahwa naiknya variabel penjaringan calon Kadesakan 

menaikan variabel keberhasilan penyelenggaraan pemilihan Kades. 

Jika terjadi kenaikan variabel penjaringan calon Kadessebesar satu 

persen maka akan menaikanvariabel efektivitas Panitia Pelaksana 

Pilkades (keberhasilan penyelenggaraan Pilkades)sebesar 0,194 

persen, dengan asumsi bahwa variabel lain (kampanye calon kades 

dan pemungutan dan penghitungan suara) tetap pada tingkat 

kepercayaan 95 persen.  
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Koefisien X2 sebesar 0,584 berarti variabel kampanye calon 

Kades mempunyai hubungan yang positif dengan variabel 

efektivitas Panitia Pelaksana Pilkades (keberhasilan dalam 

penyelenggaraan Pilkades), hal ini menunjukkan bahwa naiknya 

variabel kampanye calon Kades akan menaikan variabel efektivitas 

Panitia Pelaksana Pilkades (keberhasilan penyelenggaraan 

Pilkades). Jika terjadi kenaikan variabel kampanye calon Kades 

sebesar satu persen maka akan menaikan variabel efektivitas Panitia 

Pelaksana Pilkades (keberhasilan dalam penyelenggaraan Pilkades) 

sebesar 0,584 persen, dengan asumsi bahwa variabel lain 

(penjaringan calon Kades dan pemungutan serta penghitungan 

suara) tetap pada tingkat kepercayaan 95 persen. 

Koefisien X3 sebesar 0,506 berarti variabel pemungutan dan 

penghitungan suara mempunyai hubungan yang positif dengan 

variabel efektivitas Panitia Pelaksana Pilkades (keberhasilan 

penyelenggaraan Pilkades), hal ini menunjukkan bahwa naiknya 

variabel pemungutan dan penghitungan suara akan menaikan 

variabel efektivitas Panitia Pelaksana Pilkades (keberhasilan 

penyelenggaraan Pilkades). Jika terjadi kenaikan variabel 

pemungutan dan penghitungan suara sebesar satu %  maka akan 

menaikan variabel efektivitas Panitia Pelaksana Pilkades 

(keberhasilan penyelenggaraan Pilkades) sebesar 0,506 %, dengan 
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asumsi bahwa variabel lain (penjaringan calon Kades dan kampanye 

calon Kades) tetap pada tingkat kepercayaan 95 persen. 

 

2. Uji Koefisien Determinasi  

Melalui perhitungan statistik diperoleh nilai koefisien determinasi  

sebesar 0,711 atau 71,1 persen. Artinya bahwa 71,1 persen naik turunnya 

variabel keberhasilan penyelenggaraan pemilihan kades dipengaruhi oleh 

variabel penjaringan calon kades, kampanye calon kades dan 

pemungutan dan penghitungan suara, sedangkan sisanya sebesar 28,9 

persen dijelaskan oleh variabel independen lain yang tidak dimasukan 

dalam model. 

3. Uji F 

Untuk menguji pengaruh variabel independen secara bersama-

sama terhadap variabel dependen digunakan uji F. Dari hasil perhitungan 

dengan tingkat keyakinan sebesar 95 persen atau   = 0,05 diperoleh nilai 

F tabel  sebesar 2,76, sedangkan nilai F hitung sebesar 45,983. Dalam kurva 

dapat dilihat pada gambar berikut : 

 Gambar 4.1. Kurva uji F 

 

 

 

Berdasarkan kurva uji F dapat diketahui bahwa nilai F hitung > nilai 

F tabel atau berada pada daerah penolakan H0. Maka dapat disimpulkan 

Daerah penolakan 
H0 

Daerah penerimaan 
H0 

2,76 45,983 
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variabel penjaringan calon Kades, kampanye calon Kades dan 

pemungutan dan penghitungan suara mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap efektivitas Panitia Pelaksana Pilkades (keberhasilan 

penyelenggaraan Pilkades), sehingga hipotesis pertama yang menyatakan 

bahwa penjaringan calon Kades, kampanye calon Kades dan pemungutan 

serta penghitungan suara secara bersama-sama mempunyai pengaruh 

yang signifikan terhadap efektivitas Panitia Pelaksana Pilkades 

(keberhasilan penyelenggaraan Pilkades), diterima. 

4. Uji t 

Untuk mengetahui pengaruh secara parsial variabel penjaringan 

calon Kades, kampanye calon Kades dan pemungutan dan penghitungan 

suara terhadap keberhasilan penyelenggaraan pemilihan kades 

digunakan uji t. Dari hasil analisis dengan menggunakan tingkat 

kesalahan ( ) = 0,05 diketahui nilai t tabel sebesar 1,960. Dari hasil 

perhitungan diperoleh nilait hitung seperti yang terlihat pada gambar 

berikut ini : 

Gambar 4.2. Kurva uji t 

 

Berdasarkan gambar 2 dapat dijelaskan pengaruh masing-

masing variabel independen  terhadap variabel dependen sebagai 

berikut : 

a. Penjaringan calon Kades 

    t tabel  = -1,960               0                t tabel  =1,960 

Daerah Penolakan 
H0 

Daerah Penolakan 
H0 Daerah 

Penerimaan H0 

t X3 = 6,161 

t X2 = 4,202 

t X1 = 2,261 
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Berdasarkan gambar 2 diketahui nilai t hitung variabel 

penjaringan calon Kadessebesar 2,261. Dengan menggunakan   = 

0,05 diperoleh nilai t tabel sebesar 1,960. Dari hasil tersebut dapat 

dilihat bahwa nilai t hitung > nilai t tabel, maka dapat disimpulkan 

bahwa variabel penjaringan calon Kades secara parsial 

berpengaruh positif signifikan terhadap variabel keberhasilan 

penyelenggaraan pemilihan Kades,sehingga hipotesis kedua yang 

menyatakan bahwa ada hubungan yang positif antara variabel 

penjaringan calon kepala desa dengan variabel efektivitas Panitia 

Pelaksana Pilkades dalam penyelenggaraan Pilkades (keberhasilan 

pelaksanaan pemilihan kepala desa), diterima. 

b. Kampanye calon Kades 

Berdasarkan gambar 4.2 diketahui nilai t hitung variabel 

kampanye calon kades sebesar 4,202. Dengan menggunakan   = 

0,05 diperoleh nilai t tabel sebesar 1,960. Dari hasil tersebut dapat 

dilihat bahwa nilai t hitung > nilai t tabel, maka dapat disimpulkan 

bahwa variabel kampanye calon kades secara parsial berpengaruh 

positif signifikan terhadap variabel keberhasilan penyelenggaraan 

pemilihan Kades, sehingga hipotesis ketiga yang menyatakan 

bahwa ada pengaruh yang positif antara variabel kampanye calon 

kepala desa dengan variabel efektivitas Panitia Pelaksana Pilkades 

dalam Penyelenggaraan Pilkades (keberhasilan pelaksanaan 

pemilihan kepala desa), diterima. 

c. Pemungutan dan penghitungan suara 
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Berdasarkan gambar 2 diketahui nilai t hitung variabel 

pemungutan dan penghitungan suara sebesar 6,161. Dengan 

menggunakan   = 0,05 diperoleh nilai t tabel sebesar 1,960. Dari 

hasil tersebut dapat dilihat bahwa nilai t hitung > nilai t tabel, maka 

dapat disimpulkan bahwa variabel pemungutan dan penghitungan 

suara secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap 

variabel keberhasilan penyelenggaraan pemilihan Kades, sehingga 

hipotesis keempat yang menyatakan bahwa ada hubungan yang 

positif antara variabel pemungutan dan penghitungan suara 

dengan variabel efektivitas Panitia Pelaksana Pilkades dalam 

penyelenggaraan Pilkades (keberhasilan pelaksanaan pemilihan 

kepala desa), diterima. 

4.3 Pembahasan Hasil Penelitian (Diskusi) 

Berdasarkan hasil uji hipotesis hubungan dan pengaruh dari masing-masing 

variabel dapat disimpulkan bahwa : 

1. Hasil uji hipotesis  adanya hubungan dan pengaruh yang signifikan antara 

tahap penjaringan serta penyaringan bakal calon Kades dengan efektivitas 

Panitia Pelaksana Pilkades dalam penyelenggaraan Pilkades, dalam uji 

hipotesis mempunyai korelasi positif sebesar 0,194 dan pengaruh 

berdasarkan hasil uji t diperoleh nilai t hitung sebesar 2,261. Hal ini 

mempunyai arti bahwa untuk menaikan tingkat efektivitas Panitia 

Pelaksana Pilkades melalui tahap penjaringan serta penyaringan calon 

Kades, maka perlu saran tindak terhadap penyempurnaan pelaksanaan 

penyaringan serta penjaringan calon Kades melalui upaya : 
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a. Perlunya azas netralitas dan obyektivitas sebagai pedoman bagi Panitia 

dalam melaksanakan penjaringan serta penyaringan calon Kades 

sehingga akan diperoleh SDM bakal calon kades yang berkualitas 

bebas dari panetrasi kepentingan elite politik desa atau kelompok 

tertentu. 

b. Memaksimalkan pelaksanaan koordinasi dan sinergitas dengan pihak 

terkait bagi panitia dalam proses seleksi administrasi calon Kades 

melalui verifikasi informasi dan dokumen yang merupakan berkas 

lampiran persyaratan, sehingga dapat menjamin akurasi atau keabsahan 

informasi dan data/dokumen sebagai persyaratan yang dimiliki calon 

Kades sebagai bahan pertimbangan kelulusan. 

c. Dalam seleksi administrasi perlu menambahkan satu dokumen berkas 

sebagai lampiran dalam persyaratan, berupa rencana program kerja 

bagi calon Kades bila terpilih menjadi Kades, yang dimuat dalam visi 

misi dan nantinya menjadi materi wajib dalam penyampaian 

kampanye. 

d. Disamping seleksi administrasi, Panita Pelaksana Pilkades juga perlu 

melakukan seleksi tes kompetensi dasar, mengingat semakin 

kompleknya permasalahan yang terjadi dimasyarakat sehingga sudah 

merupakan kebutuhan dalam wilayah desa untuk dipimpin oleh 

seorang kepala desa yang benar-benar mempunyai kemampuan dan 

berani memberikan tawaran solusi dalam penyelesaian persoalan serta 

membawa desanya kearah yang lebih baik.  



116 

 

 

 

2. Hasil uji hipotesis  adanya pengaruh yang signifikan (positif) antara tahap 

kampanye calon Kades dengan efektivitas Panitia Pelaksana Pilkades 

dalam penyelenggaraan Pilkades, dalam uji hipotesis mempunyai korelasi 

positif sebesar 0,584 dan pengaruh berdasarkan hasil uji t diperoleh nilai t 

hitung sebesar 4,202. Hal ini mempunyai arti bahwa untuk menaikan 

tingkat efektivitas Panitia Pelaksana Pilkades, maka harus ditingkatkan 

pula keberhasilan tahap pelaksanaan kampanye calon Kades, melalui 

penyempurnaan pelaksanaan kampanye calon Kades dengan upaya : 

a. Membangun komitmen bagi panitia pengawas untuk melakukan 

penegakkan hukum terhadap pelanggaran dalam ketentuan 

berkampanye seperti ketentuan waktu kampanye, kewajiban 

penyampaian visi misi yang memuat program kerja sebagai sarana 

untuk menarik simpati para calon pemilih dan menghentikan politik 

uang yang selama ini dipakai oleh para calon Kades sebagai 

upayauntuk menarik simpati masyarakat.  

b. Mentaati ketentuan waktu kampanye, karena selama ini kampanye 

dilakukan oleh para calon Kades diluar ketentuan waktu bahkan 

dilakukan saat-saat mendekati hari pemungutan suara yang semestinya 

merupakan hari tenang, sehingga suasanayang demikian menjadikan 

masyarakat dibuat bingung dalam menentukan pilihannya. Semestinya 

momen kampanye dapat dimanfaatkan sebagai media untuk mendidik 

masyarakat menjadi pemilih yang rasional dan pemilih yang kritis 

dalam menentukan pilihannya. 
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c. Pengawasan yang maksimal dalam kegiatan tahap kampanye calon 

Kades, kiranya perlu tindak lanjut terhadap hasil temuan pelanggaran 

dalam kampanye sehingga ada kejelasan sanksi yang diberikan kepada 

pelanggar serta menjadikan efek jera dan disisi lain meningkatkan 

kredibilitas panitia pengawsas dalam menjalankan tugasnya. 

3. Berdasarkan hasil uji hipotesis  adanya pengaruh yang signifikan (positif) 

antara tahap pemungutan dan penghitungan suara dengan efektivitas 

Panitia Pelaksana Pilkades dalam penyelenggaraan Pilkades, dalam uji 

hipotesis mempunyai korelasi positif sebesar 0,506 dan pengaruh 

berdasarkan hasil uji t diperoleh nilai t hitung sebesar 6,161. Hal ini 

mempunyai arti bahwa untuk menaikan tingkat efektivitas Panitia 

Pelaksana Pilkades, maka harus ditingkatkan pula pada tahap pelaksanaan 

pemungutan serta penghitungan suara, melalui saran tindak untuk 

penyempurnaan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dengan 

upaya : 

a. Perlunya didukung dokumen data tentang Dafar Pemilih Tetap (DPT) 

yang valid, sehingga dapat dihindari ketidak sinkronan antara daftar 

hadir dengan DPT yang ada serta terjadinya protes dari para saksi yang 

dapat menggganggu kelancaran pemungutan dan penghitungan suara. 

b. Penyampaian surat undangan calon pemilih harus diberikan dalam 

jangka waktu yang cukup atau tidak mendadak, karena selama ini surat 

undangan diberikan dalam jangka waktu kurang dari 24 jam. 

Pemberian surat undangan dalam jangka waktu yang cukup akan dapat 
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memberikan rasa tenang serta kepastian terhadap para calon pemilih 

sehingga tidak mengurangi kosentrasi dalam menentukan pilihannya. 

c. Panitia harus mampu menyediakanTempat Pemungutan Suara (TPS), 

bilik suara yang menjamin kenyamanan, dan bebas dari praktek 

intimidasi terhadap pengguna hak suara melalui kode-kode khusus 

yang di harapkan oleh calon Kades, hal tersebut dapat menciderai 

demokrasi langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil tanpa 

tekanan dari pihak manapun. 

d. Dalam penghitungan suara selama ini ketentuannya dapat dihadiri oleh 

pengawas, para saksi dan masyarakat namun dalam prakteknya 

dilakukan dalam ruangan tertutup serta pengawasan yang terbatas, 

sehingga mengurangi makna demokrasi. Oleh karena itu panitia 

diharapkan dapat menggunakan peluang diskresi agar dalam 

penghitungan suara wajib dilakukan secara terbuka dan dihadiri para 

saksi maupun masyarakat umum.   

 
 
 
 
 
 
 
 



119 

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan pembahasan dari bab-bab sebelumnya dan uji hipotesis yang 

telah dilakukan, maka dalam bab ini merupakan ringkasan hasil penelitian yang dapat 

disimpulkan sebagai berikut : 

1. Berdasarkan hasil uji hipotesis yang menyatakan bahwa dalam 

penyelenggaraan Pilkades di desa Plumutan, desa Karangkemiri dan desa 

Muntang wilayah Kec. Kemangkon, Kab. Purbalinggga, terdapat pengaruh 

positif dan signifikan antara tahap penjaringan dan penyaringan calon 

Kades dengan efektivitas Panitia Pelaksana Pilkades. Kedua variable 

tersebut mempunyai hubungan searah dengan nilai koefisien sebesar 0,194 

artinya bahwa jika dalam tahap penjaringan dan penyaringan calon Kades 

mengalami kenaikan satu persen maka secara otomatis akan menaikan 

terhadap efektivitas Panitia Pelaksana Pilkades dalam Penyelenggaraan 

Pilkades sebesar 0,194 persen. 

2. Untuk variabel tahap kampanye calon Kades mempunyai koefisien 

pengaruh positif dengan efektivitas Panitia Pelaksana Pilkades, bahwa 

kedua variable tersebut mempunyai pengaruh searah dengan nilai koefisien 

sebesar 0,584 artinya pengaruhnya nilainya lebih besar jika dibandingkan 

dengan ke dua nilai variabel yang lain, dan bilamana dalam tahap 

kampanye calon Kades mengalami kenaikan satu persen maka secara 
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otomatis akan menaikan efektivitas Panitia Pelaksana Pilkades dalam 

Penyelenggaraan Pilkades sebesar 0,584 persen. 

3. Demikian juga koefisien pengaruh positif pada tahap pemungutan dan 

penghitungan suara dengan efektivitas Panitia Pelaksana Pilkades, 

bahwakedua variabel tersebut juga mempunyai pengaruh searah dengan 

nilai koefisien sebesar 0,506 artinya jika dalam tahap pemungutan dan 

penghitungansuara mengalami kenaikan satu persen maka secara otomatis 

akan menaikan terhadap efektivitas Panitia Pelaksana Pilkades dalam 

Penyelenggaraan Pilkades sebesar 0,506 persen. 

4. Sedangkan pengaruh positif antara variabel independen dengan variabel 

dependen berdasarkan hasil uji koefisien determinasi menyatakan bahwa 

efektivitas Panitia Pelaksana Pilkades dalam penyelenggaraan Pilkades 

secara simultan atau bersama-sama dipengaruhi oleh variabel tahap 

penjaringan dan penyaringan calon Kades, proses kampanye calon Kades 

dan tahap pemungutan serta penghitungan suara yang nilainya sebesar 

0,711 atau 71,1 persen sedangkan sisanya sebesar 28,9 persen dijelaskan 

oleh variabel independen lain yang tidak masuk dalam model. 

5.2    Saran 

Berdasarkan kesimpulan atas adanya pengaruh positif antaravariabel 

independen/bebas yang terdiri dari tahap penjaringan dan penyaringan calon 

Kades, tahap kampanye calon Kades dan tahap pemungutan serta penghitungan 

suara terhadapa variabel dependen/terikat yaitu efektivitas Panitia Pelaksana 
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Pilkades (keberhasilan dalam penyelenggaraan Pilkades), maka penulis 

menyarankan : 

1. Mengingat tahap pelaksanaan proses penjaringan dan penyaringan calon 

Kades mempunyai pengaruh searah dengan efektivitas Panitia Pelaksana 

Pilkades, maka Panitia Pilkades perlu meningkatkan keberhasilan dalam 

tahap penjaringan dan penyaringan calon Kades.Karena dalam proses 

penentuan kelulusan bakal calon Kadesmelalui penilaian terhadap berkas 

persyaratan, maka PanitiaPilkades perlu  meningkatkan koordinasi dengan 

pihak-pihak terkait baik instansi maupun masyarakat dalam rangka 

melakukan ferifikasi terhadap data baik berupa informasi maupun dokumen 

yang merupakan lampiran persyaratan,sehingga dokumen yang menjadi 

persyaratan calon Kades dapat dijamin keabsahannya.  

2. Pada tahap kampanye calon Kades, sesuai hasil analisis mempunyai 

pengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas Panitia Pelaksana 

Pilkades. Bahwa dalam tahap kampanye calon Kades masih terjadi 

pelanggaran terhadap ketentuan kampanye calon Kades, seperti kampanye 

yang diselenggarakan diluar jadwal dan menggunakan politik uang dalam 

menarik simpati calon pemilih, hal tersebut bila dibiarkan dapat 

mengganggu keberhasilan dalam tahap kampanye calon Kades. Untuk itu 

Panitia Pelaksana Pilkades perlu meningkatkan komunikasi secara intensif 

dengan para calon Kades maupun masyarakat sebagai bagian dari edukasi 

politik masyarakat,sehingga akan timbul kesadaraan bahwa Pilkades 

merupakan proses demokrasi dari kita untuk kita dan tanggungjawab kita 
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bersama, serta mengubah pola pikir dalam   memaknai  pentingnya 

berdemokrasi secara baik tanpa adanya pelanggaran yang dapat menciderai 

makna demokrasi itu sendiri.  

3. Tahap pemungutan dan penghitungan suara merupakan momen puncak dari 

penyelenggaraan Pilkades dan mempunyai pengaruh searah terhadap 

efektivitas penyelenggaraan Pilkades, namun masih terdapat persoalan yang 

berpotensi mengganggu keberhasilan dalam tahapan ini, diantaranya sarana 

bilik suara maupun kotak suara serta tanpa kehadiran para saksi dari calon 

Kades maupun saksi independen. Hal tersebut kurang bisa menjamin 

kenyamanan, keamanan, dan kerahasiaan bagi calon pemilih dalam 

menyalurkan aspirasi/menggunakan hak suaranya. Oleh sebab itu dalam 

tahap ini Panitia Pelaksana Pilkades perlu melakukan penyempurnaan 

terhadap sarana yang digunakan sebagai tempat pemungutan dan 

penghitungan suara, serta perlunya kehadiran para saksi sehingga dapat 

menjamin keamanan, kenyamanan dan kerahasiaan setiap calon pemilih 

dalam menggunakan hak suaranya. 

4. Secara simultan efektivitas Panitia Pelaksana Pilkades dipengaruhi dan 

mempunyai korelasi searah secara signifikan dengan variabel bebas yang 

merupakan tahapan dalam penyelenggaraan Pilkades yang terdiri dari, tahap 

penjaringan dan penyaringan calon Kades, tahap kampanye calon Kades 

dan tahap pemungutan serta penghitungan suara. Oleh karena itu agar 

tercapai peningkatan efektivitas Panitia Pelaksana dalam penyelenggaraan 

Pilkades, maka Panitia Pilkades perlu melakukan perencanaan secara baik, 
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kosolidasi, sinkronisasi, pengawasan dan evaluasi secara berkala terhadap 

semua tahapan penyelenggaraan Pilkades sebagai tindakan deteksi dini 

sehingga dapat mengantisipasi gangguan, yang menghambat efektivitas 

Panitia Pelaksana Pilkades dalam penyelenggaraan seluruh tahapan 

Pilkades. 

5.   Kepada pemerintah Kab. Purbalingga agar terlaksana penyelenggaraan 

Pilkades yang lebih baik, maka perlu melakukan penyempurnaan  terhadap 

kebijakan yang menjadi payung hukum dalam penyelenggaraan Pilkades. 

Dengan diundangkannya Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, 

bahwa politik hukum dalam undang-undang tersebut untuk memperkuat 

kelembagaan dalam pemerintah desa dari segi kewenangan maupun 

pendanaan, sehingga bisa menjadi peluang dalam memperbaiki aturan yang 

dapat mengatasi permasalahan yang selama ini terjadi diantaranya, visi misi 

sebagai materi kampanye calon Kades belum menjadi kewajiban/syarat bagi 

calon Kades,belum ada kejelasan spesifikasi dalam pembuatan bilik suara 

serta beban dan sumberpembiayaan Pilkades, lemahnya penegakkan 

hukum/pengawasan (belum adapengawas independen)dan masih maraknya 

politik uang yangdijadikan model dalam menarik simpati calon pemilih oleh 

para calon Kades. Masalah-masalah tersebut sulit dicegah karena belum 

diaturnya sanksi secara tegas terhadap para pelanggar sebagaimana yang 

diatur dalam Perda No. 07 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pencalonan, 

Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.  
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6.   Untuk penelitian lain yang sejenis, yang ingin mengetahui sejauh mana 

pengaruh yang ditimbulkan oleh variabel bebas terhadap keberhasilan 

panitia Pilkades dalam penyelenggaraan Pilkades, kiranya dapat 

menggunakan model variabel bebas yang merupakan bagian dari tahapan 

pelaksanaan Pilkades seperti, Pendaftaran dan Penetapan Pemilih, 

Pendaftaran dan Penetapan Calon Kades, dan variable Penetapan Calon 

Terpilih, Pengesahan serta Pelantikan Kades.   
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Lampiran 1 Gamabar 4.5. Struktur Organisasi Pemilihan Kepala Desa Kec. Kemangkon 

 

Keterangan : 

A – Seksi pendaftaran calon.  

B – Seksi pendaftaran pemilih. 

C – Seksi pemungutan suara. 

D – Seksi perlengkapan. 

E – Seksi konsumsi. 

F – Seksi keamanan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ketua/Wakil

A B C D E F

Bendahara Sekertaris
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Lampiran 2 
 

KUESIONER PENELITIAN 
 

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI EFEKTIVITAS 
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DESA DI KEC. 

KEMANGKON KAB. PURBALINGGA  
(Kajian Implementasi Perda No 7 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pencalonan, 

Pemilihan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa) 
 

LEMBAR PERTANYAAN KUESIONER PENELITIAN 
 

A Data Responden : 

1 Jenis Kelamin        :     Pria          Wanita 

2 U m u r      :     21 – 30      31 – 40      41 – 50     >  50 

3 Status        :     Menikah         Belum Menikah 

4 Penduduk      :     Asli                  Pendatang 

5 Pekerjaan/Jabatan   :    Pegawai Negeri   Karyawan Swasta    

      Wiraswasta                                                                         

6 Pendidikan Terakhir :    SD    SLTP      SLTA      D3        S1                         

  S2    S3 

 

B Petunjuk Pengisian : 

1 Silahkan bapak/ibu berikan ceklist (√) atau tanda silang (x) pada item yang 
sesuai dengan kondisi yang bapak ibu ketahui/pengamatan.  
 

2 Adapun keterangan dari pilihan jawaban adalah sebagai beriku : 
 

a. Nilai sekor (1) diberikan terhadap pernyataan yang tidak sesuai dengan 

kondisi riil atau kenyataan yang ada.  

b. Nilai sekor (2) diberikan terhadap pernyataan yang kurang sesuai dengan 

kondisi atau kenyataan yang terjadi.  

c. Nilai sekor (3) diberikan terhadap pernyataan,  sesuai dengan kondisi riil 

atau kenyataan yang ada. 

d. Nilai sekor (4) diberikan terhadap pernyataan yang sangat sesuai dengan 

kondisi riil yang terjadi. 
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C Daftar Pertanyaan/Pernyataan Untuk Responden 

1. Pertanyaan yang berhubungan dengan proses penjaringan calon Kades  ada  

empat alternatif  jawaban dengan ketentuan untuk skor nilai (1) Tidak Pernah 

(TP), skor nilai (2) Kadang-Kadang (KK), skor nilai (3) Hampir Selalu (HS) 

dan skor nilai (4) Selalu (S) 

 

  
No 

 
PERTANYAAN 

JAWABAN 
TP KK HS S 

1. Apakah Panitia Pelaksana Pilkades 
menginventarisir informasi dan 
dokumen berkas persyaratan calon 
Kades 
 

    

2. Apakah Panitia Pelaksana Pilkades 
meneliti terhadap keabsahan 
syarat dan lampiran dokumen 
calon Kades  
 

    

3. Panitia Pelaksana Pilkades 
memverivikasi terhadap informasi 
dan dokumen persyaratan calon 
Kades kepada instansi terkait dan 
masyarakat 
 

    

4. Panitia Pelaksana Pilkades 
memberitahukan secara tertulis 
atas kekurangan persyaratan yang 
diperlukan 

 
 
 

   

5. Apakah bakal calon Kades diberi 
kesempatan untuk melengkapi 
kekurang persyaratan 
 

    

6. Dalam Penjaringan calon Kades 
masyarakat dapat menyampaikan 
informasi mengenai keabsahan 
dokumen bakal calon Kades 
 

    

7. Apakah nama-nama bakal calon 
Kades yang lolos  seleksi 
administras diumumkan secara 
terbuka 
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2. Pertanyaan mengenai  kampanye calon kepala desa, terdapat empat alternatif 

jawaban dengan ketentuan skor nilai (1) Tidak Pernah (TP), skor nilai (2) 

Kadang-Kadang (KK), skor nilai (3) Hampir Selalu (HS) dan skor nilai (4) 

Selalu (S) 

 

 
No 

 
PERTANYAAN 

JAWABAN 
TP KK HS S 

8. Apakah para calon Kades dalam 
berkampanye melakukan sendiri 
tanpa diwakilkan kepada 
pendukungnya 
 

    

9 Menurut pengamatan saudara apakah 
para calon Kades dalam berkampanye 
berjalan dengan tertib, sopan dan 
bersifat mendidik 
 

    

10. Apakah dalam kampanye calon 
Kades menyampaikan visi misi 
memuat materi program kerja yang 
ditawarkan 
 

    

11. Para calon Kades dalam 
berkampanye menggunakan media 
serta alat peraga yang bersifat 
edukatif 
 

    

12. Apakah kampanye sebagai 
momentum penting bagi masyarakat, 
untuk melakukan kontrak politik 
dengan calon Kades yang 
didukungnya 
 

    

      

 
 
 
 
 
 
 



131 

 

 

 

3. Pertanyaan mengenai pemungutan dan penghitungan suara, terdapat empat 

alternatif  jawaban dengan ketentuan untuk skor nilai (1) Tidak Pernah (TP), 

skor nilai (2) Kadang-Kadang (KK), skor nilai (3) Hampir Selalu (HS) dan skor 

nilai (4) Selalu (S) 

 

 
No 

 
PERTANYAAN 

JAWABAN 
TP KK HS S 

13. Apakah bilik suara dan kotak suara 
yang tersedia dapat menjamin 
kenyamanan, kerahasiaan dan 
keamanan para pengguna hak suara 
 

    

14. Apakah kertas suara yang memuat 
tanda gambar calon Kades mudah 
dikenali dan dipahami oleh pengguna 
hak suara 
 

    

15. Apakah pengguna hak suara 
merupakan pemilih yang terdaftar 
dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) 
yang valid 
 

    

16. Apakah dalam proses pemungutan 
dan penghitungan suara dilakukan 
pengawasan oleh para saksi dari 
masing-masing calon Kades 
 

    

17. Apakah calon pemilih sebelum 
menggunakan hak suaranya 
diwajibkan mengisi daftar hadir 
sebagai alat kontrol terhadap DPT 
yang tersedia 
 

    

18. Para pemilih dalam menggunakan 
hak suaranya dengan mencoblos 
salah satu tanda gambar calon Kades 
yang menjadi pilihannya 
 

    

19. Suara terbanyak merupakan dasar 
untuk menentukan calon Kades 
terpilih yang dalam penghitungan 
suara dihadiri oleh para saksi, 
pengawas dan masyarakat  
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4. Pertanyaan mengenai efektivitas Panitia Pelaksana Pilkades, ada empat 
alternatif jawaban yaitu skor nilai (1) Tidak Pernah (TP), skor nilai (2) Kadang-
Kadang (KK), skor nilai (3) Hampir Selalu (HS) dan skor nilai (4) Selalu (S) 
 

 
No 

 
PERTANYAAN 

JAWABAN 
TP KK HS S 

20. Apakah Paniti Pelaksana Pilkades 
melaksanakan tahapan Pilkades 
secara tepat waktu dan sesuai 
ketentuan  
 

    

21. Apakah permasalahan yang timbul 
dapat dicegah dan diatasi sehingga 
tidak mengganggu proses Pilkades  
 

    

22. Panitia secara berkala melaporkan 
perkembangan kegiatan tahap 
pelaksanaan Pilkades kepada BPD 
 

    

23. Apakah dalam penyelenggaraan 
Pilkades dilakukan pengawasan dan 
evaluasi terhadap semua kegiatan 
dalam tahapannya 
 

    

24. Dalam proses penentuan calon Kades 
terpilih  dilakukan secara jujur, 
trnsparan, dan adil yang merupakan 
harapan masyarakat 
 

      

25. Masyarakat dalam menggunakan hak 
suaranya dilakukan secara suka rela 
tanpa tekanan dari pihak manapun 
 

    

26. Pelaksanaan Pilkades langsung 
merupakan media pendidikan politik 
masyarakat 
 

    

27. Apakah Pilkades membuat  
masyarakat menjadi harmonis serta 
suasana kondusif dengan harapan 
akan terjadi perubahan kearah yang 
lebih baik 
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Lampiran 3. Uji Validitas dan Reliabilitas Penjaringan Calon Kades 

Correlations 

  Butir_1 Butir_2 Butir_3 Butir_4 Butir_5 Butir_6 Butir_7 Total 

Butir_1 Pearson Correlation 1 .167 .259 .342
*
 .039 -.041 .259 .469

**
 

Sig. (1-tailed)  .189 .084 .032 .419 .415 .084 .004 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 

Butir_2 Pearson Correlation .167 1 .342
*
 .533

**
 .445

**
 .267 .040 .730

**
 

Sig. (1-tailed) .189  .032 .001 .007 .077 .416 .000 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 

Butir_3 Pearson Correlation .259 .342
*
 1 .331

*
 .244 .000 .196 .582

**
 

Sig. (1-tailed) .084 .032  .037 .097 .500 .149 .000 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 

Butir_4 Pearson Correlation .342
*
 .533

**
 .331

*
 1 .000 .084 .331

*
 .616

**
 

Sig. (1-tailed) .032 .001 .037  .500 .330 .037 .000 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 

Butir_5 Pearson Correlation .039 .445
**
 .244 .000 1 -.111 .244 .521

**
 

Sig. (1-tailed) .419 .007 .097 .500  .280 .097 .002 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 

Butir_6 Pearson Correlation -.041 .267 .000 .084 -.111 1 -.158 .400
*
 

Sig. (1-tailed) .415 .077 .500 .330 .280  .202 .014 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 

Butir_7 Pearson Correlation .259 .040 .196 .331
*
 .244 -.158 1 .453

**
 

Sig. (1-tailed) .084 .416 .149 .037 .097 .202  .006 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 

Total Pearson Correlation .469
**
 .730

**
 .582

**
 .616

**
 .521

**
 .400

*
 .453

**
 1 

Sig. (1-tailed) .004 .000 .000 .000 .002 .014 .006  

N 30 30 30 30 30 30 30 30 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (1-tailed).      

**. Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed).      

Reliability 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.698 8 
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Lampiran 4. Uji Validitas dan Reliabilitas Kampanye Calon Kades 

Correlations 

  Butir_1 Butir_2 Butir_3 Butir_4 Butir_5 Total 

Butir_1 Pearson Correlation 1 -.123 .302 .302 .389* .681** 

Sig. (1-tailed)  .258 .052 .052 .017 .000 

N 30 30 30 30 30 30 

Butir_2 Pearson Correlation -.123 1 .081 .233 .123 .440
**
 

Sig. (1-tailed) .258  .335 .107 .258 .008 

N 30 30 30 30 30 30 

Butir_3 Pearson Correlation .302 .081 1 -.086 -.027 .458** 

Sig. (1-tailed) .052 .335  .326 .443 .005 

N 30 30 30 30 30 30 

Butir_4 Pearson Correlation .302 .233 -.086 1 .247 .607** 

Sig. (1-tailed) .052 .107 .326  .094 .000 

N 30 30 30 30 30 30 

Butir_5 Pearson Correlation .389
*
 .123 -.027 .247 1 .620

**
 

Sig. (1-tailed) .017 .258 .443 .094  .000 

N 30 30 30 30 30 30 

Total Pearson Correlation .681
**
 .440

**
 .458

**
 .607

**
 .620

**
 1 

Sig. (1-tailed) .000 .008 .005 .000 .000  

N 30 30 30 30 30 30 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (1-tailed).    
**. Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed).    

Reliability 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.711 6 
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Lampiran 5. Uji Validitas dan Reliabilitas Pemungutan dan Penghitungan 

Suara 

Correlations 

  Butir_1 Butir_2 Butir_3 Butir_4 Butir_5 Butir_6 Butir_7 Total 

Butir_1 Pearson Correlation 1 .205 .087 -.203 .492
**
 .270 -.175 .423

**
 

Sig. (1-tailed)  .138 .324 .141 .003 .075 .178 .010 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 

Butir_2 Pearson Correlation .205 1 -.087 .105 .535
**
 .122 -.087 .474

**
 

Sig. (1-tailed) .138  .324 .291 .001 .261 .323 .004 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 

Butir_3 Pearson Correlation .087 -.087 1 .333
*
 -.128 .012 .335

*
 .534

**
 

Sig. (1-tailed) .324 .324  .036 .250 .475 .035 .001 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 

Butir_4 Pearson Correlation -.203 .105 .333
*
 1 -.169 .300 .385

*
 .574

**
 

Sig. (1-tailed) .141 .291 .036  .186 .054 .018 .000 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 

Butir_5 Pearson Correlation .492
**
 .535

**
 -.128 -.169 1 .042 -.213 .422

*
 

Sig. (1-tailed) .003 .001 .250 .186  .412 .129 .010 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 

Butir_6 Pearson Correlation .270 .122 .012 .300 .042 1 -.085 .425
**
 

Sig. (1-tailed) .075 .261 .475 .054 .412  .327 .010 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 

Butir_7 Pearson Correlation -.175 -.087 .335
*
 .385

*
 -.213 -.085 1 .450

**
 

Sig. (1-tailed) .178 .323 .035 .018 .129 .327  .006 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 

Total Pearson Correlation .423
**
 .474

**
 .534

**
 .574

**
 .422

*
 .425

**
 .450

**
 1 

Sig. (1-tailed) .010 .004 .001 .000 .010 .010 .006  

N 30 30 30 30 30 30 30 30 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed).      

*. Correlation is significant at the 0.05 level (1-tailed).      

Reliability 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.671 8 
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Lampiran 6. Uji Validitas dan Reliabilitas Keberhasilan Penyelenggaraan 

Pemilihan Kades 

Correlations 

  Butir_1 Butir_2 Butir_3 Butir_4 Butir_5 Butir_6 Butir_7 Butir_8 Total 

Butir_1 Pearson Correlation 1 .193 -.042 .313
*
 -.139 .422

*
 -.004 .118 .475

**
 

Sig. (1-tailed)  .153 .413 .046 .232 .010 .491 .267 .004 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

Butir_2 Pearson Correlation .193 1 .464
**
 .110 .227 -.175 -.022 -.068 .434

**
 

Sig. (1-tailed) .153  .005 .282 .113 .178 .454 .360 .008 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

Butir_3 Pearson Correlation -.042 .464
**
 1 .261 -.050 -.057 -.007 .200 .428

**
 

Sig. (1-tailed) .413 .005  .082 .397 .382 .485 .144 .009 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

Butir_4 Pearson Correlation .313
*
 .110 .261 1 -.006 .274 -.288 .067 .447

**
 

Sig. (1-tailed) .046 .282 .082  .487 .072 .062 .362 .007 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

Butir_5 Pearson Correlation -.139 .227 -.050 -.006 1 -.159 .297 -.093 .393
*
 

Sig. (1-tailed) .232 .113 .397 .487  .201 .056 .313 .016 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

Butir_6 Pearson Correlation .422
*
 -.175 -.057 .274 -.159 1 .081 .107 .492

**
 

Sig. (1-tailed) .010 .178 .382 .072 .201  .335 .287 .003 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

Butir_7 Pearson Correlation -.004 -.022 -.007 -.288 .297 .081 1 .325
*
 .444

**
 

Sig. (1-tailed) .491 .454 .485 .062 .056 .335  .040 .007 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

Butir_8 Pearson Correlation .118 -.068 .200 .067 -.093 .107 .325
*
 1 .394

*
 

Sig. (1-tailed) .267 .360 .144 .362 .313 .287 .040  .016 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

Total Pearson Correlation .475
**
 .434

**
 .428

**
 .447

**
 .393

*
 .492

**
 .444

**
 .394

*
 1 

Sig. (1-tailed) .004 .008 .009 .007 .016 .003 .007 .016  

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (1-tailed).       

**. Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed).       

Reliability 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.652 9 
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Lampiran 7. Hasil Penghitungan Regresi 

Regression 

Descriptive Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

Penyelenggaraan Pemilihan Kades 25.6833 2.22079 60 

Penjaringan Calon Kades 22.7167 1.95796 60 

Kampanye Calon Kades 17.8167 1.35911 60 

Pemungutan dan Penghitungan Suara 19.4000 2.30842 60 

 

Model Summary 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate 

1 .843a .711 .696 1.22487 

a. Predictors: (Constant), Pemungutan dan Penghitungan Suara, 
Penjaringan Calon Kades, Kampanye Calon Kades 

 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 206.966 3 68.989 45.983 .000
a
 

Residual 84.018 56 1.500   

Total 290.983 59    
a. Predictors: (Constant), Pemungutan dan Penghitungan Suara, Penjaringan Calon Kades, 
Kampanye Calon Kades 

b. Dependent Variable: Penyelenggaraan Pemilihan Kades   

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1.065 2.490  .428 .671 

Penjaringan Calon Kades .194 .086 .171 2.261 .028 

Kampanye Calon Kades .584 .139 .357 4.202 .000 

Pemungutan dan Penghitungan Suara .506 .082 .526 6.161 .000 

a. Dependent Variable: Penyelenggaraan Pemilihan Kades    
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