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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pemilihan kepala desa atau seringkali disingkat pilkades, adalah  suatu 

pemilihan kepala desa secara langsung oleh warga desa setempat yang memang 

betul-betul berdomisili ditempat tersebut. Berbeda dengan lurah yang merupakan 

pegawai Negri Sipil, kepala desa merupakan jabatan yang dapat diduduki oleh 

warga biasa yaitu warga yang terpilih dalam pemilihan pilkades maka dia berhak 

menduduki jabatan kades karena sudah mendapat legitimasi dari masyarakat 

masa jabatan kepala desa 6 tahun  ( PP No 72. 2005 ). 

Pilkades dilakukan dengan mencoblos tanda gambar calon kepala desa. 

Pilkades telah dilakukan diberbagai daerah diindonesia demi mewujudkan sistem 

demokrasi yang dipandang baik untuk menata pemerintahan kedepan agar 

melahirkan kesehjahteraan untuk rakyat karena defenisi demokrasi yaitu dari 

rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.
1
  

Pilkades telah ada jauh sebelum era pilkada langsung. Akhir-akhir ini ada 

kecenderungan pilkades dilakukan secara serentak dalam satu kabupaten yang 

difasilitasi oleh pemerintah daerah sesuai dengan amanat konstitusi No 32 Thn 

2004
2
. Hal ini dilakukan agar pelaksanaannya lebih efektif, efisien, dan lebih 

terkoordinasi dari sisi keamanan. 
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Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa 

bahwa BPD memproses pemilihan kepala desa, paling lama 4 (empat) bulan 

sebelum berakhirnya masa jabatan kepala desa
3
. Kepala desa dipilih langsung 

oleh penduduk desa dari calon yang memenuhi syarat pemilihan kepala desa 

bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Pemilihan kepala desa 

dilaksanakan melalui tahap pencalonan dan tahap pemilihan.  

Kepala desa menjabat maksimal dua kali untuk pencalonan dan pemilihan 

kepala desa, BPD membentuk panitia pemilihan yang terdiri dari unsur perangkat 

desa, pengurus lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat. Panitia 

pemilihan melakukan pemeriksaan identitas bakal calon berdasarkan persyaratan 

yang ditentukan, melaksanakan pemungutan suara, dan melaporkan pelaksanaan 

pemilihan kepala desa kepada BPD. Panitia pemilihan melaksanakan penjaringan 

dan penyaringan bakal calon kepala desa sesuai persyaratan bakal calon kepala 

desa yang telah memenuhi persyaratan ditetapkan sebagai calon kepala desa oleh 

panitia pemilihan. Calon kepala desa yang berhak dipilih diumumkan kepada 

masyarakat ditempat-tempat yang terbuka sesuai dengan kondisi sosial budaya 

masyarakat setempat. Calon kepala desa dapat melakukan kampanye sesuai 

dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. 

Calon kepala desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang 

mendapatkan dukungan suara terbanyak panitia pemilihan kepala desa 

melaporkan hasil pemilihan kepala desa kepada BPD, calon kepala desa terpilih 

sebagaimana ditetapkan dengan keputusan BPD berdasarkan laporan dan berita 
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acara pemilihan dari panitia pemilihan. Calon kepala desa terpilih disampaikan 

oleh BPD kepada Bupati/Walikota melalui Camat untuk disahkan menjadi kepala 

desa terpilih. Bupati/Walikota menerbitkan keputusan Bupati/ Walikota tentang 

pengesahan pengangkatan kepala desa terpilih paling lama 15 (lima belas) hari 

terhitung tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari BPD. Kepala 

desa terpilih dilantik oleh Bupati/Walikota paling lama 15 (lima belas) hari 

terhitung tanggal penerbitan keputusan Bupati/Walikota.  

 Dalam pilkades di Desa Waeura merupakan ajang paling esensial yang 

dinantikan oleh masyarakat Desa Waeura karena dengan adanya pilkades maka 

terjadilah pergantian kepemimpinan dari yang lama diganti dengan yang baru 

tetapi harusnya pemimpin yang baik. Menurut R.Wayne Pace,
4
 pemimpin yang 

baik harus dapat membantu menegakan, mempertahankan, dan meningkatkan 

motivasi para anggotanya.  

 Tetapi pilkades Di Waeura masyarakat tidak melihat dari calon pemimpin 

yang baik tetapi mereka melihat dari perspektif marga, ada segelintar orang yang 

tidak melihat dari marga tetapi pada pemimpin yang baik, tapi sebagian besar 

melihat dari marga inilah yang menjadi sesuatu yang harus direstorasikan. 

Pilkades di Desa Waeura yang paling urgen adalah masaalah strateginya yaitu 

permainan isu secara horisontal yang selalu membuat masyarakat sebagian 

merasa didiskriminasikan dengan adanya isu bahwa yang berhak menjadi kades 

adalah Marga Buton dengan adanya propaganda yang semakin hangat dimainkan 

oleh Marga Buton bahwa desa ini yang paling cocok atau yang paling ideal 
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dipimpin oleh Marga Buton karena dilihat Marga Buton mempunyai potongan 

pemimpin dan kapasitas.  

 Doktrinasasi yang di lakukan dalam pilkades di Desa Waeura sangat 

elegan kalau dihubungkan dengan teori hegemoninya Gramsci yaitu agar yang 

dikuasai mematuhi penguasa, yang dikuasai tidak hanya harus merasa 

mempunyai dan menginternalisasi nilai-nilai serta norma penguasa, lebih dari itu 

mereka juga harus memberi persetujuan atas subordinasi mereka
5
.  Inilah yang 

dimaksud Gramsci dengan “hegemoni” atau menguasai dengan “kepemimpinan 

moral dan intelektual” secara konsensual.  

 Kristalisasi teori Gramsci dalam Pilkades Waeura yaitu penguasa dalam 

hal ini Marga Buton melakukan proses hegemoni dengan cara mendekati kepala-

kepala adat atau kepala-kepala kaomu langsung ke rumahnya atau house to house 

(dari rumah ke rumah), dan mendekati warga satu demi satu dan juga melalui 

musyawarah desa proses hegemoninya dengan menggunakan kepemimpinan 

moral dan intelektualan yang mereka miliki,  memainkan isu kepada seluruh 

warga bahwa yang cocok untuk menjadi Kepala Desa adalah Marga Buton agar 

yang dikuasai mematuhi penguasa (Marga Buton).   

Kalau dilihat dari perspektif demokrasi pilkades tidak berjalan sesuai 

dengan asas demokrasi yaitu egaliter, positivistik, memberikan ruang kepada 

orang lain untuk menjadi pemimipin. Pilkades dilakukan dengan dengan cara 

demokrasi tetapi cuma formalitas untuk melegitimasi pemimpin yang terpilih. 

                                                           
5 http://utchanovsky.com/2008/08/teori-hegemoni. 
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berarti hukum adat mengkeberi demokrasi yang memang sudah di terapkan di 

Indonesia sejak paska kemerdekaan. 

Dampak positif dari sistem demokrasi adalah memberikan peluang atau 

kesempatan bagi orang lain untuk menjadi pemimpin, lebih mengarah pada 

rakyat tanpa membedakan suku atau marga dalam pelayanan untuk menuju 

kesehjahteraan. Tetapi dampak negatifnya yaitu suara mayoritas menindas suara 

minoritas itulah yang menjadi problematika di negri ini. 

 Kalau dampak negatif dari sistem adat yaitu tidak memberikan peluang 

bagi orang lain untuk menjadi pemimpin, sifatnya turun temurun dari marga 

tersebut kalau di  Desa Waeura yaitu Marga Buton  memberikan peluang untuk 

marga lain untuk memimpin karena pernah terjadi marga sula menjadi kepala 

desa. Di lihat dari dampak positifnya yaitu menjaga nilai-nilai kebudayaan yang 

memang sudah tumbuh ratusan tahun, diantaranya nilai kekeluargaan, sopan 

santun, masohi ( bekerja bersama-bersama untuk melakukan sesuatu).     

Pencalonan diri menjadi kepala desa sebanyak dua orang yaitu : Latumu 

Buton dan Hasan Lesbata. Pilkades berjalan secara aman dan damai itu secara 

yang tampak, tetapi yang tidak tampak didalam hati sanubari Warga Waeura 

sebagian merasa tidak aman dengan adanya propaganda yang semakin hangat 

dimainkan oleh Marga Buton bahwa desa ini yang paling cocok atau yang paling 

ideal dipimpin oleh Marga Buton karena mempunyai potongan pemimpin dan 

mempunyai kapasitas. Marga yang lain terabaikan seperti Sula, Bugis,dan Jawa, 

terbukti yang memenangkan pilkades pada tahun 2004 adalah Marga Buton.  
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Menurut pendapat seorang warga setempat bahwa awal berdirinya Desa 

Waeura itu diprakarsai oleh Marga Buton, seperti yang disampaikan sala satu 

warga sebagai berikut
6
 : ” bahwa dulu pada awal berdirinya Desa Waeura sekitar 

tahun 1927 itu diprakarsai oleh Marga Buton tetapi dibantu juga oleh Marga Sula 

yang sealau hidup berdampingan dengan Marga Buton”. berdasarkan latar 

belakang diatas, peneliti tertarik untuk mengangkat Permasalahan “ Doktrinisasi 

Masyarakat Adat Buton Dalam Kemenangan Pilkades Tahun 2004 ”. ( Studi 

Kasus Desa Waeura Kec Waplau Kab buru Prov Maluku). 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas maka rumusan masalah yang akan coba 

kemukakan penulis adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah doktrinisasi masyarakat Adat Buton dalam kemenangan 

Pilkades thn 2004 ? 

2. Mengapa doktrinisasi masyarakat Adat Buton di Lakukan dalam  Pilkades 

thn 2004 ? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian merupakan konsistensi penulis sebagai pertimbangan 

rasional upaya memberikan kontribusi. Tujuan merupakan unsur yang diharapkan 

sebagai  faktor penentu agar orang lain bisa mengetahui apa yang menjadi 

keinginan dari peneliti. Tujuan merupakan usaha mendasar atas kegiatan dari 

penelitian. Penelitian ini dilakukan agar dapat mengeksplorasi secara mendasar 

                                                           
6
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dan mendalam terhadap bahan yang akan dikaji untuk mendapat teori dan 

gagasan konsep. Adapun hasil yang ingin dicapai dari penilitian sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui bagaimana doktrinisasi masyarakat adat dalam 

pemilihan kepala desa.                                         

2. Untuk mengetahui alasan doktrinisasi masyarakat adat itu masih 

dilakukan oleh masyarakat. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Akademis 

Secara akedemis penelitian ini bisa bermanfaat sebagai bahan refensi 

dosen sekaligus untuk memperkuat konsep-konsep tentang perpolitikan diaras 

lokal. Dengan adanya penelitian ini juga  mahasiswa ilmu pemerintahan 

diharapkan bisa mengetahui tentang perpoltikan di setiap daerah yang ada 

Indonesia karena Indonesia adalah negri seribu pulau yang terkenal dengan 

beragam budaya dan beragam politik dimasing-masing lokal. Penelitian ini juga 

berharap menjadi bahan pegangan dosen pada mata kuliah Analisis Politik Lokal. 

2.  Manfaat Praktis 

Manfaat secara praktis, merupakan bagian terpenting dari sebuah 

penelitian lapangan, minimal memberi kontribusi kepada objek yang diteili. 

Objek penelitian yang dimaksud ialah  masyarakat, pemerintah desa namsina, 

lembaga teknis di desa dan organisasi yang ditunjuk sebagai perangkat pembantu 

berjalannya pemerintahan desa. Input dari penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan rekomendasi positif kepada para pejabat pemerintahan desa dalam 

peningkatan  untuk mendesain sebuah demokrasi yang memberi ruang kepada 
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setiap Warga Negara dalam hal ini seluruh masyarakat desa agar terlihat 

demokrasinya lebih Inklusif.  

E. Definisi Konseptual 

Pengertian definisi konsep menurut J. Vrendeberg, adalah suatu istilah 

yang secara generalisasi mempersoalkan observasi yang konkrit. Jelaslah bahwa 

suatu konsep adalah abstraksi dari observasi tersebut. Selanjutnya penulis akan 

mengurakan definisi variabel-variabelnya saja, yaitu :   

1. Doktrinisasi adalah suatu proses pengajaran kepada orang lain untuk    

meyakinkan  bahwa itu layak dan benar 

2. Masyarakat
7
 adalah orang-orang yang hidup bersama dan menghasilkan 

kebudayaan 

3. Adat adalah aturan (perbuatan dsb) yang lazim dituruti atau dilakukan 

sejak dahulu 

4. Buton adalah suku atau marga yang terdapat di Desa Waeura 

5. Kemenangan adalah keunggulan proses untuk mencapai tujuan 

6. Pilkades adalah pemelihan kepala desa berdasarkan PP No 72 

Berdasarkan urain diatas dapat di tarik benang merah sebagai berikut : 

bahwa doktrinisasi masyarakat Adat Buton dalam kemenangan pilkades 

tahun 2004 dapat diartikan sebagai sebuah strategi hegemoni untuk mencapi 

kemenangan dalam kompetisi pilkades. 

 

                                                           
7
 http://organisasi.org/pengertian-masyarakat-unsur-dan-kriteria-masyarakat-dalam-kehidupan-
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F. Definisi Operasional 

       Doktrinisasi masyarakat Adat Buton dalam kemenangan pilkades adalah 

proses pendoktrian masyarakat adat kepada marga-marga Non Buton untuk 

memilih Marga Buton sebagai kepala Desa Waeura, adapun variabel atau  

indikatornya sebagai berikut : 

      a.) Mendekati kepala-kepala adat atau kepala-kepala kaomu langsung ke 

rumahnya atau house to house ( dari rumah ke rumah). 

b). Melakukan propaganda kepada seluruh warga bahwa yang cocok untuk 

menjadi kepala desa adalah Marga Buton. 

c).  Mendekati warga satu demi satu adan juga melalui musyawarah desa 

d). Menjanjikan jabatan kepada Marga lain kalau dia terpilih nanti, seperti 

menjadi kaur ( kepala urusan) di masa kepemimpinannya. 

      e). Memberikan uang kepada pihak-pihak tertentu untuk memenangkan bakal 

calon, masing-masing tokoh-tokoh adat itu berkumpul berbicara untuk 

memenangkan calon yang diusungnya.    

G. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian  

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif 

dengan pendekatan kualitatif. Menurut Masngi singarimbun dan Sofyan effendi
8
 

bahwa : “Pengertian deskriptif dimaksudkan untuk pengukuran terhadap 

fenomena sosial tertentu. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat 

deskripsi , gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta serta 

hubungan antar fenomena”. Penggunaan metode ini dipandang lebih mendukung 
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dalam memberi arti dan makna yang berguna dalam menyerap permasalahan 

yang berkaitan dengan fokus penelitian penggunaan penelitian deskriptif 

bertujuan untuk pemecahan masalah secara sistematis dan faktual mengenai fakta 

dan sifat populasi
9
. 

2. Lokasi Penelitian  

Lokasi penelitian merupakan cakupan wilayah yang menjadi tempat 

peneliti (penulis) sebagai objek lapangan dimana peneliti mendapatkan informasi, 

gambaran, data-data yang diteliti dari tempat tersebut. Tempat penelitian yang 

dimaksud adalah Desa Waeura. Menurut Hamidi penjelasan lokasi penelitian 

pertama, menyebut tempat penelitian misalnya desa, komunitas atau lembaga 

tertentu. Kedua, yang lebih penting adalah mengemukakan alasan adanya 

fenomena sosial atau peristiwa yang dimaksud oleh kata kunci penelitian, terjadi 

di lokasi tersebut (yakni tidakan kontroversi). Terakhir, adanya kekhasan lokasi 

itu yang tidak dimiliki oleh lokasi lain sehubungan dengan atau yang terkait 

dengan penelitian
10

. 

3. Subyek Penelitian 

Subyek penelitian merupakan subyek yang dapat secara valid 

memberikan data  atau informasi sekaligus bahan sesuai dengan objek yang 

diteliti. Pengertian subyek yang dimaksud disini adalah para prangkat desa, tokoh 

adat, dan tokoh agama dan tokoh masyarakat sebagai aktor dalam pilkades. 

                                                           
9 Cholid Narbuko dan Abu Achmadi. Metodologi Penelitian memberi bekal teoritis pada 

mahasiswa tentang  metodologi penelitian serta diharapkan dapat melaksanakan penelitian 

dengan langkah-langkah yang benar. Bumi Aksara Jakarta, 2003. Hlm. 82 
10 Hamidi 2004 Hlm 69 
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Sebagaimana judul yang dikemukakan disini yaitu: doktrinisasi masyarakat Adat 

Buton dalam kemenangan pilkades thn 2004. Hal ini sebagai unsur atau variabel 

penentu agar secara mudah untuk mendapatkan beberapa sumber data dari 

subyek yang diteliti.  

Di bawah ini merupakan subyek yang diteliti sebagai nara sumber : 

No Subyek Penelitian Jabatan 

1 Latumu Papalia Kepala Desa 

2 Nurdin Buton Ketua BPD 

3 La Wua Tokoh Agama 

4 Aldo Galela Tokoh Masyarakat 

5 Alim Masiri Tokoh Masyarakat 

6 Marjan Papalia Tokoh Pemuda 

        Sumber: Ibu Sari informan Desa Waeura. 

Subyek yang dipilih untuk diteliti adalah orang yang faham betul tentang 

proses pilkades di Desa Waeura, di tambah lagi orang-orang ini mudah di 

jangkau karena mereka kerjanya di kampung kalau dipilih subyek lain 

kebanyakan  mereka kerjanya di gunung jadi, sulit untuk temui mereka. Makanya 

untuk memudahkan dan memperlancar penulis untuk meneliti penulis memilih 

subyek yang sudah ditulis di atas agar penelitian bisa berjalan efektif dan efesien. 

4. Sumber Data  

a)  Data Primer  

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di 

lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan 
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yang memerlukakannya. Data primer disebut juga data asli
11

. Data primer 

dipakai untuk memperoleh data yang diperlukan oleh penulis, penulis 

melakukan penelitian langsung dilapangan, yaitu melakukan penelitian 

untuk memperoleh data maupun informasi dan permasalahan yang ada 

dilokasi penelitian. Dalam hal ini untuk mengetahui secara langsung 

permasalahan yang dihadapi, dengan demikian diharapkan dapat 

memperoleh gambaran yang sebenarnya pada lokasi yang menjadi objek 

studi. Sehingga data yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan dan 

akan mendekati kebenaran 

b) Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data-data pembantu untuk peneliti 

mengintepretasikan sekaligus menguatkan sumber informasi yang di 

dapatkan dari sumber primer. Banyak macamnya mengenai data-data 

sekunder menurut Nasution sember-seumber sekunder dapat terdiri atas 

berbagai macam, dari surat menyurat pribadi, kitab harian, notula rapat 

perkumpulan sampai dokumen-dokumen resmi dari berbagai instansi 

pemerintah
12

.  

5 Metode Pengumpulan Data 

       Metode pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam 

penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data 

                                                           
11

 Iqbal Hasan.. Analisis Data Peenlitian Dengan Statistik.  Bumi Aksara jakarta, 2004. Hlm. 19 
12

 Nasution. Metode Research (Penelitian Ilmiah) “usul,  tesis, desain penelitian, hipotesis, 

validitas, sampling, populasi, observasi, wawancara, dan angket”. PT. Bumi Aksara Jakarta, 

2004.  Hlm. 143  
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Sugiyono
13

. metode pengumpulan data dapat dilakukan dengan beberpa cara 

diantaranya :     

      a). Observasi (pengamatan langsung)  

yaitu cara pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan langsung 

terhadap objek yang diteliti di lapangan sehingga peneliti dapat 

mengetahui secara langsung dan nyata keadaan di lapangan.  

    b).  Wawancara (interview) 

hal ini dengan tujuan untuk menambah informasi dari jawaban-jawaban 

yang telah diberikan responden sehingga dapat diperoleh data yang 

secukupnya dari responden sehingga dapat mendekati kebenaran. Sutrisno 

Hadi ( 1986 ) mengemukakan bahwa anggapan yang perlu dipegang oleh 

peneliti dalam menggunakan metode interview adalah bahwa subyek ( 

responden ) yang paling tahu tentang dirinya, bahwa apa yang dinyatakan 

oleh subyek kepada peneliti harus benar dan dapat dioercaya, bahwa 

intrepretasi subyek tentang pertnyaan-pertanyaan yang diajukan peneliti 

kepadanya sama dengan apa yang dimaksudkan oleh peneliti. Dalam hal 

ini yang menjadi sumber informan adalah Warga Desa Namsina.  

       c). Tehnik Dokumentasi 

Dokumentasi, dari asal katanya adalah dokumen, yang artinya barang-

barang tertulis. Didalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti 

menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, 

peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian, dan sebagainya. Iqbal 

                                                           
13

  Sugiyono. 2010. Penelitian Pendidikan. Hlm 308  
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Hasan menjelaskan bahwa pedoman dokumentasi adalah daftar yang 

berisikan patokan-patokan atau panduan dalam menelusuri sebuah 

dokumentasi.  

6) Teknik Analisa Data 

Menurut Bogdan dan Taylor (1975) dalam bukunya Iqbal Hasan data 

adalah proses yang merinci usaha formal untuk menemukan tema dan 

merumuskan hipotesis (ide) seperti yang disarankan oleh data dan sebagai usaha 

untuk memberikan bantuan pada tema dan hipotesis. Bentuk analisa data yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu analisa kualitatif artinya analisis yang tidak 

menggunakan model matematika, model statistic, dan ekonometrik atau model-

model tertentu lainnya. Analisis data yang dilakukan terbatas pada tehnik 

pengelolaan datanya, seperti pada pengecekan data dan tabulasi. Dalam hal ini 

sekedar membaca tabel-tabel, grafik-grafik, atau angka-angka yang tersedia , 

kemudian melakukan uraian dan penafsiran
14

. Penafsiran atas data temuan 

lapangan inilah yang paling penting untuk menghasilkan atas beberapa proposisi 

terhadap pembahasan secara komprehensif dan memperinci dan atau 

mempertegas dari daa-data untuk menjelaskan temuan yang di dapat dilapangan. 

Analisis data dilakukan untuk mendapatkan proposisi, kategori dan 

memberikan asumsi terhadap data-data. Analisa data merupakan metode untuk 

mengambil atau menarik benang penghubung antara data yang di dapat dengan 

meracik sedemikian rupa upaya menghasilkan suatu konsep, proposisi, variabel, 

hipotesa dan grand teori yang akhirnya dapat memberi suatu kesimpulan-

                                                           
14

 Iqbal Hasan. Analisis Data Peenlitian Dengan Statistik. PT Bumi Aksara Jakarta, 2004. Hlm. 
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kesimpulan. Analisis data merupakan tehnik penulis untuk memberikan 

penafsiran-penafsiran atas data untuk memperinci pada bagian-bagian subsistem 

dalam suatu pembahasan agar sistematika pembahasan dalam penulisan itu lebih 

tersistematis. Menurut Iqbal Hasan analisis data memiliki emapat (4) tujuan 

sebgai berikut : 

a).  Memecahkan masalah-masalah penelitian  

  b). Memperlihatkan hubungan antara fenomena yang terdapat dalam 

penelitian  

c).   Memberikan jawaban terhadap hipotesis yang diajukan dalam penelitian 

d).  Bahan untuk membuat kesimpulan serta implikasi dan saran-saran yang   

berguna untuk kebijakan penelitian selanjutnya
15

 

Dari empat tujuan analisis data di atas merupakan upaya untuk memberi 

titik penjelasan dalam penelitian ini. Peneliti harus secara cermat, teliti dalam 

menarik hipotesis dan kesimpulan secara hati-hati karena, bagian terpenting dari 

penelitian ini adalah mampu mengetahui dialektika apa yang terjadi dikalangan 

masyarakat dalam doktrinisasi masyarakat adat dalam kemenangan Bapak 

Latumu pilkades tahun 2004. Tentu warga Desa Waeura harus dapat melihat 

bahwa hal ini disesuaikan denga kondisi yang ada di Desa Waeura, warga 

menginterpretasikan kemenangan yang diraih oleh marga buton penuh 

perjuangan yang cukup panjang. Maka Desa Waeura sangat dimungkinkan 

memiliki karakteristik dan keunikan yang berbeda. 
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