
 

 

 

 

 

 

II.   TINJAUAN PUSTAKA 

 

 
 
 

A.  Deskripsi Teori 

 

 

1. Masyarakat 

 

a.   Pengertian Masyarakat 

 
Manusia selalu hidup berkelompok dengan manusia lain baik dalam 

rangka memenuhi kebutuhannya yang beragam, sesuai dengan konsep 

“Zoon Politicon,” pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial yang 

hidup saling membutuhkan satu sama lain yang tergabung dalam suatu 

masyarakat. Di dalam masyarakat inilah manusia berinteraksi dengan 

manusia lain untuk memenuhi kebutuhannya. Menurut Hassan Shadily 

(1984 : 47) “ masyarakat adalah golongan besar atau kecil dari beberapa 

manusia yang dengan atau sendirinya bertalian secara golongan dan 

mempunyai pengaruh kebatinan satu sama lain”, selanjutnya menurut 

Koentjaraningrat (1990 : 164) “menyatakan bahwa masyarakat adalah 

kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat 

istiadat tertentu yang bersifat kontinu dan yang terikat oleh suatu rasa 

identitas bersama,” sedangkan menurut Tantowi Amsia (2006 : 20) 

“masyarakat adalah suatu sistem yang terdiri atas peranan-peranan, 

kelompok-kelompok yang saling berkaitan, dan saling pengaruh 



mempengaruhi dimana tindakan-tindakan dan tingkah laku sosial 

manusia-manusia diwujudkan.” 

 
Soejono Soekanto (2006 : 22) menandai adanya beberapa unsur-unsur 

masyarakat antara lain : 

1. Masyarakat merupakan manusia yang hidup bersama. Di dalam 
ilmu sosial tidak ada ukuran mutlak apapun angka pasti untuk 

menentukan berapa jumlah manusia yang harus ada. 
2. Bercampur untuk waktu yang lama. Kumpulan dari manusia 

tidaklah sama dengan kumpulan benda-benda mati. Oleh karena 
berkumpulnya manusia akan menghasilkan manusia-manusia baru. 
Manusia itu dapat bercakap-cakap, merasa dan mengerti, mereka 

juga mempunyai keinginan-keinginan untuk menyampaikan kesan-
kesan atau perasaan-perasaannya. Sebagai akibat hidup bersama itu 

timbulah sistem komunikasi dan timbulah peraturan-peraturn yang 
mengatur hubungan antar manusia dalam kelompok tersebut.  

3. Mereka sadar bahwa mereka adalah suatu kesatuan. 

4. Mereka merupakan suatu sistem hidup bersama yang mampu 
menimbulkan kebudayaan yang mengikat satu sama lain.  

 
Selain itu, masyarakat memiliki komponen-komponen antara lain : 

1. Populasi, yaitu warga-warga suatu masyarakat yang dilihat dari 

sudut pandang kolektif.  

2. Kebudayaan, yaitu hasil karya, cipta, dan rasa dari kehidupan 

bersama 

3. Organisasi sosial, yaitu jaringan hubungan antara warga-warga 

masyarakat yang besangkutan. 

 
Berdasarkan uraian di atas, maka masyarakat adalah  suatu sistem dari 

kebiasaan dan tata cara kumpulan-kumpulan individu yang saling 

berinteraksi dan berkerjasama dalam suatu wilayah tertentu, dan 

menghasilkan kebiasaan atau kebudayaan serta mempunyai rasa 

persatuan yang sama.  



b.      Masyarakat Multikultural 

Masyarakat Indonesia hidup dalam masyarakat multikultural yaitu 

masyarakat yang memiliki keanekaragaman kebudayaan. Menurut 

Niniek Sri Wahyuni dan Yusniati (2007 : 78) “menyatakan bahwa 

multikultural berasal dari bahasa inggris multicultural yang terdiri dari 

multi artinya banyak, sedangkan cultural artinya budaya, jadi 

multikultural adalah suatu masyarakat yang terdiri dari banyak 

kebudayaan,” sedangkan menurut Andreas Soeroso (2008 : 129) 

“masyarakat multikultural adalah  pengakuan atas adanya banyak 

kelompok etnis dengan budaya yang berbeda dalam suatu wilayah atau 

negara,”  selain itu menurut Kun Maryati (2008 : 159) “menyatakan 

bahwa masyarakat multikultural adalah masyarakat yang terdiri atas 

beragam kelompok sosial dengan sistem norma dan kebudayaan yang 

berbeda-beda.” 

 
Berdasarkan uraian di atas, maka masyarakat multikultural adalah 

masyarakat yang tinggal dan hidup menetap di suatu tempat yang 

memiliki kebudayaan dan ciri khas tersendiri yang mampu membedakan 

antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lain dan akan 

menghasilkan kebudayaannya masing-masing bagi masyarakat di setiap 

suatu bangsa dan negara. 

 
Kebudayaan dari masing-masing masyarakat akan menghasilkan ciri 

khas bagi masyarakat tersebut, dari sinilah muncul istilah 

multikulturalisme. Menurut Juju Seryawati (2006 : 161) 



Multikulturalisme adalah tuntutan masyarakat untuk hidup penuh 

toleransi, saling pengertian antarbudaya, dan antarbangsa dalam 

membina suatu dunia baru,” kemudian menurut Soemarno (2005 : 120) 

“multikulturalisme adalah sebuah kekayaan kehidupan bahwa kita biasa 

hidup damai berdampingan dengan sejumlah perbedaan-perbedaan,”  

sedangkan menurut Andreas Soeroso (2008 : 130) “multikulturalisme 

adalah suatu paham yang mendasarkan pada multikultural sebagai suatu 

hal yang memandang perbedaan sebagai sesuatu kodrati dan menghargai 

manusia sederajad dan semartabat dengan keunikan dan kekhasannya 

masing-masing.” 

 

Berdasarkan uraian di atas, maka masyarakat multikulturalisme adalah 

suatu pandangan seseorang tentang keragaman kehidupan di dunia, 

ataupun kebijakan kebudayaan yang menekankan tentang penerimaan 

terhadap realitas keragaman, dan berbagai macam budaya (multikultural) 

yang ada dalam kehidupan masyarakat menyangkut nilai-nilai, sistem, 

budaya, kebiasaan, dan martabat. 

Masyarakat multikultural atau masyarakat multikulturalisme sering juga 

disebut dengan masyarakat majemuk. Kemajemukan masyarakat adalah 

keanekaragaman penduduk dalam kesatuan masyarakat atau golongan-

golongan atau kelompok-kelompok secara horizontal atau tidak 

bertingkat. Menurut Nasikun (2006 : 39) “Masyarakat majemuk adalah 

masyarakat yang terdiri atas dua atau lebih tertib sosial, komunitas, atau 

kelompok-kelompok yang secara kultural, ekonomi, dan politik terpisah-



pisah (terisolasi), serta memiliki struktur dan kelembagaan yang 

berbeda-beda antara satu dan lainnya.” sedangkan menurut Abu Ahmadi 

(2009 : 285) “menyatakan bahwa masyarakat majemuk adalah suatu 

masyarakat negara yang terdiri dari beberapa suku bangsa atau golongan 

sosial yang dipersatukan oleh kekuatan nasional yaitu berwujud negara 

Indonesia.” 

Menurut pendapat Pierre. L. yang merupakan seseorang dari kebangsaan 

Amerika  di dalam buku Nasikun  (2006 : 43) menjelaskan mengenai 

karakteristik yang menjadi sifat dasar sebuah masyarakat majemuk, yaitu 

sebagai berikut : 

a. Terjadinya segmentasi ke dalam bentuk kelompok-kelompok yang 
sering kali memiliki kebudayaan atau lebih tepatnya, 

subkebudayaan yang berbeda satu sama lain.  
b. Memiliki struktur sosial yang terbagi-bagi dalam lembaga-lembaga 

yang bersifat non komplementer 
c. Kurang mengembangkan konsensus di antara para anggota 

masyarakat tentang nilai-nilai sosial yang bersifat dasar 

d. Secara relatif sering kali terjadi konflik diantara kelompok lain 
e. Secara relatif, integrasi nasional tumbuh di atas paksaan dan saling 

ketergantungan di dalam bidang ekonomi 
f. Adanya dominasi politik oleh suatu kelompok atas kelompok-

kelompok yang lain. 

 
 

Masyarakat majemuk dengan karakteristik sifat dasar di atas, maka 

Pierre. L. menganggap masyarakat majemuk tidak dapat digolongkan 

begitu saja kedalam salah satu di antara dua jenis masyarakat, dan 

masyarakat majemuk tidak dapat disamakan dengan masyarakat yang 

memiliki unit-unit kekerabatan yang bersifat segmenter, akan tetapi 

sekaligus tidak dapat disamakan dengan masyarakat yang memiliki 

diferensiasi atau spesialis yang tinggi. 



Adapun kemajemukan masyarakat indonesia yang sering disebut dengan 

diferensiasi sosial artinya perbedaan-perbedaan masyarakat atau 

penggolongan warga masyarakat atas dasar perbedaan-perbedaan 

tertentu, seperti perbedaan atau jenis-jenis ras, suku bangsa, agama, 

bahasa, jenis kelamin, profesi, dan budaya. Adapun jenis-jenis 

masyarakat majemuk menurut J.S. Furnivall di dalam buku Soemarno 

dan Agus Santoso (2005 : 120) antara lain : 

1    Masyarakat majemuk dengan kompetisi seimbang 
    Masyarakat majemuk yang terdiri atas sejumlah komunitas atau 

kelompok etnik yang memiliki kekuatan kompetitif seimbang. 
berkumpulnya atau berkoalisasi lintas etnik sangat diperlukan 

untuk pembentukan pemerintahan yang stabil. 
2.      Masyarakat majemuk dengan mayoritas dominan 

Masyarakat majemuk yang terdiri atas sejumlah komunitas atau 

kelompok etnik yang kekuatan kompetitifnya tidak seimbang. 
Salah satunya yang merupakan kelompok mayoritas yang 

memiliki kekuatan yang lebih besar dari yang lain, sehingga 
mendominasi politik, ekonomi atas kelompok-kelompok yang 
lain. 

3.    Masyarakat majemuk dengan minoritas dominan 
Masyarakat yang di antara komunitas atau kelompok etniknya 

terdapat kelompok minoritas, akan tetapi memiliki kekuatan 
kompetitif di atas yang lain sehingga mendominasi politik dan 
ekonomi. 

4. Masyarakat majemuk dengan fragmentasi 
 Masyarakat yang terdiri dari sejumlah besar komunitas atau 

kelompok etnik dan tidak ada satu kelompok pun mempunyai 
posisi politik atau ekonomi yang dominan. 

  

 
Berdasarkan uraian di atas, maka masyarakat majemuk adalah 

keanekaragaman kebudayaan yang ada di Indonesia yang hidup di dalam 

masyarakat  yang terdiri dari golongan sosial yang dipersatukan oleh 

kekuatan nasional, yaitu berwujud negara Indonesia. Masyarakat 

majemuk tersebut dipersatukan oleh sistem nasional yang 

mengintegrasikannya melalui jaringan-jaringan administrasi 



pemerintahan, politik, ekonomi dan sosial. Keanekaragaman kebudayaan 

hendaknya bukan hanya kebudayaan-kebudayaan suku bangsa 

melainkan juga berbagai kebudayaan yang berlaku dalam kehidupan 

masyarakat. 

 
2. Interaksi Sosial  

 
Individu yang ingin mengenal lingkungan sekitarnya harus melakukan interaksi 

dengan lingkungan dan tempat hidupnya, kemudian timbul hasrat ingin hidup 

bersama-sama mencapai keselarasan hidup, dengan interaksi itulah terjadi suatu 

proses yang di wujudkan. Menurut Kimball Young di dalam buku Soejono 

Soekanto (2002 : 54) “menyatakan bahwa interaksi sosial merupakan kunci dari 

semua kehidupan sosial, karena tanpa interaksi sosial tidak akan mungkin ada 

kehidupan bersama,” selanjutnya menurut Hanneman Samuel dan Azis Suganda 

(1998 : 12) “interaksi sosial adalah hubungan-hubungan timbal balik antara 

individu dengan individu, antara individu dengan kelompok atau antara kelompok 

dengan kelompok,” selain itu menurut Philipus dan Nurul Aini (2006 : 29) 

“menyatakan bahwa interaksi sosial adalah hubungan-hubungan sosial yang 

dinamis yang berkaitan dengan hubungan antara orang-orang perorangan, antara 

kelompok-kelompok manusia, maupun antara orang perorangan dengan kelompok 

manusia.”  

 

Ada dua syarat terjadinya interaksi sosial menurut Abdulsyani (2007 : 153)  antara 

lain : 

a. Adanya kontak sosial (social contact), yaitu hubungan antara satu orang 

atau lebih melalui percakapan dengan saling mengerti dengan maksud dan 
tujuan masing-masing dalam kehidupan masyarakat. 



b. Adanya komunikasi, yaitu seseorang memberi arti pada perilaku orang 

lain, perasaan-perasaan yang ingin disampaikan oleh orang tersebut. Orang 
yang bersangkutan kemudian memberikan reaksi terhadap perasaan yang 

ingin disampaikan oleh orang tersebut. 
 
 

Menurut Dewi Wulansari (2009 : 32) menyatakan adanya bentuk-bentuk interaksi 

sosial yang terjadi di dalam masyarakat antara lain : 

1. Kerjasama (Cooperation) 

Kerjasama adalah suatu usaha bersama antara orang perorang atau 
kelompok manusia untuk mencapai satu atau beberapa tujuan bersama. 

2. Persaingan (Competiton) 
Persaingan adalah suatu proses sosial, dimana individu atau kelompok-
kelompok manusia yang bersaing mencari keuntungan melalui bidang-

bidang kehidupan yang pada suatu masa tertentu menjadi pusat perhatian 
umum (baik perseorangan maupun kelompok manusia) dengan cara 

menarik perhatian publik atau dengan mempertajam prasangka yang telah 
ada tanpa mempergunakan ancaman atau kekerasan. 

3. Pertikaian (Conflict) 

Pertikaian adalah suatu proses sosial dimana individu atau kelompok 
berusaha memenuhi tujuannya dengan jalan menantang pihak lawan 

dengan ancaman atau kekerasan. 
4. Akomodasi (Accomodation) 

Akomodasi adalah suatu cara untuk menyelesaikan pertentangan tanpa 

menghancurkan pihak lawan sehingga lawan tidak kehilangan 
kepribadiannya. 

 
 

Keempat bentuk pokok dari interaksi sosial tersebut tidak perlu merupakan suatu 

kontinuitas, dalam arti bahwa interaksi itu dimulai dengan kerjasama yang 

kemudian menjadi persaingan dan memuncak menjadi pertikaian dan akhirnya 

sampai pada akomodasi. 

 
Berdasarkan uraian di atas, maka interaksi sosial adalah suatu hubungan sosial 

yang dinamis antara manusia, individu, kelompok maupun masyarakat dan saling 

terikat satu sama lainnya serta mempunyai pengaruh dalam kehidupan 

masyarakat.  

 



3. Integrasi Penduduk/Masyarakat 

 

Penduduk Indonesia yang menempati wilayah yang luas ini bukan hanya sistem 

kebudayaan, tetapi banyak sistem kebudayaan. Sistem kebudayaan yang berlaku 

di Indonesia yaitu; sistem kebudayaan daerah, sistem kebudayaan 

agama/kepercayaan, sistem kebudayaan nasional, dan sistem kebudayaan asing. 

keempat unsur tersebut merupakan unsur dari kebudayaan nasional dan sekaligus 

menjadi landasan atau corak masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Dalam hal 

ini masalah besar yang di hadapi oleh masyarakat yaitu masalah integrasi di antara 

masyarakat majemuk.  

 
Menurut Abu Ahmadi (2009 : 292) “Integrasi penduduk (masyarakat/sosial) 

adalah kerjasama dari seluruh anggota masyarakat mulai dari individu, keluarga, 

lembaga, dan masyarakat secara keseluruhan sehingga menghasilkan 

persenyawaan-persenyawaan berupa konsensus nilai yang sama-sama dijunjung 

tinggi,” selanjutnya menurut Maurice Duverger (2005 : 310) “integrasi adalah 

sebagai dibangunnya interdependensi yang lebih rapat antara bagian-bagian antara 

organisme hidup atau antar anggota-anggota dalam masyarakat.” Hal ini dapat di 

jelaskan bahwa integrasi adalah proses mempersatukan masyarakat yang 

cenderung membuatnya menjadi suatu kata yang harmonis yang didasarkan pada 

tatanan oleh angota-anggotanya di anggap sama harmonisnya.  

 

Menurut Niniek Sri Wahyuni dan Yusniati (2007 : 19) “menyatakan bahwa 

integrasi merupakan proses penyatuan dua unsur yang  berbeda sehingga dapat 

mengakibatkan tercapainya suatu keinginan yang berjalan dengan baik dan 

seimbang.” Integrasi dapat terjadi dalam dua bentuk yaitu : 



a. Integrasi sosial  

 Integrasi sosial merupakan suatu proses penyesuaian di antara unsur-unsur 

yang saling berbeda terdapat dalam kehidupan sosial sehingga menghasilkan 

suatu pola kehidupan yang serasi fungsinya bagi masyarakat. Wujud dari 

integrasi sosial berlangsungnya keteraturan-keteraturan dalam bidang 

kehidupan sosial. 

 

b. Integrasi Nasional 

 Integrasi Nasional menurut beberapa para ahli antara lain : 

1. Menurut Nazarudin Syamsuddin (1994 : 13) integrasi nasional adalah 

integrasi yang merujuk kepada perpaduan seluruh unsur dalam rangka 

melaksanakan kehidupan bangsa, meliputi sosial, budaya, ekononi, 

maka integrasi nasional adalah menekankan pada persatuan persepsi 

dan prilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. 

2. Menurut Rafael Raga Maran (2001 : 184) menyatakan bahwa integrasi 

nasional adalah kerjasama dari seluruh anggota masyarakat, mulai dari 

individu keluarga, dan masyarakat secara keseluruhan sehingga 

menghasilkan persatuan-persatuan berupa konsensus nilai-nilai yang di 

junjung tinggi bersama. 

3. Menurut S. Sumarsono (2001 : 127) integrasi nasional adalah 

komunikasi dan interaksi suku-suku bangsa yang mendiami bumi 

nusantara telah menghasilkan aspirasi bersama untuk hidup bersama 

sebagai satu bangsa dan satu tanah air. 

 



Berdasarkan pendapat beberapa para ahli di atas, maka integrasi nasional 

adalah suatu proses solidaritas, penyatuan kelompok-kelompok sosial, 

kebudayaan yang beranekaragam, dan kerjasama secara harmonis demi 

persatuan dan kesatuan Nasional.   

Integrasi dapat terjadi melalui beberapa proses-proses menurut Kun Maryati dan 

Juju Suryawati (2006 : 70) antara lain : 

1. Asimilasi (assimilation) 

Asimilasi adalah suatu proses sosial yang ditandai dengan adanya usaha-
usaha untuk mengurangi perbedaan-perbedaan yang ada di antara individu 
atau kelompok dalam masyarakat. Asimilasi akan mudah terjadi oleh 

beberapa faktor yaitu : 

a. Adanya toleransi di antara kebudayaan yang berbeda dengan 
kebudayaan sendiri melalui proses akomondasi. 

b. Adanya kesempatan yang sama dalam bidang tertentu. contoh : 
ekonomi (pemenuhan kebutuhan barang dan jasa) pada tiap-tiap 
individu atau kelompok. 

c. Adanya sikap saling menghargai terhadap kebudayaan yang 

dimiliki masyarakat lain. 

d. Adanya sikap terbuka dari golongan yang berkuasa di masyarakat. 

2. Akulturasi 

Akulturasi adalah proses sosial yang terjadi bila kelompok sosial dengan 
kebudayaan tertentu dihadapkan pada kebudayaan asing yang berbeda, 

sehingga unsur kebudayaan asing itu lambat laun diterima dan diolah 
kedalam kebudayaan itu tanpa mengakibatkan hilangnya kepribadian 
kebudayaan itu sendiri. Kebudayaan asing akan relatif dapat di terima 

apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : 

1. Tidak ada hambatan geografis, seperti daerah yang sulit di jangkau 

2. Kebudayaan yang datang memberikan manfaat yang lebih besar 

bila dibandingkan dengan kebudayaan yang lama 

3. Adanya persamaan unsur-unsur kebudayaan lama 

4. Adanya kesiapan pengetahuan dan ketrampilan tertentu 

5. Kebudayaan itu bersifat kebendaan 



Adapun faktor yang mempengaruhi cepat atau lambatnya proses integrasi, 

menurut Kun Maryati (2008 : 20) antara lain : 

1. Homogenitas kelompok, pada masyarakat yang homogenitasnya rendah 
integrasi sangat mudah tercapai, demikian sebaliknya. 

2. Besar kecilnya kelompok, jumlah anggota kelompok mempengaruhi cepat 
lambatnya integrasi karena membutuhkan penyesuaian di antara anggota. 

3. Mobilitas geografis, semakin sering anggota suatu masyarakat datang dan 
pergi maka semakin mempengaruhi proses integrasi 

4. Efektifitas komunikasi, semakin efektif komunikasi, maka semakin cepat 

integrasi anggota-anggota masyarakat tercapai. 
 

Keberhasilan integrasi di dalam masyarakan akan terjadi dua hal yaitu ; pertama, 

untuk meningkatkan integrasi sosial, maka pada diri masing-masing harus 

mengendalikan perbedaan/konflik yang ada pada suatu kekuatan bangsa dan 

bukan sebaliknya, dan kedua, tiap warga masyarakat merasa saling dapat mengisi 

kebutuhan antara satu dengan yang lainnya. 

Berdasarkan uraian di atas, maka integrasi penduduk (sosial/masyarakat) adalah 

suatu proses dimana individu-individu atau kelompok-kelompok dalam 

masyarakat yang semula berbeda-beda, bahkan bersaing atau bertentangan, 

menjadi rukun, bersatu dan harmonis dalam kehidupan bermasyarakat. 

 
4. Kepemimpinan Kepala Desa 

 

 

a.      Kepemimpinan 

 

1.      Pengertian Kepemimpinan 

 
Kegiatan manusia selalu membutuhkan pemimpin dan kepemimpinan 

untuk menciptakan suatu organisasi kemasyarakatan untuk mencapai 

tujuan bersama. Menurut Hasibuan (2009 : 43) “menyatakan bahwa 

pemimpin adalah seseorang yang mempergunakan wewenang dan 



kepemimpinannya, mengarahkan bawahan untuk mengerjakan sebagian 

pekerjaannya dalam mencapai tujuan.” selanjutnya Sudriamunawar di 

dalam buku Harbani Pasolung (2008 : 2) “pemimpin adalah seseorang 

yang memiliki kecakapan tertentu yang dapat mempengaruhi para 

pengikutnya untuk melakukan kerjasama kearah pencapaian tujuan yang 

telah ditentukan sebelumnya,” sedangkan  menurut Kartini Kartono 

(2009 : 38) “pemimpin adalah seorang pribadi yang memiliki kecakapan 

dan kelebihan, khususnya kecakapan kelebihan di suatu bidang, sehingga 

dia mampu mempengaruhi orang-orang lain untuk bersama-sama 

melakukan aktivitas-aktivitas tertentu demi pencapaian satu atau 

beberapa tujuan.” 

 

Berdasarkan uraian di atas, maka pemimpin adalah seseorang yang 

memiliki kemampuan, kecakapan, kewibawaan, dan kekuasaan untuk 

menggerakkan, mengatur, mempengaruhi, dan mengarahkan orang lain 

melakukan usaha bersama untuk mencapai tujuan. 

 
Kepemimpinan adalah kemampuan seseorang untuk saling 

mempengaruhi di antara pemimpin dan pengikut (bawahan) dengan 

tujuan perubahan yang mencerminkan tujuan bersama. Menurut Hadari 

Nawawi dan Martini Hadari (1993 : 9) “menyatakan bahwa 

kepemimpinan adalah sebagai suatu kemampuan/kecerdasan mendorong 

sejumlah orang (dua orang atau lebih) agar bekerjasama dalam 

melaksanakan kegiatan-kegiatan yang terarah pada tujuan bersama,” 

selanjutnya menurut Hasibuan (2003 : 170) “menyatakan bahwa 



kepemimpinan adalah cara seorang pemimpin mempengaruhi perilaku  

bawahan, agar mau bekerjasama dan bekerja secara produktif untuk 

mencapai tujuan organisasi,” selain itu menurut Soerjono Soekanto 

(2002 : 250) “kepemimpinan (Leadership) adalah kemampuan seseorang 

untuk mempengaruhi orang lain (yaitu yang dipimpin atau pengikut-

pengikutnya) sehingga orang lain tersebut bertingkah laku sebagaimana 

dikehendaki oleh pemimpin tersebut.”  

 
Berdasarkan uraian di atas, maka kepemimpinan adalah suatu proses 

aktivitas seseorang atau sekelompok orang yang digunakan pemimpin 

dalam mempengaruhi, menggerakkan, mengarahkan, membimbing, 

mengajak orang lain untuk melaksanakan sesuatu dalam rangka 

mencapai tujuan bersama yang mencakup; keterlibatan orang 

lain/kelompok orang dalam mencapai tujuan dan adanya usaha untuk 

menggerakkan dan mempengaruhi prilaku orang lain untuk melakukan 

kerjasama mencapai tujuan bersama. Kepemimpinan juga sebagai 

kedudukan yang merupakan suatu komplek dari hak-hak dan kewajiban-

kewajiban yang dapat dimiliki oleh seseorang atau suatu badan yang 

menyebabkan gerak dari warga masyarakat.  

 

Pemimpin dan kepemimpinan memiliki perbedaan yang tegas 

diantaranya adalah ; kepemimpinan adalah mengenai proses pada saat 

seseorang melakukan tugas memimpin, sedangkan pemimpin 

menyangkut orang yang melakukan proses tugas memimpin. 

 
 



 2.   Fungsi Kepemimpinan 

 

Kepemimpinan akan berjalan dengan lancar, efektif, dan mencapai 

tujuan apabila sesuai dengan fungsinya. Menurut Stoner di dalam buku 

Harbani Pasolong (1996 : 165) mengatakan bahwa fungsi kepemimpinan 

adalah agar seseorang beroperasi secara efektif kelompok memerlukan 

untuk melakukan dua hal fungsi utama yaitu berhubungan dengan tugas 

atau memecahkan masalah dan memelihara kelompok atau sosial, yaitu 

tindakan seperti menyelesaikan perselisihan dan memastikan bahwa 

individu merasa dihargai oleh kelompok.  

 
Menurut Hadari Nawawi dan Martini Hadari (1993 : 15) ada lima fungsi 

pokok kepemimpinan antara lain : 

1. Fungsi Instruktif  
 Fungsi ini berlangsung dan bersifat komunikasi satu arah. Pemimpin 

sebagai pengambil keputusan berfungsi memerintahkan 
pelaksanaannya pada orang-orang yang dipimpin. pemimpin harus 

mampu menggerakkan orang lain agar melaksanakan perintah yang 
bersumber dari keputusan yang telah ditetapkannya.    

 

2. Fungsi Konsultatif 
 Konsultatif dapat dilakukan secara perseorangan atau kelompok 

dengan jumlah aggota yang terbatas. Konsultasi dapat berupa 
memberi kesempatan menyampaikan saran dan pendapat sebelum 
atau sesudah keputusan yang ditetapkan. Fungsi ini mengharuskan 

pemimpin belajar menjadi pendengar yang baik. 
 

3. Fungsi Partisipasi 
 Setiap anggota kelompoknya memperoleh kesamaan yang sama 

untuk berpartisipasi dalam melaksanakan kegiatan yang dijabarkan 

dari tugas-tugas pokok yang sesuai dengan posisi/jabatan masing-
masing. Pemimpin tidak boleh hanya sekedar mampu membuat 

keputusan dan memerintahkan pelaksanaannya tetapi juga ikut dalam 
proses pelaksanaannya dengan batas-batas tidak menggeser dan 
mengganti petugas yang bertanggung jawab melaksanakannya. 

 
 



4. Fungsi Delegasi 

 Fungsi ini dilaksanakan dengan memberikan pelimpahan wewenang, 
membuat/menetapkan keputusan baik melalui persetujuan maupun 

tanpa persetujuan dari pemimpin. Fungsi ini mengharuskan 
pemimpin memilah-milah tugas pokok organisasinya dan 
mengevaluasikan yang dapat dan tidak dapat dilimpahkan pada 

orang-orang yang dipercayainya. 
 

5. Fungsi Pengendalian  
 Fungsi ini dapat diwujudkan melakukan kegiatan bimbingan, 

pengarahan, koordinasi dan pengawasan. 

 
Selain itu, ada dua dimensi dari fungsi pokok kepemimpinan yaitu : 

1. Dimensi yang berkenaan dengan tingkat kemampuan mengarahkan 
(direction) dalam tindakan atau aktivitas pemimpin, yang terlihat 

pada tanggapan orang-orang yang dipimpinnya. 
2. Dimensi yang berkenaan dengan tingkat dukungan (support) atau 

keterlibatan orang-orang yang dipimpin dalam melaksanakan 
tugas-tugas pokok kelompok/organisasi, yang dijabarkan dan 
dimanifestasikan melalui keputusan-keputusan dan kebijaksanaan-

kebijaksanaan pemimpin. 
 

Kepemimpinan memiliki fungsi-fungsi manajemen menurut G.R Terry di 

dalam buku Kartini Kartono ( 2009 : 171) yaitu : 

1. Perencanaan (planning) adalah kegiatan menentukan sasaran yang 

ingin dicapai, dan memikirkan cara serta sarana-sarana pencapaian. 
Sasaran yang dicapai itu menjadi ukuran perbandingan bagi setiap 
pemimpin untuk menentukan sederetan aktivitas yang harus 

dilakukan, agar setiap pengikut dan bawahan dapat memberikan 
kontribusi maksimal dan positif. 

2. Pengorganisasian (organizing) adalah pengurusan semua sumber 
dan tenaga yang ada dengan landasan konsepsi yang tepat, dan 
penentuan masing-masing fungsi (persyaratan tugas, tata kerja, 

tanggungjawab dan antarrelasi), dimana bagian yang satu 
menunjang dan bergantung (saling bergantung) pada bagian 

lainnya. 
3. Penggerakkan (actuating)adalah kegiata penggerakan/pengendalian 

semua sumber dalam usaha pencapaian sasaran.  

4. Pengawasan (control) adalah suatu pengawasan yang dilaksanakan 
agar para pengikut dapat bekerjasama dengan baik kearah 

pencapaian sasaran-sasaran dan tujuan. 
 

 



Berdasarkan uraian di atas, maka fungsi kepemimpinan adalah agar 

seseorang dapat beroperasi secara efektif dengan melakukan pengawasan, 

penggerakan, perencanaan, pengorganisasian dan dapat mewujudkan 

organisasi kepemimpinannya dengan memberikan visi dan misi, serta 

membantu mengembangkan kepercayaan, dan mengintegrasikan 

pandangan yang berlainan. Kepemimpinan harus memiliki sifat-sifat yang 

berwibawa dan disegani oleh masyarakat agar pemimpin dapat 

mempengaruhi masyarakatnya untuk mewujudkan tujuan dan keberhasilan 

menjadi seorang pemimpin yang baik dan menjadi panutan untuk 

masyarakatnya.  

 

3.   Syarat-Syarat Kepemimpinan 

 

Kartini Kartono (2001 : 36) menyatakan bahwa kepemimpinan memiliki 

syarat-syarat yang harus dilaksanakan dengan baik sebagai pemimpin 

yaitu : 

1. Kekuasaan adalah kekuatan, otoritas dan legalitas yang memberikan 

wewenang kepada pemimpin guna mempengaruhi dan 
menggerakkan bawahan untuk berbuat sesuatu. 

2. Kewibawaan adalah kelebihan, keunggulan, keutamaan, sehingga 
orang mampu “membawahi” atau mengatur orang lain, sehingga 
orang tersebut patuh pada pemimpin dan bersedia melakukan 

perbuatan-perbuatan tertentu. 
3. Kemampuan adalah segala daya, kesanggupan, kekuatan dan 

kecakapan/keterampilan teknis maupun sosial, yang dianggap 
melebihi dari kemampuan anggota biasa. 

 

 
Menurut Sondang P Siagian (1999 : 75) mengemukakan sejumlah syarat-

syarat yang pada dasarnya merupakan ciri-ciri kepemimpinan sebagai 

berikut : 



1. Pendidikan umum yang luas 

Seorang pemimpin hendaknya mempunyai kemampuan untuk 
mengembangkan keahlian managerial yang dituntut oleh tugasnya 

dan tidak perlu menjadi seorang spesialis dengan pemilikan teknik 
yang mendalam. 
 

2. Kemampuan analitis 
Kemampuan analitis adalah kemampuan menganalisis situasi yang 

dihadapi secara teliti, matang dan mantap. Hal ini merupakan 
prasyarat untuk suksesnya kepemimpinan seseorang. 
 

3. Keterampilan komunikasi 
Dalam memberikan perintah, petunjuk, pedoman dan nasehat 

seseorang pemimpin hendaknya menguasai teknik-teknik 
komunikasi. Dalam hubungannya dengan ini perlu diperhatikan 
penggunaan bahasa dengan baik, kejelasan ide yang disampaikan dan 

teknik penyampaiannya baik secara lisan maupun tulisan. 
 

4. Keterampilan mendidik/membimbing 
Seorang pemimpin akan menjadi tempat bagi para bawahan meminta 
petunjuk dan memperoleh pengetahuan tentang bagaimana 

melaksanakan tugasnya dengan baik. 
 

5. Kemampuan menggerakkan 
Seorang pemimpin mampu menggerakkan/mengendalikan 
kepemimpinanya kearah pencapaian tujuan yang diharapkan. 

 
6. Kemampuan mengarahkan 

Dalam mengarahkan, pemimpin dapat memberikan 
motivasi/dorongan yang baik  kepada bawahannya. 
 

7. Keberanian 
Semakin tinggi kedudukan seseorang dalam organisasi, ia perlu 

memiliki keberanian dalam melaksanakan tugas kepemimpinannya. 
 

8. Ketegasan 

Ketegasan dalam menghadapi bawahan dan menghadapi situasi di 
dalam maupun di luar organisasi sangat penting bagi seorang 

pemimpin, ketegasan itu diperlukan dalam usaha menjaga stabilitas 
organisasi yang dipimpinnya. 

 

9. Memiliki daya ingat yang kuat 
Seorang pemimpin sering kali dihadapkan pada informasi yang 

volumenya besar dan iapun berinteraksi dengan banyak orang. 
Dengan adanya daya ingat yang kuat, diharapkan ia dapat menyaring 
hal-hal yang relevan baginya dalam melaksanakan tugas-tugas 

kepemimpinannya. 
 



10. Kapabilitas integratif 

Kapabilitas integratif adalah kemampuan yang mencakup berbagai 
aspek. Ini sangat penting artinya karena dengan adanya kapabilitas 

integratif maka administrasi dan organisasi sungguh-sungguh dapat 
digerakkan sebagai satu kesatuan kearah pencapaian tujuan yang 
telah ditentukan 

 
11. Rasa ingin tahu 

Mengingat bahwa satu-satunya yang konsistan di dunia ini adalah 
perubahan itu sendiri, maka kesadaran pemimpin tentang perubahan 
dan perkembangan lingkungan, prosedur kerja, dan teknologi dan 

sebagainya memungkinkan seseorang pemimpin menjadi kreatif dan 
inovatif. 

 
12. Kesederhanaan  

seorang pemimpin hendaknya memberikan teladan pada bawahannya 

berkenaan dengan kesederhanaan dan kewajiban dalam cara hidup 
mereka. 

 

Berdasarkan uraian di atas, maka syarat-syarat kepemimpinan harus 

dimiliki oleh seorang pemimpin, agar kegiatan dan pengorganisasian dapat 

terkendali, terarahkan dan berjalan dengan baik sesuai dengan pencapaian 

tujuan yang diharapkan.  

 
b.   Kepala Desa 

1.   Pengertian Desa dan Kepala Desa 

 

Desa adalah satuan pemerintahan terkecil yang ada dalam suatu negara. 

Menurut Soetardjo Kartohadikoesoemo di dalam buku R. Bintaro (1984 

: 13) “menyatakan bahwa desa adalah suatu daerah kesatuan hukum, 

dimana tempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan 

pemerintahannya sendiri.”  

 

 



Menurut  Undang-Undang Otonomi Daerah tentang pemerintahan 

daerah UU RI Nomor 32 (2004 : 184) menyatakan bahwa : 

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas 
wilayah yurisdiksi, berwenang untuk mengatur dan mengurus untuk 

kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat 
istiadat setempat yang diakui dan atau dibentuk dalam sistem 

Pemerintahan Nasional dan berada di kebipaten / kota. 
 
 

Menurut A.W. Widjaja (1996 : 19) menyatakan bahwa : 

Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk 
sebagai kesatuan masyarakat termasuk didalamnya kesatuan 
masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan 

terendah langsung di bawah Camat dan berhak menyelenggarakan 
rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. 
 

 

Berdasarkan uraian diatas, maka desa adalah suatu wilayah yang 

ditempati penduduk atau masyarakat yang memiliki organisasi 

pemerintahan yang terendah, mempunyai batas wilayah tertentu, 

langsung di bawah kecamatan, dan merupakan kesatuan masyarakat 

hukum yang berhak menyelenggarakan rumah tangganya. 

 
Kepala Desa adalah pimpinan penyelenggaraan pemerintahan desa 

berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD (Badan 

Permusyawaratan Desa). Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) 

tahun, dan dapat diperpanjang lagi untuk satu kali masa jabatan. Menurut 

Bayu Surianingrat (1992 : 16) “menyatakan bahwa Kepala Desa adalah 

penyelenggaraan pengurus rumah tangga desa dan penyelenggaraan 

pemerintahan desa yang berkewajiban melindungi, membela, 

meningkatkan kerjasama pengetahuan serta kehidupan penduduk desa.” 



Menurut Sondang P. Siagian (1994 : 20) menyatakan bahwa: 

Kepala Desa merupakan pimpinan dari desa di indonesia. Kepala 

Desa merupakan pimpinan dari pemerintah desa. Maka jabatan 
Kepala Desa adalah 6 tahun, dan dapat diperpanjang lagi untuk satu 
kali masa jabatan. Kepala Desa tidak bertanggungjawab kepada 

Camat, namun hanya dikoordinasikan saja oleh camat. Jabatan 
Kepala Desa dapat disebut dengan nama lain, misalnya Wali Nagari 

(Sumatra Barat), Pambakal (Kalimantan Selatan), Hukum Tua 
(Sulawesi Utara) 
 

 
Berdasarkan uraian di atas, maka kepala desa adalah orang yang menjadi 

pemimpin dari suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki 

kewenangan untuk mengatur, membela, melindungi, meningkatkan dan 

mengurus kepentingan masyarakat dan memiliki masa jabatan selama 6 

(enam) tahun, serta dapat di perpanjang lagi untuk satu kali masa 

jabatan.  

 
 2.    Syarat-syarat Menjadi Kepala Desa 

 

Kepala Desa yang dimaksud dalam Undang-undang otonomi daerah 

tentang Pemerintah Daerah UU RI Nomor 32 pasal 203 ayat (1) (2004 : 

147) “menyatakan bahwa kepala desa adalah kepala desa di pilih 

langsung dan dari penduduk desa warga negara Republik Indonesia yang 

syarat selanjutnya dan tata cara pemilihannya diatur dengan perda yang 

berpedoman kepada peraturan daerah.” Hal ini dimaksud bahwa 

pemilihan kepala desa diatur di dalam hukum dan diakui oleh 

masyarakat dengan berlakunya ketentuan-ketentuan hukum tersebut. 



Menurut Undang-undang RI Nomor 22 tentang Pemerintahan Daerah 

pasal 97 (1999 : 155) adanya syarat-syarat menjadi kepala desa adalah 

penduduk desa warga negara Republik Indonesia antara lain : 

a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa 
b. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 

c. Tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan 
yang mengkhianati pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, G-
30-S/PKI dan atau kegiatan organisasi terlarang lainnya. 

d. Berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjut Tingkat 
Pertama dan atau berpengetahuan sederajad. 

e. Berumur sekurang-kurangnya 25 tahun 
f. Sehat jasmani dan rohani 
g. Nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatannya 

h. Berkelakuan baik, jujur, dan adil 
i. Tidak pernah di hukum penjara karena melakukan tindak pidana 

j. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang 
mempunyai kekuatan hukum tetap 

k. mengenai daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di desa setempat 

l. Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa 
m. Memenuhi syarat-syarat lain yang sesuai dengan adat istiadat yang 

di atur dalam Peraturan Daerah 
 

 

Berdasarkan uraian di atas, maka syarat-syarat menjadi kepala desa 

merupakan suatu syarat yang harus dipenuhi oleh calon kepala desa yang 

berkebangsaan/berkewarganegaraan Indonesia dan dipilih langsung oleh 

masyarakat setempat.  

 
3.    Wewenang, Fungsi dan Tugas Kepala Desa 

 

Kepala desa dalam menjalankan wewenang, fungsi, dan tugas pimpinan 

pemerintahan desa yaitu dengan menyelenggarakan rumah tangganya 

sendiri dan merupakan penyelenggaraan dan tanggung jawab utama di 

bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam rangka 

penyelenggaraan urusan pemerintahan desa, urusan pemerintahan umum 



termasuk pembinaan ketentraman dan ketertiban sesuai dengan peraturan 

perundang-undang yang berlaku dan menumbuhkan serta 

mengembangkan jiwa gotong royong masyarakat sebagai sendi 

pelaksanaan pemerintahan desa. Dalam melaksanakan 

kepemimpinannya, kepala desa memiliki wewenang, fungsi, dan tugas 

yang dikemukakan menurut Taliziduhu Ndraha (1991 : 56) sebagai 

berikut: 

1. Pemerintah desa sebagai pelaksanaan kegiatan pemerintahan 
mempunyai wewenang sebagai berikut : 

a. Menyelenggarakan musyawarah desa untuk membicarakan 
masalah-masalah penting yang menyangkut pemerintahan 

desa dan kehidupan masyarakat desanya. 
b. Menggerakkan partisipasi masyarakat untuk melaksanakan 

pembangunan. 

c. Melakukan pungutan dari penduduk desa berupa iuran atau 
sumbangan untuk keperluan penyelenggaraan pemerintahan 

desa dengan memperhatikan kemampuan ekonomi 
masyarakat yang bersangkutan berdasarkan peraturan 
perundang-undang yang berlaku. 

 
 

2. Kepala desa mempunyai fungsi sebagai berikut : 
a. Menjalankan urusan rumah tangganya sendiri. 
b. Menjalankan urusan pemerintah, pembangunan baik 

pemerintah maupun pemerintah daerah dan kemasyarakatan 
dalam rangka menyelenggarakan pemerintah desa termasuk 

pembinaan ketentraman dan ketertiban di wilayah desanya. 
c. Membutuhkan serta mengembangkan semangat gotong 

royong masyarakat sebagai sendi utama pelaksanaan 

pemerintahan dan pembangunan desa. 
 

3. Adapun tugas dan kewajiban kepala desa itu sendiri sebagai 
berikut: 

a. Membina ketentraman dan ketertiban di wilayahnya sesuai 

dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh pemerinyah. 
b. Melaksanakan segala usaha dan kegiatan dibidang 

penghayatan dan pancasila, pembinaan politik dalam negeri 
dan pembinaan kesatuan bangsa, sesuai dengan garis 
kebijakan pemerintah. 

c. Memimpin pemerintahan desa dan melaksanakan segala 
tugas yang dibebankan oleh pemerintahan yang lebih atas. 



d. menyelenggarakan koordinasi terhadap segala usaha dan 

kegiatan masyarakat, baik dalam perencanaan maupun dalam 
pelaksanaan pembangunan, untuk mencapai daya guna dan 

hasil guna yang sebesar-besarnya. 
e. Membimbing dan mengawasi segala usaha dan kegiatan 

masyarakat dan atau organisasi-organisasi serta lembaga-

lembaga kemasyarakatan. 
f. Mengusahakan terus menerus agar segala peraturan yang 

dikeluarkan oleh pemerintahan ditaati oleh penduduk 
desanya. 

 

 
Menurut Undang-Undang Nomor 72 pasal 14 ayat (1) (2005 : 149) 

tentang tugas dan kewajiban kepala desa dinyatakan bahwa “kepala desa 

mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, 

pembangunan, dan kemasyarakatan.”  

  

Berdasarkan uraian di atas, maka wewenang, fungsi, dan tugas kepala 

desa sebagai penyelenggara urusan pemerintahan dalam rangka urusan 

Pemerintah Daerah dan Pemerintah Umum  sesuai dengan peraturan 

perundang-undang yang berlaku dan menumbuhkan serta 

mengembangkan jiwa gotong-royong masyarakat sebagai sendi 

pelaksanaan pemerintahan desa. 

 
B.   Kerangka Pikir 

 
Untuk memudahkan peneliti melaksanakan penelitian maka diperlukan suatu 

kerangka pikir yang jelas. Menurut Soerjono Soekanto (1984 : 24) ”Kerangka 

pikir adalah proses yang memerlukan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka 

acuan yang pada dasarnya berdimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.” 



Kerangka pikir bertujuan memberikan gambaran secara garis besar mengenai alur 

penelitian atau dengan kata lain menggambarkan tentang hubungan dari variabel-

variabel yang diamati.  

 
Berdasarkan pernyataan di atas, maka dapat ditarik kerangka pikir sebagai berikut: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variabel X 

 

Kepemimpinan  

Kepala Desa : 

 

1. Menggerakkan 
masyarakat 

2. Membimbing 

masyarakat 
3. Mengarahkan 

masyarakat 

Variabel Y 

 

Integrasi Penduduk: 

1. Baik 
2. Kurang baik 

3. Tidak baik 
 

 

 

1.   Saling berinteraksi 

2. Kerjasama 
3. Pembauran 
4. Menetralisir konflik 

 
 

 



C.  Hipotesis 

 

Berdasarkan teori dan kerangka pikir diatas,  maka  dalam penelitian ini hipotesis 

penelitian ditetapkan sebagai berikut : 

Hi    :  Ada pengaruh kepemimpinan kepala desa terhadap proses integrasi  

         penduduk di desa Tanjung Baru Kecamatan Sukabumi Kota Bandar  

         Lampung Tahun 2010 

Ho    :  Tidak ada pengaruh kepemimpinan kepala desa terhadap proses  

         integrasi penduduk di desa Tanjung Baru Kecamatan Sukabumi Kota  

         Bandar Lampung Tahun 2010 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 


