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A. Deskripsi Teori 

 

1. Tinjauan Umum Pengertian Organisasi  

 

Organisasi merupakan sekumpulan masyarakat yang bekerjasama untuk 

mencapai tujuan tertentu, menurut Winayanti (2011:11)  “Organisasi 

adalah system kerjasama antara dua orang atau lebih ( Define organization 

as a system of cooperative of two or more persons) yang sama-sama 

memiliki visi dan misi yang sama.Pendapat lain dikemukakan oleh Siagian 

(2006:89)  : 

     organisasi ialah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih  

yang bekerja bersama serta secara formal terikat dalam rangka 
pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan yang mana 
terdapat seseorang / beberapa orang yang disebut atasan dan seorang / 

sekelompok orang yang disebut dengan bawahan. Organisasi ialah 
suatu sistem perserikatan formal, berstruktur dan terkoordinasi dari 

sekelompok yang bekerja sama dalam mencapai tujuan tertentu. 
Organisasi hanya merupakan alat dan wadah saja. 

 

Organisasi menurut para ahli sosial memiliki arti yang bebeda-beda. 

Organisasi adalah satu pola hubungan yang berada pada satu pengaruh 

manajer untuk mencapai tujuan bersama, sekumpulan orang-orang yang 

disusun dalam kelompok-kelompok yang bekerjasama untuk mencapai 

tujuan bersama, serta sebuah persatuan yang tujuan akhirnya untuk 

bersama tanpa mementingkan siapa yang berhak memimpin. Suatu 

perkumpulan sudah bisa dikatakan organisasi bila sudah dihuni oleh dua 

orang atau lebih. Tiap-tiap orang rasa-rasanya bebas mendefinisikan 

http://www.anneahira.com/pengertian-organisasi.htm


sebuah organisasi. Satu benang merah dari keberagaman arti organisasi 

menurut para ahli adalah sebagai tempat untuk bersosial, berkumpul, 

menyampaikan beberapa ide, menyalurkan aspirasinya untuk kepentingan 

bersama. Selain itu, organisasi sekaligus sebagai sebuah wadah untuk 

belajar bagaimana cara bersikap di lingkungan luas. 

 

2. Konsep Organisasi 

Definisi tentang organisasi dengan mudah dapat dijumpai dalam banyak 

literatur yang mana pada intinya didefinisikan sebagai sekelompok 

manusia yang bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan. 

Berkaitan dengan pengertian organisasi Winayanti (2011:60) “organisasi 

merupakan sekelompok manusia yang bekerja sama, dan  memiliki tujuan 

yang ingin dicapai bersama, maka kelompok manusia tersebut bukan 

terbentuk secara alami atau secara kebetulan, tetapi terbentuk melalui 

kegiatan rekayasa yang disengaja”. Dengan demikian, sekelompok 

supporter sepak bola yang baru ketemu dalam satu pertandingan, atau 

sekelompok penonton yang hadir dalam satu pertunjukan musik adalah 

bukan suatu organisasi, karena tidak memenuhi karakteristik-karakteristik 

tersebut. 

Selain itu, karena kelompok orang tersebut harus saling bekerja sama, dan 

juga harus mencapai suatu tujuan maka, kegiatannya harus ada yang 

mengkoordinasinya, sehingga dapat dicapai suatu titik temu dan dapat 

diarahkan pada tujuan yang diinginkan bersama. Orang yang 

mengkoordinasikan tersebut kemudian disebut dengan manajer, pekerjaan 

yang dilakukannya disebut dengan manajemen. Itulah sebabnya kegiatan 

http://www.anneahira.com/pengertian-menulis-menurut-para-ahli.htm
http://www.anneahira.com/video-keselamatan-kerja.htm


manajemen ada pada suatu organisasi, dan profesi manajer terdapat dalam 

organisasi. Tanpa organisasi, profesi manajer tidak diperlukan. 

 
Dengan  karakteristik tersebut itulah kemudian muncul berbagai jenis 

organisasi. Organisasi pendidikan baik itu sekolah, madrasah, pondok 

pesantren, universitas, merupakan jenis organisasi yang memiliki tujuan 

khusus dalam bidang pendidikan. Organisasi yang bergerak dalam 

kegiatan keuangan akan memiliki tujuan dalam mencapai keuntungan 

dengan melalui kegiatan keuangan, akan meliputi berbagai organisasi 

perbankan, di Indonesia akan dikenal dengan BNI, BRI, Bank Mandiri, 

BCA, dan sebagainya. Demikian pula pada organisasi-organisasi yang 

memiliki tujuan khusus yang lain. 

Berbagai perubahan-perubahan tersebut kemudian melahirkan berbagai 

konsep tentang organisasi. Mulai dari organisasi yang sangat 

mengandalkan pemimpin sampai dengan organisasi yang paling tidak 

mengandalkan pemimpin.  

 
Autocracy adalah organisasi yang semua hal apa kata pemimpin. 

Pemimpin boleh maka dapat dijalankan sedangkan jika pemimpin tidak 

mengijinkan maka tidak pula boleh dilakukan. Sedangkan diujung sebelah 

kanan adalah organisasi Egalitarianism. Pada organisasi ini seluruh 

keputusan ada di tangan anggota organisasi, hampir tidak diperlukan 

pemimpin, tugas pemimpin hanya memfasilitasi saja terhadap diambilnya 

sebuah keputusan. Sedangkan diantara itu ada organisasi bureocracy, 

system, decentralization, collegialism, dan federations. 



 

Jenis organisasi birocracy bersturktur hirarkhis, masing-masing orang 

mengepalai pada sub organisasi tertentu, satu sub organisasi kemungkinan 

akan memiliki sub-sub organisasi yang lain, dan seterusnya. Organisasi 

bureocracy bersifat sentralisasi. System merupakan jenis organisasi yang 

mensinkronkan proses pada satu sub bagian atau orang dengan sub bagian 

atau orang lain sehingga membentuk suatu proses yang berjalan dengan 

baik. Sinkronisasi tersebut mengarah kepada tujuan tertentu untuk 

mencapai tujuan besar dari organisasi. Decentralization merupakan jenis 

organisasi yang bersifat setara antara satu sub organisasi dengan sub 

organisasi lain dalam satu organisasi. Masing-masing satu sub organisasi 

dipimpin oleh satu orang pemimpin. Masing-masing pimpinan sub 

organisasi bersifat setara. Organisasi collegialism merupakan organisasi 

yang memiliki struktur kolegial dalam mencapai tujuannya. Pada jenis 

organisasi ini kedudukan orang-orang yang ada di dalam organisasi lebih 

bersifat setara, yang mana hubungan sesama anggota organisasi layaknya 

kolega. Sedangkan pada organisasi federations pemimpin pada sub 

organisasi memiliki wewenang mutlak layaknya pemimpin pada organisasi 

utama. 

 

Dari berbagai pendapat dari para ahli, penulis menarik kesimpulan tentang 

tujuan manusia berorganisasi, yaitu : 

1) Manusia memerlukan penerus generasi. Untuk dapat meneruskan 

generasi maka manusia harus menikah dan kemudian terbentuklah 



keluarga, dari keluarga tersebut kemudian berbagai tujuan kehidupan 

bersama diberlakukan.  

2) Kondisi kehidupan yang makin kompleks. Urusan yang makin 

kompleks, masalah yang makin kompleks, aturan yang makin 

kompleks, kebutuhan dan harapan yang makin kompleks. Dengan 

kondisi seperti tersebut, manusia tidak mungkin menjalani 

kehidupannya dan menyelesaikan berbagai masalahnya sendirian, 

manusia memerlukan orang lain dan kemudian karena semua manusia 

tidak dapat menyelesaikan kehidupannya sendirian maka kemudian 

berbagai masalah tersebut diselesaikan dalam bentuk-bentuk yang 

terorganisir. 

 

3. Tipe – Tipe Organisasi 

Tipe – tipe organisasi menurut Amanwinata (2000:165) “Secara garis 

besar organisasi dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu organisasi 

formal dan organisasi informal.” Pembagian tersebut tergantung pada 

tingkat atau derajat mereka terstruktur. Namur dalam kenyataannya tidak 

ada sebuah organisasi formal maupun informal yang sempurna. 

 

3.1 Organisasi Formal 

Organisasi formal memiliki suatu struktur yang terumuskan dengan 

baik, yang menerangkan hubungan-hubungan otoritasnya, kekuasaan, 

akuntabilitas dan tanggung jawabnya. Struktur yang ada juga 

menerangkan bagaimana bentuk saluran-saluran melalui apa 

komunikasi berlangsung. Kemudian menunjukkan tugas-tugas 



terspesifikasi bagi masing-masing anggotanya. Hierarki sasaran 

organisasi formal dinyatakan secara eksplisit. Status, prestise, imbalan, 

pangkat dan jabatan, serta prasarat lainya terurutkan dengan baik dan 

terkendali. Selain itu organisasi formal tahan lama dan mereka 

terencana dan mengingat bahwa ditekankan mereka beraturan, maka 

mereka relatif bersifat tidak fleksibel. Contoh organisasi formal ádalah 

perusahaan besar, badan-badan pemerintah, dan universitas-

universitas. 

 
3.2 Organisasi informal 

Keanggotaan pada organisasi-organisasi informal dapat dicapai baik 

secara sadar maupun tidak sadar, dan kerap kali sulit untuk 

menentukan waktu eksak seseorang menjadi anggota organisasi 

tersebut. Sifat eksak hubungan antar anggota dan bahkan tujuan 

organisasi yang bersangkutan tidak terspesifikasi. Contoh organisasi 

informal adalah pertemuan tidak resmi seperti makan malam bersama. 

Organisasi informal dapat dialihkan menjadi organisasi formal apabila 

hubungan didalamnya dan kegiatan yang dilakukan terstruktur dan 

terumuskan. Selain itu, organisasi juga dibedakan menjadi organisasi 

primer dan organisasi sekunder : 

 Organisasi Primer, organisasi semacam ini menuntut keterlibatan 

secara lengkap, pribadi dan emosional anggotanya. Mereka 

berlandaskan ekspektasi rimbal balik dan bukan pada kewajiban 

yang dirumuskan dengan eksak. Contoh dari organisasi semacam 

ini adalah keluarga-keluarga tertentu. 



 Organisasi Sekunder, organisasi sekunder memuat hubungan yang 

bersifat intelektual, rasional, dan kontraktual. Organisasi seperti ini 

tidak bertujuan memberikan kepuasan batiniyah, tapi mereka 

memiliki anggota karena dapat menyediakan alat-alat berupa gaji 

ataupun imbalan kepada anggotanya. Sebagai contoh organisasi ini 

adalah kontrak kerjasama antara majikan dengan calon 

karyawannya dimana harus saling setuju mengenai seberapa besar 

pembayaran gajinya. 

 
4. Bentuk –Bentuk Organisasi 

1. Organisasi politik 

Adalah organisasi atau kelompok yang bergerak atau berkepentingan atau 

terlibat dalam proses politik dan dalam ilmu kenegaraan, secara aktif 

berperan dalam menentukan nasib bangsa tersebut. 

 

2. Organisasi sosial 

Adalah perkumpulan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang 

berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang berfungsi sebagai 

sarana partisipasi masyarakat dalam pembangunan bangsa dan negara. 

 
3. Organisasi mahasiswa 

Adalah organisasi yang beranggotakan mahasiswa.Organisasi ini dapat 

berupa organisasi kemahasiswaan intra kampus, organisasi kemahasiswaan 

ekstra kampus. 

4. Organisasi olahraga 

Adalah organisasi yang mencakup banyaknya cabang olahraga. 



 

5. Organisasi sekolah 

Adalah organisasi yang beranggotakan murid-murid organisasi ini biasa 

berupa organisasi intra sekolah maupun organisasi intra sekolah . 

 

6. Organisasi negara 

Adalah pengorganisasian masyarakat yang mempunyai rakyat dalam suatu 

wilayah tersebut, dengan sejumlah orang yang menerima keberadaan 

organisasi ini. 

 
5.  Struktur Organisasi 

Pendapat tentang struktur organisasi dikemukakan oleh Winayanti 

(2011:93) “structure refers to sum total of theways in which an 

organization divides its labor into distinct tasks and then coordinates 

among them”. 

Dari berbagai hal penting yang dapat dipahami dari pengertian organisasi 

adanya kebutuhan untuk melakukan pembagian kerja diantara anggotanya 

dan kemudian melakukan koordinasi diantara berbagai departemen, unit 

kerja, atau kelompok-kelompok yang berbeda-beda. 

Bagaimana pekerjaan dibagi-bagi kemudian dikoordinasi kemudian 

merupakan upaya untuk membangun struktur organisasi. 

 

 

 

5.1 Faktor-Faktor Pembentuk Struktur 



Salah satu faktor penting yang harus diperhatikan dalam merancang 

struktur organisasi adalah seberapa jauh kebutuhan untuk melakukan 

diferensiasi dan integrasi. 

Diferensiasi dibedakan menjadi: 

 Horisontal (pembagian kerja didasarkan pada spesialisasi) 

 Vertikal (pembagian kerja didasarkan pada hirarkhi, otoritas, atau 

rantai komando). 

 Spasial (pembagian pekerjaan didasarkan pada wilayah geografis). 

 
5.2 Kinerja Organisasi 

Menurut Gibson, dkk (2003: 355), job performance adalah hasil dari 

pekerjaan yang terkait dengan tujuan organisasi, efisiensi dan kinerja 

kefektifan kinerja lainnya.  

Pengertian kinerja lainnya dikemukakan oleh Payaman Simanjuntak 

(2005:1) yang mengemukakan kinerja adalah tingkat pencapaian hasil 

atas pelaksanaan tugas tertentu. Kinerja perusahaan adalah tingkat 

pencapaian hasil dalam rangka mewujudkan tujuan perusahaan. 

Manajemen kinerja adalah keseluruhan kegiatan yang dilakukan untuk 

meningkatkan kinerja perusahaan atau organisasi, termasuk kinerja 

masing-masing individu dan kelompok kerja di perusahaan tersebut. 

 
Kinerja (performance) adalah hasil kerja yang bersifat konkret, dapat 

diamati, dan dapat diukur. Jika kita mengenal tiga macam tujuan, yaitu 

tujuan organisasi, tujuan unit, dan tujuan pegawai, maka kita juga 

mengenal tiga macam kinerja, yaitu kinerja organisasi, kinerja unit, 



dan kinerja pegawai. Kinerja (prestasi kerja) karyawan adalah prestasi 

aktual karyawan dibandingkan dengan prestasi yang diharapkan dari 

karyawan. Prestasi kerja yang diharapkan adalah prestasi standar yang 

disusun sebagai acuan sehingga dapat melihat kinerja karyawan sesuai 

dengan posisinya dibandingkan dengan standar yang dibuat. Selain itu 

dapat juga dilihat kinerja dari karyawan tersebut terhadap karyawan 

lainnya. 

 
Berdasarkan beberapa pendapat tentang kinerja dan prestasi kerja dapat 

disimpulkan bahwa pengertian kinerja maupun prestasi kerja 

mengandung substansi pencapaian hasil kerja oleh seseorang. Dengan 

demikian bahwa kinerja maupun prestasi kerja merupakan cerminan 

hasil yang dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang. Kinerja 

perorangan (individual performance) dengan kinerja lembaga 

(institutional performance) atau kinrja perusahaan (corporate 

performance) terdapat hubungan yang erat. Dengan perkataan lain bila 

kinerja karyawan (individual performance) baik maka kemungkinan 

besar kinerja perusahaan (corporate performance) juga baik. 

 

6. Tinjauan Umum Pengertian Pemuda 

Pengertian pemuda dikemukakan oleh Mukhlish (2007:1) 

“Pemuda adalah suatu generasi yang dipundaknya terbebani bermacam-

macam harapan , terutama dari generasi lainya.hal ini dapt dimengerti 

karena pemuda diharapkan sebagai generasi penerus , generasi yang harus 

mengisi dan melangsungkan estafet pembangunan secara terus menerus”. 



Pemuda adalah golongan manusia manusia muda yang masih memerlukan 

pembinaan dan pengembangan kearah yang lebih baik, agar dapat 

melanjutkan dan mengisi pembangunan yang kini telah berlangsung, 

pemuda di Indonesia dewasa ini sangat beraneka ragam, terutama bila 

dikaitkan dengan kesempatan pendidikan. Keragaman tersebut pada 

dasarnya tidak mengakibatkan perbedaan dalam pembinaan dan 

pengembangan generasi muda. 

 
Dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa pemuda adalah manusia yang 

berusia 15 – 30 tahun, secara biologis yaitu manusia yang sudah mulai 

menunjukkan tanda-tanda kedewasaan seperti adanya perubahan fisik, dan 

secara agama adalah manusia yang sudah memasuki fase aqil baligh yang 

ditandai dengan mimpi basah bagi pria biasanya pada usia 11 – 15 tahun 

dan keluarnya darah haid bagi wanita biasanya saat usia 9 – 13 tahun. 

 

Pemuda adalah suatu generasi yang dipundaknya terbebani berbagai 

macam – macam harapan, terutama dari generasi lainnya. Hal ini dapat 

dimengerti karena pemuda diharapkan sebagai generasi penerus, generasi 

yang akan melanjutkan perjuangan generasi sebelumnya, generasi yang 

mengisi dan melanjutkan estafet pembangunan. 

 
Di dalam masyarakat, pemuda merupakan satu identitas yang potensial. 

Kedudukannya yang strategis sebagai penerus cita – cita perjuangan 

bangsa dan sumber insani bagi pembangunan bangsanya. 

Menurut Andi Mappiare (1982:89) Macam – macam pemuda dikaji dari 

perannya dalam masyarakat dibedakan menjadi : 



1. Jenis pemuda urakan 

2. Jenis pemuda nakal 

3. Jenis Pemuda Radikal 

4. Jenis Pemuda Sholeh 

 
1. Jenis pemuda urakan 

Yaitu pemuda yang tidak bermaksud untuk mengadakan perubahan–

perubahan dalam masyarakat. Tidak ingin untuk mengadakan 

perubahan dalam kebudayaan, akan tetapi ingin kebebasan bagi dirinya 

sendiri, kebebasan untuk menentukan kehendak diri sendiri. 

2. Jenis pemuda nakal 

Pemuda-pemuda ini tidak ingin, tidak berminat dan tidak bermaksud 

untuk mengadakan perubahan dalam masyarakat ataupun kebudayaan, 

melainkan berusaha memperoleh manfaat dari masyarakat dengan 

menggunakan tindakan yang mereka anggap menguntungkan dirinya 

tetapi merugikan masyarakat. 

3. Jenis Pemuda Radikal 

Pemuda-pemuda radikal berkeinginan untuk mengadakan perubahan 

revolusioner. Mereka tidak puas, tidak bisa menerima kenyataan yang 

mereka hadapi dan oleh sebab itu mereka hadapi dan oleh sebab itu 

mereka berusaha baik secara lisan maupun tindakan rencana jangka 

panjang asal saja keadaan berubah sekarang juga. 

 

4. Jenis Pemuda Sholeh 



Pemuda yang dalam setiap tingkah lakunya sehari – hari selalu 

berpegang teguh terhadap agamanya. Melakukan perintah-Nya dan 

menjauhi larangan-Nya. 

 

7.  Tinjauan Umum Pengertian Masyarakat 

Masyarakat merupakan salah satu satuan sosial sistem sosial, atau kesatuan 

hidup manusia. Istilah inggrisnya adalah society , sedangkan masyarakat itu 

sendiri berasal dari bahasa Arab Syakara yang berarti ikut serta atau 

partisipasi, kata Arab masyarakat berarti saling bergaul yang istilah 

ilmiahnya berinteraksi. Ada beberapa pengertian masyarakat. Menurut Selo 

Sumarjan (1974:76) masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama 

yang menghasilkan kebudayaan. Sedangkan Koentjaraningrat (1994:135) 

mendefinisikan : 

     “masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut 

suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinyu dan terikat 
oleh suatu rasa identitas yang sama. setiap kelompok manusia yang 

hidup dan bekerja sama dalam waktu yang relatif lama dan mampu 
membuat keteraturan dalam kehidupan bersama dan mereka 
menganggap sebagai satu kesatuan sosial.  

 

Dari definisi masyarakat yang dikemukakan para ahli di atas dapat 

disimpulkan bahwa masyarakat sebagai sekumpulan manusia yang secara 

relative mandiri, yang secara bersama-sama cukup lama, yang mendiami 

suatu wilayah tertentu, memiliki kebudayaan yang sama, dan melakukan 

sebagian besar kegiatannya dalam kelompok tersebut. Masyarakat adalah 

suatu system kebiasaan dan tata cara, dari wewenang dan kerjasama antara 

berbagai kelompok dan penggolongan, dan pengawasan tingkah laku serta 

kebiasaan-kebiasaan manusia. mengatur diri mereka dan menganggap diri 



mereka sebagai sesuatu kekuatan social dengan batas-batas yang 

dirumuskan dengan jelas Keseluruahan yang selalu berubah ini kita 

namakan masyarakat. Masyarakat merupakan jalinan hubungan social. 

Dan masyarakat selalu berubah 

 
Menurut Koentjaraningrat (1994:135) Ada beberapa komponen masyarakat 

diantaranya :”Populasi dengan aspek-aspek genetik dan demografik, 

Kebudayaan sebagai produk dari aktivitas cipta rasa, karsa dan karya 

manusia. Isi kebudayaan meliputi beberapa sistem nilai, yaitu sistem 

peralatan (teknologi), ekonomi, organisasi, ilmu pengetahuan, kesenian, 

dan kepercayaan sistem bahasa.” 

 
Masyarakat tidak begitu saja muncul seperti sekarang ini, tetapi adanya 

perkembangan yang dimulai dari masa lampau sampai saat sekarang ini dan 

terdapat masyarakat yang mewakili masa tersebut. Masyarakat ini 

kemudian berkembang mengikuti perkembangan jaman sehingga kemajuan 

yang dimiliki masyarakat sejalan dengan perubahan yan terjadi secara 

global, tetapi ada pula masyarakat yang berkembang tidak seperti 

mengikuti perubahan jaman melainkan berubah sesuai dengan konsep 

mereka tentang perubahan itu sendiri.  

 
Dalam mempertahankan kehidupannnya masyarakat beradaptasi dengan 

lingkungannya. Adapun adaptasi tersebut dibedakan sebagai berikut :  

a. Adaptasi genetik; setiap lingkungan hidup biasanya merangsang 

penghuninya untuk membentuk struktur tubuh yang spesifik, yang 

bersifat turun temurun dan permanen  



b. Adaptasi somatis yang merupakan penyesuaian secara struktural atau 

fungsional yang sifatnya sementara (tidak turun temurun). Bila 

dibandingkan dengan makhluk lainnya, maka manusia mempunyai daya 

adaptasi yang relatif lebih besar. 

 

8.  Tinjauan Umum Pengertian Partisipasi 

Pengertian prinsip partisipasi adalah masyarakat berperan secara aktif 

dalam proses atau alur tahapan program dan pengawasannya, mulai dari 

tahap sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian kegiatan 

dengan memberikan sumbangan tenaga, pikiran, atau dalam bentuk khusus 

dari interaksi dan komunikasi yang berkaitan dengan pembagian: 

kewenangan, tanggung jawab, dan manfaat. 

 
Menurut Verhangen (1979) dalam Mardikanto (2003:167)” partisipasi 

merupakan suatu bentuk keikutsertaan atau keterlibatan seseorang (individu 

atau warga masyarakat) dalam suatu kegiatan tertentu.” Keikutsertaan atau 

keterlibatan yang dimaksud di sini bukanlah bersifat pasif tetapi secara 

aktif ditujukan oleh yang bersangkutan. Oleh karena itu, partisipasi akan 

lebih tepat diartikan sebagi keikutsertaan seseorang didalam suatu 

kelompok sosial untuk mengambil bagian dalam kegiatan masyarakatnya, 

di luar pekerjaan atau profesinya sendiri. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap tumbuh dan berkembangnya 

partisipasi dapat didekati dengan beragam pendekatan disiplin keilmuan. 

Menurut konsep proses pendidikan, partisipasi merupakan bentuk 

tanggapan atau responses atas rangsangan-rangsangan yang diberikan; yang 



dalam hal ini, tanggapan merupakan fungsi dari manfaat (rewards) yang 

dapat diharapkan. 

 
Partisipasi masyarakat adalah proses ketika warga sebagai individu maupun 

kelompok sosial dan organisasi, mengambil peran serta ikut mempengaruhi 

proses perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan kebijakan kebijakan 

yang langsung mempengaruhi kehiduapan mereka. Alasan mengapa 

partisipasi masyarakat mempunyai sifat sangat penting. Pertama partispasi 

masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai 

kondisi, kebutuhan, dan sikap masyarakata, tanpa kehadirannya program 

pembangunan serta proyek-proyek akan gagal, alasan kedua adalah bahwa 

masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program pembangunan 

jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya, karena 

mereka akan mengetahui seluk beluk proyek tersebut dan akan mempunyai 

rasa memiliki terhadap poyek tersebut. Alasan ketiga yang mendorong 

adanya partisiapsi umum di banyak negara karena timbul anggapan bahwa 

merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam 

pembangunan masyarakat mereka sendiri. Hal ini selaras dengan konsep 

man-cetered development yaitu pembangunan yang diarahkan demi 

perbaiakan nasib manusia. 

 

8.1 Tipologi Partisipasi 

Menurut Margono Slamet (1985:63) “Penumbuhan dan pengembangan 

partisipasi masyrakat serngkali terhambat oleh persepsi yang kurang 

tepat, yang menilai masyarakat.” oleh sebab itu kesulitan penumbuhan 



dan pengembangan partisipasi masyrakat juga disebabkan karena sudah 

adanya campur tangan dari pihak penguasa. Berikut adalah macam 

tipologi partisipasi masyarakat 

1. Partisipasi Pasif / manipulatif dengan karakteristik masyrakat 

diberitahu apa yang sedang atau telah terjadi, pengumuman sepihak 

oleh pelkasan proyek yanpa memperhatikan tanggapan masyarakat 

dan informasi yang diperlukan terbatas pada kalangan profesional di 

luar kelompok sasaran. 

2. Partisipasi Informatif memilki karakteristik dimana masyarakat 

menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian, masyarakat tidak 

diberikesempatan untuk terlibat dan mempengaruhi proses 

penelitian dan akuarasi hasil penelitian tidak dibahas bersama 

masyarakat. 

3. Partisipasi konsultatif dengan karakteristik masyaakat berpartisipasi 

dengan cara berkonsultasi, tidak ada peluang pembutsn keputusan 

bersama, dan para profesional tidak berkewajiban untuk 

mengajukan pandangan masyarakat (sebagi masukan) atau tindak 

lanjut 

4. Partisipasi intensif memiliki karakteristik masyarakat memberikan 

korbanan atau jasanya untuk memperoleh imbalan berupa 

intensif/upah. Masyarakat tidak dilibatkan dalam proses pembelajan 

atau eksperimen-eksperimen yang dilakukan dan asyarakat tidak 

memiliki andil untuk melanjutkan kegiatan-kegiatan setelah intensif 

dihentikan. 



5. Partisipasi Fungsional memiliki karakteristik masyarakat 

membentuk kelompok untuk mencapai tujuan proyek, pembentukan 

kelompok biasanya setelah ada keptusan-keputusan utama yang di 

sepakati, pada tahap awal masyarakat tergantung terhadap pihak 

luar namun secara bertahap menunjukkan kemandiriannya. 

6. Partisipasi interaktif memiliki ciri dimana masyarakat berperan 

dalam analisis untuk perencanaan kegiatan dan pembentukan 

penguatan kelembagaan dan cenderung melibatkan metode 

interdisipliner yang mencari keragaman prespektik dalam proses 

belajar mengajar yang terstuktur dan sisteatis. Masyarakat memiliki 

peran untuk mengontrol atas (pelaksanaan) keputusan-keputusan 

merek, sehingga memiliki andil dalam keseluruhan proses kegitan. 

7. Self mobilization (mandiri) memiliki karakter masyarakat 

mengambil inisiatif sendiri secara bebabas (tidak dipengaruhi oleh 

pihak luar) untuk mengubah sistem atau nilai-niloai yang mereka 

miliki. Masyarakat mengambangkan kontak dengan lembaga-

lemabaga lain untuk mendapatkan bantuan-bantuan teknis dan 

sumberdaya yang diperlukan. Masyarakat memegang kendali atas 

pemanfaatan sumberdaya yang ada dan atau digunakan, tumbuh dan 

berkembangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan, sangat 

ditentukan oleh 3 (tiga) unsur pokok, yaitu: 

1. Adanya kemauan yang diberikan kepada masyarakat, untuk 

berpartisipasi 

2. Adanya kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi 



3. Adanya kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi 

Lebih rinci tiga persyaratan yang menyangkut kemauan, kemampuan 

dan kesempatan untuk berpartisipasi adalah sebagai berikut 

a) Kemauan 

Secara psikologis kemauan berpartisipasi muncul oleh adanya motif 

intrinsik (dari dalam sendiri) maupun ekstrinsik (karena rangsangan, 

dorongan atau tekanan dari pihak luar). Tumbuh dan 

berkembangnya kemauan berpartisipasi sedikitnya diperlukan sikap-

sikap yang: 

1) Sikap untuk meninggalkan nilai-nilai yang menghambat 

pembangunan. 

2) Sikap terhadap penguasa atau pelaksana pembangunan pada 

umumnya. 

3) Sikap untuk selalu ingin memperbaiki mutu hidup dan tidak 

cepat puas sendiri. 

4) Sikap kebersamaan untuk dapat memecahkan masalah, dan 

tercapainya tujuan pembangunan. 

5) Sikap kemandirian atau percaya diri atas kemampuannya untuk 

memperbaiki mutu hidupnya 

b) Kemampuan 

Beberapa kemampuan yang dituntut untuk dapat berpartisipasi 

dengan baik itu antara lain adalah: 

1) Kemampuan untuk mengidentifikasi masalah. 



2) Kemampuan untuk memahami kesempatan-kesempatan yang 

dapat dilakukan untuk memecahkan masalah yang dihadapi 

dengan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia. 

3) Kemampuan untuk melaksanakan pembangunan sesuai dengan 

pengetahuan dan keterampilan serta sumber daya lain yang 

dimiliki 

 

c) Kesempatan 

Berbagai kesempatan untuk berpartisipasi ini sangat dipengaruhi 

oleh: 

1) Kemauan politik dari penguasa/pemerintah untuk melibatkan 

masyarakat dalam pembangunan. 

2) Kesempatan untuk memperoleh informasi. 

3) Kesempatan untuk memobilisasi dan memanfaatkan 

sumberdaya. 

4) Kesempatan untuk memperoleh dan menggunakan teknologi 

tepat guna. 

5) Kesempatan untuk berorganisasi, termasuk untuk memperoleh 

dan mempergunakan peraturan, perizinan dan prosedur kegiatan 

yang harus dilaksanakan. 

 

B. Kerangka Pikir 

 
Dalam penelitian ini akan dijelaskan Hubungan Antara Partisipasi Masyarakat 

Dengan Peningkatan Kinerja Organisasi  Pemuda Aries Dalam Kegiatan 



Sosial di Desa Ambarawa Barat Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu 

Tahun 2011. 

Bagan Kerangka Pikir       

 

 

 

 

C. HIPOTESIS 

 
 

 
 

 
 
Menurut Suharsimi Arikunto  (1993 : 62 ) “Hipotesis adalah jawaban yang 

bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian sampai terbukti melalui 

data yang terkumpul”. 

 
Dengan demikian hipotesis yang diajukan adalah : 

Hubungan Antara Partisipasi Masyarakat Dengan Peningkatan Kinerja Organisasi  

Pemuda Aries Dalam Kegiatan Sosial di Desa Ambarawa Barat Kecamatan 

Ambarawa Kabupaten Pringsewu Tahun 2011, adalah positif, jika semakin tinggi 

Partisipasi Masyarakat maka semakin tinggi pula hasil Kinerja Organisasi  

Pemuda Aries Dalam Kegiatan Sosial ataupun sebaliknya. 

 

Variabel X 

 

Partisipasi Masyarakat 

1.  tenaga 
2.  benda 

3.  pikiran 

 

Variabel Y 

 

Peningkatan Kinerja 

Organisasi  Pemuda Aries 

Dalam Kegiatan Sosial  

1. Kualitas kegiatan 

2. Kuantitas kegiatan 

 

 


