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ABSTRACT

INFLUENCE OF VILLAGE HEAD SRIPENDOWO PARTICIPATORY
LEADERSHIP STYLE ON DEVELOPMENT OF COMMUNITY

PARTICIPATION IN THE VILLAGE

By

M. Rendra Rinaldi

The increased participation of society is inseparable from the leadership of the

village head. including also the village chief Sripendowo applying participative

leadership style in leading citizens that are proven to stimulate the participation of

the villagers. It is seen from several aspects of participative leadership style of

leadership include: Consultation, shared decision-making, share power,

decentralization and democratic management.

The purpose of this study was to determine the influence of participative

leadership style. Village Head Sripendowo on community participation in rural

development. The method used is quantitative method with a descriptive study.

The instrument used was a questionnaire with Likert scale which has five

alternative answers. Test of validity the instrument was calculated using the

product moment formula, while the reliability test instrument using Cronbach

Alpha formula. Data were analyzed with descriptive analysis with percentages and

simple regression analysis.



This study showed the following results: (1) a participatory leadership style

Sripendowo Village Head, Sub district Bangun Rejo, Central Lampung regency in

the high category in the amount of 76.7%; (2) Public participation Sripendowo

Village, District Bangun Rejo, Central Lampung regency in the high category in

the amount of 75.63%; (3) There is a positive relationship between participatory

leadership style village head and village community participation in development

Sripendowo, District Bangun Rejo, Central Lampung regency. This is indicated

by the value of the calculation of the correlation coefficient rxy regression obtained

for 0.521 which is positive. Then there is a significant influence between

participative leadership style village head with community participation in rural

development. It can be seen from the resulting regression equation is Y = 0.57591

+ 30.2486
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Meningkatnya partisipasi masyarakat tidak terlepas dari kepemimpinan kepala

desa. termasuk pula pada Kepala Desa Sripendowo yang menerapkan gaya

kepemimpinan partisipatif dalam memimpin warganya yang terbukti dapat

merangsang partisipasi masyarakat desa. Hal tersebut terlihat dari beberapa aspek

gaya kepemimpinan kepemimpinan partisipatif  diantaranya : Konsultasi,

pengambilan keputusan bersama, membagi kekuasaan, desentralisasi dan

manajemen yang demokratis.

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh gaya

kepemiminan partisipatif Kepala Desa Sripendowo terhadap partisipasi

masyarakat dalam pembangunan desa. Metode yang digunakan adalah metode

penelitian kuantitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Instrumen yang digunakan

adalah kuesioner dengan skala likert yang memiliki 5 alternatif jawaban. Uji

validitas instrumen dihitung menggunakan rumus product moment, sedangkan uji

reliabilitas instrumen menggunakan rumus Alpha Cronbach. Data dianalisis

dengan analisis deskriptif dengan persentase dan analisis regresi sederhana.



Penelitian ini menunjukkan hasil sebagai berikut : (1) gaya kepemimpinan

partisipatif Kepala Desa Sripendowo, Kecamatan Bangun Rejo, Kabupaten

Lampung Tengah dalam kategori tinggi yaitu sebesar 76,7%; (2) Partisipasi

masyarakat Desa Sripendowo, Kecamatan Bangun Rejo, Kabupaten Lampung

Tengah dalam kategori tinggi yaitu sebesar 75,63%; (3) Terdapat hubungan yang

positif antara gaya kepemimpinan partisipatif kepala desa dengan partisipasi

masyarakat dalam pembangunan Desa Sripendowo, Kecamatan Bangun Rejo,

Kabupaten Lampung Tengah. Hal tersebut ditunjukkan dengan nilai rxy dari

perhitungan koefisien korelasi regresi yang diperoleh sebesar 0,521 yang bernilai

positif. Kemudian terdapat pengaruh yang cukup signifikan antara gaya

kepemimpinan partisipatif kepala desa dengan partisipasi masyarakat dalam

pembangunan desa. Hal tersebut dapat dilihat dari persamaan regresi yang

dihasilkan yaitu Y = 0,57591 + 30,2486

Kata Kunci : Gaya Kepemimpinan Partisipatif, Kepala Desa, Partisipasi
Masyarakat
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Desa adalah cermin utama sukses tidaknya pemerintahan suatu bangsa.  Desa

jugalah ujung tombak terselenggaranya pemerintahan di suatu negara.

Pemerintah pada tanggal 15 Januari 2014 telah menetapkan Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pada konsideran undang-undang tersebut

disampaikan bahwa desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam

mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan

mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pada pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

dikatakan bahwa Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut

dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara

pemerintahan desa. Oleh karena itu yang berwenang adalah pemerintah desa,

yakni kepala desa dibantu perangkat desa, sebagai unsur penyelenggara

pemerintahan desa. Hal ini berarti di samping kepala desa dan perangkat desa

ada unsur lain penyelenggara pemerintahan desa yakni Badan

Permusyawaratan Desa (BPD) yang anggotanya merupakan wakil dari
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penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara

demokratis.

Kepala desa memiliki tanggung jawab sebagai pemimpin untuk menjalankan

program pembangunan di desa. Perencanaan pembangunan desa

diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat desa melalui

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Musyawarah

Perencanaan Pembangunan Desa menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan

kebutuhan pembangunan desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan

Belanja Desa (APBDes), swadaya masyarakat desa, atau Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota berdasarkan penilaian terhadap

kebutuhan masyarakat desa.

Pembangunan desa dilaksanakan oleh pemerintah desa dan masyarakat desa

dengan semangat gotong royong serta memanfaatkan kearifan lokal dan

sumber daya alam desa. Pelaksanaan program sektor yang masuk ke desa

diinformasikan kepada pemerintah desa dan diintegrasikan dengan rencana

pembangunan desa. Masyarakat desa berhak mendapatkan informasi dan

melakukan pemantauan mengenai rencana dan pelaksanaan pembangunan

desa.

Pada penyelenggaraan pemerintahan desa, kepemimpinan kepala desa

merupakan faktor penting dan amat menentukan dalam penyelenggaraan

pemerintahan di desa. Kepemimpinan kepala desa memiliki peran besar dalam

menentukan arah kebijakan dalam pembangunan di desa. Kepala desa

menjalankan hak, wewenang dan kewajiban mengatur dan mengurus rumah
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tangga desa serta penyelenggara dan penanggung jawab utama di bidang

pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Di dalam menjalankan hak,

wewenang dan kewajiban sebagai pimpinan pemerintahan desa, kepala desa itu

dibantu oleh perangkat desa yang terdiri atas sekretariat desa sebagai unsur staf

dan kepala dusun sebagai unsur pelaksana tugas kepala desa dalam wilayah

kerja tertentu.

Kepemimpinan yang efektif menurut Blake (dalam Nawawi, 2003:83) bahwa

pemimpin mampu mengektifkan organisasi untuk mencapai tujuannya dapat

diwujudkan dengan kombinasi perilaku atau gaya kepemimpinan yang

berorientasi pada tugas dan pada bawahan atau orang. Pihak yang dipimpin

atau masyarakat juga harus berperan aktif. Selain interaksi kepala desa dengan

masyarakat, kepemimpinan juga dipengaruhi oleh elemen lingkungan dan

situasional kepemimpinan itu berlangsung, terutama perangkat nilai budaya

yang menjiwai kehidupan organisasi dan masyarakat dalam segala

kegiatannya.

Pemahaman partisipasi masyarakat seringkali memiliki pengertian sebagai

dukungan yang harus diberikan oleh masyarakat pada suatu keputusan

pemerintah. Oleh karena itu, ukuran yang dipakai adalah sejauh mana

masyarakat menanggapi, melaksanakan dan mau mengikuti kehendak

pemerintah tersebut, sehingga lebih bersifat top down. Apabila masyarakat

tidak patuh dan tidak mendukung sepenuhnya program dari pemerintah, maka

masyarakat akan dianggap tidak berpartisipasi dalam pembangunan. Dalam

pandangan ini sebenarnya masyarakat lebih dilihat sebagai objek
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pembangunan, Padahal partisipasi masyarakat merupakan kerjasama antara

rakyat dan pemerintah dalam merencanakan, melaksanakan, melestarikan, dan

mengembangkan hasil pembangunan.

Desa Sripendowo adalah sebuah desa berada di wilayah administrasi

Kecamatan Bangun Rejo, Kabupaten Lampung Tengah yang memiliki peranan

besar dalam proses pembangunan di tingkat desa. Peranan aparat desa sangat

penting dalam pelaksanaan pembangunan di Desa sripendowo. Desa

Sripendowo, yang merupakan salah satu desa yang terdapat di Kecamatan

Bangun Rejo, Kabupaten Lampung Tengah memiliki luas wilayah 6 km² yang

terdiri dari tujuh dusun dan 21 rukun tetangga (RT). Desa Sripendowo terdiri

dari 819 Kepala Keluarga dengan total penduduk 3517 jiwa (Profil Desa

Sripendowo, 2015). Saat ini Desa Sripendowo dipimpin oleh Bapak Sudiryo,

yang memimpin mulai dari tahun 2013 sampai dengan 2019.

Pada kepemimpinan kepala desa sebelumnya, di desa tersebut ditemukan

bahwa  pembangunan tidak berjalan dengan baik dengan berbagai macam

persoalan di dalamnya yang tercermin dari tingkat partisipasi masyarakat desa

tersebut yang rendah. Berdasarkan hasil oebservasi penulis dan informasi dari

masyarakat desa yang dilakukan pada 28 Mei 2015 di Desa Sripendowo,

“sejauh ini pembangunan fisik di Desa Sripendowo sedang diaktifkan kembali,

setelah periode kepemimpinan kepala desa sebelumnya hampir tidak

ditemukan pembangunan dalam bidang apapun khususnya pembangunan fisik

desa” hasil wawancara dengan salah satu warga Desa Sripendowo”
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Hal tersebut tampak dari hasil observasi pra riset penulis yang dilakukan pada

28 Mei 2015 beberapa program pembangunan fisik desa yang melibatkan

partisipasi diantaranya :

1. Pembangunan dan perbaikan jalan menuju dusun-dusun mulai di intensifkan

sehingga mempermudah masyarakat yang hendak melaksanakan kegiatan

sehari-hari.

2. Siring- siring yang rusak mulai diperbaiki sehingga dapat memperlancar

aliran air agar tidak meluap kejalan dan mengakibatkan jalan rusak.

3. Pembuatan sumur bor dibeberapa titik pemukiman warga untuk

mengantisipasi susah nya air saat musim kemarau.

4. Gotong royong yang kembali diaktifkan sehingga dapat merangsang

kesadaran tentang pentingnya pembangunam bermasyarakat.

Meningkatnya tingkat partisipasi warga Desa Sripendowo tersebut tidak

terlepas dari pengaruh kepemimpinan kepala desa itu sendiri. Menurut Rivai

(2003:21), kepemimpinan adalah seorang pemimpin dalam proses

mengarahkan dan mempengaruhi aktivitas-aktivitas yang ada hubungannya

dengan pekerjaan para anggota kelompok. Gaya kepemimpinan partisipatif

adalah seorang pemimpin yang mengikutsertakan bawahan dalam pengambilan

keputusan. Indikator dalam gaya kepemimpinan partisipatif mencakup

konsultasi, pengambilan keputusan bersama, membagi kekuasaan,

desentralisasi dan manajemen yang demokratis (Yukl, 1998:102).

Gaya kepemimpinan Kepala Desa Sripendowo yang saat ini menjabat berbeda

dengan kepemimpinan kepala desa sebelumnya. Hal tersebut dapat dilihat dari
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sebelum dan sesudah kepala desa yang baru menggantikan posisi kepala desa

sebelumnya hal ini terlihat dari hasil kepemimpinannya selama menjabat 2

tahun pada masa transisi kepemimpinan yang baru.

Dari hasil observasi pra riset yang peneliti lakukan dan informasi dari warga

masyarakat Kepala Desa Sripendowo saat ini terus meningkatkan proses

pembangunan baik itu pembangunan fisik maupun non fisik. Namun yang

sangat terasa adalah pembangunan fisik Karena infrastruktur Desa Sripendowo

masih tertinggal terutama dalam infrastruktur jalan. Selain dari pada

pembangunan kepala desa sripendowo juga menata sistem pemerintahan desa

yang sebelumnya tidak aktif seperti lebih sering mengadakan musyawarah

dalam mengambil keputusan, membagi kekuasaan yang sesuai tugas dan fungsi

dari pada bawahannya dan menata manajemen pemerintahannya.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, bahwa partisipasi masyarakat

desa terhadap pembangunan di pengaruhi oleh beberapa hal diantaranya:

kepemimpinan kepala desa, pendidikan masyarakat, kesejahteraan masyarakat

dan sosial budaya masyarakat setempat.

Berdasarkan gambaran permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk

melakukan penelitian dengan judul: Pengaruh Gaya Kepemimpinan Partisipatif

Kepala Desa Sripendowo terhadap Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan

Desa.
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B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

sebagai berikut: Seberapa besar pengaruh gaya kepemimpinan partisipatif

Kepala Desa Sripendowo terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan

desa?

C. Tujuan Penelitian

Adapun maksud dan tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah

“Untuk mengetahui besarnya pengaruh gaya kepemiminan partisipatif Kepala

Desa Sripendowo terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.”

D. Kegunaan Penelitian

Hasil yang akan dicapai pada penelitian ini diharapkan memberi kegunaan

sebagai berikut:

1. Secara praktis, bagi kepala desa, dapat dijadikan referensi dalam

penyelenggaraan pemerintahan, khususnya yang berkaitan dengan pengaruh

gaya kepemimpinan partisipatif terhadap partisipasi masyarakat dalam

pembangunan.

2. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah kajian keilmuan

dan pengetahuan dalam studi Ilmu Pemerintahan khususnya yang berkaitan

dengan kepemimpinan kepala desa



II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Kepemimpinan

Setiap komunitas atau organisasi membutuhkan seorang pemimpin yang

menjalankan kegiatan kepemimpinan. Seorang pemimpin adalah orang yang

paling bertanggung jawab terhadap kelompoknya dengan kata lain seorang

pemimpin membutuhkan anggotanya untuk dapat bekerjasama dalam mencapai

tujuan bersama.

Menurut Rivai (2003:30), pemimpin adalah orang yang mampu mempengaruhi

orang lain untuk menggerakkan dalam mencapai tujuan yang telah

direncanakan.

Pemimpin tidak bekerja sendiri untuk mencapai tujuan organisasinya, tetapi

harus dibantu orang lain dalam hal ini anggotanya, untuk itu pemimpin harus

dapat menciptakan suasana yang kondusif di lingkungannya sehingga

menghasilkan efisiensi kerja dalam pencapaian tujuan organisasi. Disisi lain

pemimpin harus menyatu dengan bawahan namun wibawa sebagai seorang

pemimpin harus tetap dijaga. Aktualisasi seorang pemimpin adalah

menciptakan suasana dan pola kepemimpinan dan diharapkan para bawahan
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1. Sebab-Sebab Munculnya Pemimpin

Mengenai sebab-sebab munculnya seorang pemimpin para ahli telah

menemukan beberapa teori Kartono (2010:29) mengatakan ada tiga teori

dalam menjelaskan kemunculan pemimpin yaitu:

1. Teori Genetis, teori ini menyatankan pertama, pemimpin itu tidakdibuat,
akan tetapi lahir jadi pemimpin oleh bakat alami yang luar biasa sejak
lahirnya. Kedua, dia ditakdirkan lahir menjadi pemimpin dalam situasi
yang bagaimanpun juga;

2. Teori sosial, teori ini menyatakan pertama, pemimpin itu harus disiapkan,
didik dan dibentuk, tidak terlahirkan begitu saja. Kedua, setiap bisa
menjadi pemimpin, melalui usaha penyiapan dan pendidikan serta
dorongan oleh kemauan sendiri;

3. Teori ekologis, teori ini muncul atas reaksi dari kedua teori diatas yaitu
seseorang akan sukses menjadipemimpin apabila sejak lahir dia telah
memiliki bakat kepemimpinan dan bakat ini sempat dikembangkan
melalui pengalaman dan usaha pendidikan, juga sesuai dengan tuntutan
lingkungan/ekologisnya;

3. Pengertian Kepemimpinan

Setiap manusia memiliki kebutuhan yang berbeda-beda, dan bermacam-

macam karena perbedaan kebutuhan ini maka manusia saling membutuhkan

sehingga diperlukan kerjasama yang melahirkan suatu wadah atau tempat

berkumpul maka terciptalah suatu komunitas atau organisasi yang

mempunyai tujuan yang sama.

Kreith dan Knicki (dalam Nawawi, 2003:21) mengatakan bahwa

kepemimpinan adalah upaya mempengaruhi anggota untuk mencapai tujuan

organisasi secara sukarela. Pengertian ini menekankan pada kemampuan

pemimpin yang tidak memaksa dalam menggerakkan anggota organisasi

agar mau melakukan pekerjaan/kegiatan yang terarah pada tujuan
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organisasi. Artinya seorang pemimpin harus mampu memberikan contoh

tauladan yang baik agar dengan sendirinya anggotanya akan mengikutinya.

Gibson (dalam Nawawi,2003: 21), mengatakan kepemimpinan adalah upaya

menggunakan berbagai jenis pengaruh yang bukan paksaan untuk

memotivasi anggota organisasi agar mencapai tujuan tertentu.

Kepemimpinan adalah usaha seorang pemimpin untuk dapat

membangkitkan rasa percaya diri anggotanya untuk melakukan sesuatu

dengan sukarela pada tujuan tertentu.

Menurut Rivai (2003:21), kepemimpinan adalah seorang pemimpin dalam

proses mengarahkan dan mempengaruhi aktivitas-aktivitas yang ada

hubungannya dengan pekerjaan para anggota kelompok.

Tiga aplikasi penting dalam kepemimpinan yaitu:
1. Kepemimpinan itu melibatkan orang lain baik itu bawahan maupun

pengikut;
2. Kepemimpinan melibatkan pendistribusian kekuasaan antara pemimpin

dan anggota kelompok secara seimbang;
3. Adanya kemampuan untuk menggunakan berbagai bentuk kekuasaan

yang berbeda-beda untuk mempengaruhi tingkah laku pengikutnya
menjadi pemimpin yang baik dan bertanggung jawab serta berkualitas.

Berdasarkan definisi di atas dapat dilihat bahwa kepemimpinan menyangkut

orang mempengaruhi orang lain guna mencapai tujuan yang diinginkan.

Untuk itu kepemimpinan memerlukan keahlian atau kemampuan agar orang

lain dapat digerakkannya. Artinya pemimpin dapat memotivasi bawahannya

sehingga bawahan mau bekerja secara sukarela tanpa paksaan.

Kepemimpinan merupakan suatu faktor penentu dalam suatu organisasi,

karena kedudukannya penting dan strategis. Siagian (1985 : 36) mengatakan

bahwa kepemimpinan merupakan inti manejeman, karena kepemimpinan
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merupakan motor penggerak bagi sumber-sumber dan alat-alat manusia alat-

alat lainnya dalam suatu organisasi. Demikian pentingnya peranan

kepemimpinan dalam usaha mencapai tujuan organisasi, sehingga dapat

dikatakan bahwa sukses dan kegagalan yang dialami sebagian besar

ditentukan oleh kualitas kepemimpinan yang dimiliki oleh orang-orang yang

diserahi tugas memimpin dalam suatu organisasi.

4. Gaya Kepemimpinan Partisipatif

Model kepemimpinan merupakan aspek penting bagi seorang pemimpin,

karena model kepemimpinan akan efektif jika disesuaikan dengan tingkat

kematangan anak buah. Kepemimpinan partisipatif didefinisikan seorang

pemimpin mengikutsertakan anak buah bersama-sama berperan didalam

proses pengambilan keputusan. Model kepemimpinan seperti ini diterapkan

apabila tingkat kematangan anak buah berada pada taraf kematangan

moderat sampai tinggi. Mereka mempunyai kemampuan, tetapi kurang

memiliki kemauan kerja dan kepercayaan diri.

Kepemimpinan partisipatif didefinisikan sebagai persamaan kekuatan dan

sharing dalam pemecahan masalah dengan bawahan dengan melakukan

konsultasi dengan bawahan sebelummembuat keputusan. Kepemimpinan

partisipatif berhubungan dengan penggunaan berbagai prosedur keputusan

yang memperbolehkan pengaruh orang lain mempengaruhi keputusan

pemimpin.



12

Gaya kepemimpinan partisipatif adalah seorang pemimpin yang

mengikutsertakan bawahan dalam pengambilan keputusan (Yukl,

1998:102). Indikator dalam gaya kepemimpinan partisipatif mencakup

konsultasi,  pengambilan keputusan bersama, membagi kekuasaan,

desentralisasi dan manajemen yang demokratis.

Mitch Mc Crimmon (2007) menulis bahwa menjadi pemimpin yang

partisipatif berarti melibatkan anggota tim dalam pembuatan keputusan. Hal

ini terutama penting manakala pemikiran kreatif diperlukan untuk

memecahkan masalah yang kompleks atau membuat keputusan yang akan

berdampak pada anggota tim.

Gaya kepemimpinan partisipatif lebih menekankan pada tingginya

dukungan dalam pembuatan keputusan dan kebijakan tetapi sedikit

pengarahan. Gaya pemimpin yang tinggi dukungan dan rendah pengarahan

dirujuk sebagai “partisipatif” karena posisi kontrol atas pemecahan masalah

dan pembuatan keputusan dipegang secara bergantian. Dengan penggunaan

gaya partisipatif ini, pemimpin dan bawahan saling tukar menukar ide dalam

pemecahan masalah dan pembuatan keputusan.

Dalam aktivitas menjalankan organisasi, pemimpin yang menerapkan gaya

ini cenderung berorientasi kepada bawahan dengan mencoba untuk lebih

memotivasi bawahan dibandingkan mengawasi mereka dengan ketat.

Mereka mendorong para anggota untuk melaksanakan tugas-tugas dengan

memberikan kesempatan bawahan untuk berpartisipasi dalam pembuatan
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keputusan, menciptakan suasana persahabatan serta hubungan-hubungan

saling mempercayai dan menghormati dengan para anggota kelompok.

Persepsi bawahan terhadap gaya kepemimpinan partisipatif adalah cara

seorang bawahan memberikan arti atau menilai cara pimpinan bekerja

bersama  bawahan dengan konsultasi dan dengan mengikutsertakan

bawahan dalam  pengambilan keputusan.

Agar proses inovasi di desa dapat berjalan dengan baik, kepala desa  perlu

dan harus bertindak sebagai pemimpin (leader) dan bukan bertindak sebagai

bos. Ada perbedaan di antara keduanya. Oleh karena itu, seharusnya

kepemimpinan kepala desa harus menghindari terciptanya pola hubungan

dengan bawahan yang hanya mengandalkan kekuasaan, dan sebaliknya

perlu mengedepankan kerja sama fungsional. Kepala desa juga harus

menghindarkan diri dari one man show, sebaliknya harus menekankan pada

kerja sama antar teman sepekerjaan, menghindari terciptanya suasana kerja

yang serba menakutkan, dan sebaliknya  perlu menciptakan keadaan yang

membuat semua bawahan  percaya diri.

Dari beberapa konsep teori tersebut penulis menggunakan teori gaya

kepemimpinan partisipatif dari (Yukl, 1998:102). Gaya kepemimpinan

partisipatif adalah seorang pemimpin yang mengikutsertakan bawahan

dalam pengambilan keputusan Adapun aspek-aspek dalam gaya

kepemimpinan partisipatif mencakup konsultasi, pengambilan keputusan

bersama, membagi kekuasaan, desentralisasi dan manajemen yang

demokratis.



14

Penulis menggunakan teori tersebut karena, seperti yang kita ketahui kepala

desa ingin membangun kemampuan masyarakatnya. Tetapi ketika kepala

desa akan membuat keputusan, apakah kepala desa akan melibatkan

masyarakatnya ataukah membuat keputusan sendiri dengan alasan untuk

menghemat waktu ? “Seorang pemimpin yang partisipatif berarti melibatkan

tim dalam membuat beberapa keputusan kunci, bukan seluruh keputusan.”

B. Kepemimpinan Kepala Desa

Berdasarkan pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tentang Desa dijelaskan

bahwa :

1) Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan

pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan

masyarakat desa.

2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala

desa berwenang;

a. memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa;

b. mengangkat dan memberhentikan perangkat desa;

c. memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa;

d. menetapkan peraturan desa;

e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

f. membina kehidupan masyarakat desa;

g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa;



15

h. membina dan meningkatkan perekonomian desa serta

mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk

sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;

i. mengembangkan sumber pendapatan desa;

j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna

meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;

k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa;

l. memanfaatkan teknologi tepat guna;

m. mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;

n. mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa

hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan; dan

o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.
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C. Tinjauan Tentang Partisipasi Masyarakat

1. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi merupakan cara yang paling efektif untuk mengembangkan

kemampuan masyarakat untuk pengelolaan program pembangunan guna

memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan rasa memiliki masyarakat terhadap

agenda pemerintah, permasyarakatan dan pembangunan.

Mubyarto (dalam Ndaraha, 1987:102) mendefenisikan partisipasi sebagai
kesediaan untuk membantu berhasilnya setiap orang tanpa berarti
mengorbankan kepentingan diri sendiri partisipasi menimbulkan harapan
diri dan kemampuan pribadi untuk turut serta dalam menentukan
keputusan yang menyangkut masyarakat, dengan kata lain partisipasi
adalah bentuk memanusiakan manusia.

Berdasarkan pengertian di atas, partisipasi masyarakat meliputi keterlibatan

warga dalam proses pengambilan keputusan dalam pelaksanaan program

dan mengevaluasi program-program.partisipasi juga berkaitan dengan usaha

tergantung untuk meningkatkan kontrol atas sumbernya dan institusi

regulasi dalam situasi sosial tertentu, serta membangun kemitraan

berdasarkan dialog yang disusun secara bersama. Secara umum partisipasi

dimaknai sebagai proses stakeholders di dalam mempengaruhi dan membagi

kontrol atas prakarsa pembangunan dan keputusan dan sumber daya yang

mempengaruhi mereka.

Tjokrowinoto (1994:24) mengatakan partisipasi adalah penyertaan mental

serta emosi seseorang dalam situasi kelompok yang mendorong mereka

untuk menyumbangkan daya pikir dan perasaan mereka pencapaian tujuan
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organisasi dan bersama-sama bertanggung jawab terhadap organisasi

tersebut.

Menurut Davis (dalam Sastroepoetro, 1986:15) partisipasi adalah

keterlibatan mental maupun emosional, ini berarti seseorang memberikan

pikiran, perasaan dan aspek kejiwaan, sehingga dapat menimbulkan

tanggung jawab dalam dirinya. Berdasarkan kedua pendapat di atas terlihat

bahwa mereka menyoroti partisipasi dengan lebih menekankan pada aspek

kejiwaan.

Partisipasi masyarakat khususnya masyarakat desa dibangun oleh landasan

nilai-nilai ideal sebagai berikut: (a) Unsur kesadaran yang lahir dari dalam

diri warga masyarakat /desa secara otentik untuk terlibat dalam proses

politik dan pembangunan. Nilai inilah yang membedakan partisipasi dengan

mobilisasi. (b) Penempatan diri warga masyarakat sebagai subjek kebijakan

dan pembangunan. (c) Peran-peran aktif yang sifatnya dialogis sehingga

menjamin kesetaraan antar warga masyarakat. (d) Suasana kebersamaan

antar warga sebagai bentuk jalinan solidaritas sosial. Oleh karena itu

partisipasi didekatkan dengan semangat kebersamaan warga desa, tidak

terbatas pada tingkat peran individual semata tetapi bersifat kolektif. (e)

Pelembagaan dan keterlanjutan pembangunan.

Berdasarkan nilai-nilai di atas dapat di pahami bahwa kesadaran yang lahir

dalam diri seorang warga masyarakat adalah merupakan modal yang kuat

untuk proses pembangunan, karena kesadaran yang timbul tanpa ada
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paksaan akan menumbuhkan kepercayaan diri yang menyulitkan seseorang

untuk dipengaruhi atau dimobilisasi.

2. Bentuk Partisipasi

Menurut Kumorotomo (1992:136) secara umum corak partisipasi warga

negara dapat dibedakan menjadi empat macam yaitu:

1. Partisipasi dalam penelitian (electoral participation). Ini merupakan

corak partisipasi yang paling mudah dilihat karena biasanya bersifat

rasional. Aktivitas partisipasi massadalamhal ini ditujukan untuk

memilih wakil-wakil rakyat, mengangkat pemimpin, atau menerapkan

ideologi pembangunan tertentu;

2. Partisipasi kelompok (group participation) warga Negara bergabung

dalam kelompok-kelompok tertentu untuk mencurahkan aspirasi

mereka;

3. Kontak warga negara dan pemerintah (citizen government contacting)

proses komunikasi dapat terjalin antar warga Negara dengan

pemerintahnya dengan cara menulis surat, menelpon atau pertemuan

secara pribadi. Kontak juga bisa berlangsung dalam pertemuan-

pertemuan mulaitingkat desa hingga rapat akbar yang melibatkan

seluruh warga;

4. Partisipasi warga negara secara langsung dilingkungan pemerintahan.

Partisipasi seperti ini mensyaratkan keterlibatan langsung seorang

warga Negara didalam pembuatan kebijakan pemerintah.
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Berdasarkan uraian di atas dapat dilihat bahwa bentuk-bentuk partisipasi

bagi warga Negara yang diantaranya paling mudah dilihat adalah

partisipasi dalam pemilihan yang ada di desa-desa.

Sedangkan Ndraha (1983: 125) menyatakan bentuk-bentuk partisipasi

yakni :

1. Partisipasi dalam menerima dan memberi informasi;

2. Partisipasi dalam pemberian tanggapan dan saran terhadap informasi

yang diterima, baik yang menolak, menerima dengan syarat serta

menerima sepenuhnya;

3. Partisipasi dalam perencanaan pembangunan;

4. Partisipasi dalam pelaksanaan operasional pembangunan;

5. Partisipasi dalam menerima kembali hasil pembangunan;

6. Partisipasi dalam menilai pembangunan.

Berdasarkan uraian tersebut terlihat bahwa segala macam bentuk

partisipasi yang bias disajikan acuan dalam menjalankan roda

pemerintahan, khususnya di desa. Terlibatnya masyarakat dalam bentuk

partisipasi yang ada maka pelaksanaan pembangunan akan semakin mudah

dijalankan karena partisipasi aktif masyarakat dalam segala segi

pembangunan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi serta menikmati hasil

pembangunan.
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Di dalam rangka pelaksanaan partisipasi, ada beberapa sumbangan yang

dapat diberikan masyarakat sebagai sumbangan dalam rangka pencapaian

tujuan. Adapun jenis partisipasi itu menurut Hamijoyo (2007:21):

1. Partisipasi buah pikiran, yang diberikan dalam berbagai kegiatan untuk
perbaikan atau pembangunan desa;

2. Partisipasi tenaga, yang diberikan dalam berbagai kegiatan untuk
perbaikan atau pembangunan desa;

3. Partisipasi harta benda, yang diberikan untuk pembangunan;
4. Partisipasi keterampilan, yaitu memberikan dorongan melalui

keterampilan yang dimilikinya kepada anggota masyarakat lain yang
membutuhkannya. Dengan maksud agar orang tersebut dapat
melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan sosialnya;

5. Partisipasi sosial, yang diberikan orang sebagai tanda keguyuban,
misalnya koperasi dan lain-lain.

Berdasarkan uraian di atas dapat dilihat bahwa sangat banyak sumbangan

yang dapat diberikan masyarakat bagi kemajuan desanya, makanya

dituntut peran, Kepala desa untuk dapat merangsang masyarakat untuk

dapat berpartisipasi.

Oleh karena itu dapat dilihat bahwa kaitan partisipasi masyarakat dengan

kemampuan masyrakat untuk berkembang secara mandiri adalah sangat

erat. Keterlibatan masyarakat dalam aktivitas pembangunan menunjukkan

adanya kemampuan masyarakat untuk hidup mandiri demi memajukan

desanya. Tinggal bagaimana lagi pemimpin memaksimalkan peran dan

tanggung jawabnya serta memberikan pengaruh yang baik kepada

masyarakat untuk memotivasi agar terlibat dalam pelaksanaan

pembangunan.
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3. Cara Memperkuat Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan dalam pembangunan karena

merupakan syarat utama dalam kehidupan demokrasi di era ekonomi saat

ini, namun semua itu tidak akan tercapai dengan sendirinya tanpa adanya

usaha-usaha dari semua pihak terutama peran seorang pemimpin yang

memotivasi masyarakat untuk ikut berperan aktif dalam pembangunan.

Menurut Sutoro (2001 : 32) ada beberapa strategi untuk memperkuat

partisipasi  rakyat dalam pembangunan:

1. Mengeksplorasi nilai-nilai yang berkaitan dengan semangat partisipasi.
Niali-nilai meliputi kebersamaan dan solidaritas, kesadaran kritis, sensitif
terhadap perubahan, peka dan berpihak pada kelompok tertindas;

2. Menghidupkan kembali institusi-institusi volunteer sebagai media
kewargaan yang pernah hidup dan berfungsi. Eksistensi dan fungsi
kelembagaan ini menjadi pilar nyata partisipasi warga dalam proses
pembangunan, seperti keberadaan forum rembung desa;

3. Memfasilitasi terbentuknya asosiasi-asosiasi kewargaan yang baru
berbasiskan kepentingan kelompok keagamaan, ekonmomi, profesi,
minat, dan hobi, dan politik maupun aspek kultural lainnya;

4. Mengkampanyekan mengenai pentingnya kesadaran inklusif bagi warga
desa dalam menyikapi sejumlah perbedaan yang terjadi. Dengan
mempertimbangkan kemajemukan;

5. Memperluas ruang komunikasi publik, yang dimanfaatkan warga desa
untuk melakukan kontak-kontak sosial dan kerjasama.

Kelima strategi di atas merupakan jalan penting untuk memperkuat

partisipasi masyarakyat desa dalam pembangunan.
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D. Tinjauan Tentang Pembangunan

1. Pengertian Pembangunan

Jika mendengar kata pembangunan maka yang terlintas dalam pikiran

adalah suatu perubahan akan terjadi, yaitu dari yang tidak ada menjadi ada,

dari yang ada berubah menjadi atau berganti dengan yang baru.

Menurut Siagian (2008 : 147) konsep pembangunan yang konseptual
dengan pembangunan di Indonesia bahwa pembangunan adalah suatu
usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana
yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah
menuju modernisasi dalam rangka pembinaan bangsa.

Pratikno (2002: 119), menyatakan bahwa pembangunan adalah suatu proses

perubahan, perbaikan ataupun pembaharuan kearah yang lebih baik yang

dilakukan oleh suatu bangsa atau negara. Sedangkan tujuan pembangunan

menurut Michael P. Todaro (2003: 36), harus berdasarkan pada tiga

komponen, yaitu:

1. Kecukupan (Sustance)

Berarti kemampuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar. Dapat

diartikan bukan hanya menyangkut makanan melainkan mewakili semua

hal yang merupakan kebutuhan dasar manusia secara fisik, meliputi

pangan, sandang, papan, kesehatan, dan keamanan. Jika satu dari sekian

banyak kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi maka muncullah kondisi

keterbelakangan absolute. Fungsi dasar dari semua kegiatan ekonomi

pada hakekatnya adalah untuk menyediakan sebanyak mungkin bekal

guna menghindari segala kesenjangan dan ketidakberdayaan akibat dari

kekurangan salah satu dari kebutuhan dasar.



23

2. Jati diri,menjadi manusia seutuhnya

Untuk mencapai kehidupan yang lebih baik adalah dorongan dari diri

sendiri untuk maju, untuk menghindari diri sendiri untuk merasa pantas

dan layak melakukan/mengejar sesuatu yang diinginkan semuanya

terangkum dalam jati diri (self esteem). Pencarian jati diri bukanlah hal

yang sepele, sekali jati diri hilang maka hilanglah segala-galanya.

Penyebaran nilai-nilai modern yang bersumber dari negara-negara maju

telah mengakibatkan terkikisnya jati diri masyarakat negara berkembang.

3. Kebebasan (freedom) dari sikap menghambat

Kemerdekaan dan kebebasan (freedom) diartikan sebagai tegak berdiri

tidak diperbudak oleh pengajaran aspek-aspek material. Kebebasan

berarti dapat berpikir jernih, terlepas dari ajar dogmatis dan memiliki

kemampuan untuk memiliki perilaku yang tersedia. Hilangnya kebebasan

dan pertumbuhan ekonomi bukan berarti menambah kekayaan tetapi

menambah pilihan. Konsep kebebasan manusia juga melingkupi segenap

komponen yang terkandung dalam konsep politik termasuk keamanan

diri pribadi, kepastian hukum, kemerdekaan berekspresi, partisipasi

politik dan persamaan kesempatan.
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2. Faktor yang Mempngaruhi Pembangunan

Pembangunan masyarakat melalui peningkatan partisipasi masyarakat

bertujuan untuk meningkatkan potensi masyarakat agar mampu

meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik bagi seluruh warga masyarakat

melalui kegiatan swadaya. Membangun untuk mendidik agar masyarakat

mampu membantu mereka sendiri, tidak selalu bergantung pada bantuan-

bantuan yang membuat ketergantungan.

Akses sumber daya alam (bumi, air, hutan,dan lain-lain) pada hakekatnya

adalah untuk masyarakyat, merupakan suatu hak yang sangat mendasar,

karena sumber daya inilah yang menjadi sumber mata pencaharian warga

untuk mencukupi kehidupannya. Pengelolaan sumber daya hendaknya

berbasis masyarakat tidak hanya terbatas pada pelibatan masyarakat tetapi

harus mengakomodir pandangan-pandangan, pendapat masyarakat setempat.

Berdasarkan sekian banyak permasalahan yang harus dibenahi demi

tercapainya pembangunan masyarakat, partisipasi mereka dalam proses

pembangunan adalah sangat dibutuhkan, karena salah bukti pembangunan

yang telah berhasil adalah ketika partisipasi masyarakat terlihat dalam

pembangunan. Partisipasi warga yang sangat tinggi, tingkat kepedulian yang

besar akan menjadi modal utama dalam menyukseskan tujuan

pembangunan.
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E. Pengaruh Gaya Kepemimpinan Partisipatif Kepala Desa Terhadap
Partispasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa

Dapat dilihat bahwa kepemimpinan mempengaruhi partisipasi masyarakat

dalam pembangunan atau partisipasi anggota dalam suatu organisasi, karena

apabila seorang pemimpin baik dalam menjalankan tugasnya, maka dengan

sendirinya anggotanya akan percaya dan rasa simpati akan timbul seiring

berjalannya roda organisasi yang semakin baik. Organisasi yang berjalan

dengan baik, otomatis dukungan serta partisipasi masyarakatpun akan semakin

tinggi, dan sebaliknya apabila pemimpin tidak dapat menjalankan tugasnya

dengan baik maka rasa simpati anggota dan tingkat partisipasi anggota akan

semakin rendah dikarenakan ketidakpercayaan anggota kepada pemimpinnya.

Demikian juga kepemimpinan kepala desa dapat mempengaruhi partisipasi

masyarakyat. Kepala desa selaku pemimpin di desa seharusnya selalu dekat

atau terus berhubungan dengan masyarakat, dari hubungan tersebut akan

timbul kerjasama antara pemimpin dengan yang dipimpin karena saling

membutuhkan, dengan demikian akan timbul rasa tanggung jawab disertai

keinginan untuk turut serta berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan di

desanya.

Menurut Kartono (2010:31), ada tiga hal penting mengenai konsepsi

persyaratan kepemimpinan:

1. Kekuasaan ialah kekuatan, otoritas dan legalitas yang memberi wewenang

kepada pemimpin guna mempengaruhi dan menggerakkan bawahan untuk

berbuat sesuatu;
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2. Kewibawaan ialah 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 ialah segala daya, kesanggupan, kekuatan dan

kecakapan/keterampilan teknis maupun sosial, yang bersedia melakukan

perbuatan-perbuatan tertentu.

Berdasarkan uraian di atas dapat dilihat bahwa sebagai seorang pemimpin,

kepala desa harus mempunyai kemampuan yang lebih dari masyarakatnya, dan

juga kewibawaan agar masyarakat dapat menghormatinya dan bertindak

dengan kerelaan tanpa ada rasa takut.

Kepala desa harus orang yang benar-benar mampu mengetahui dan memahami

apa yang menjadi kebutuhan masyarakat dan berusaha mengupayakan kegiatan

yang dikehendaki masyarakat. Sehingga akan tercipta peluang yang besar bagi

masyrakat untuk bersedia turut serta dalam memberikan partisipasinya.

F. Kerangka Pikir

Pada penelitian ini kerangka pikir dari dimensi penelitian adalah tentang

Pengaruh Gaya Kepemimpinan Partisipatif Kepala Desa Sripendowo Terhadap

Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa Sripendowo, Kecamatan

Bangun Rejo, Kabupaten Lampung Tengah, dalam hal ini peneliti

mengidentifikasi Pengaruh gaya kepemimpinan Kepala Desa Sripendowo

terhadap partisipasi masyarakat dalam pembanguan Desa.
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Keberhasilan sebuah desa pada umumnya dipengaruhi oleh kepemimpinan

yang diterapkan dalam desa tersebut, karena sumber daya manusia dari

pimpinan merupakan modal utama dalam merencanakan, mengorganisir,

mengarahkan serta menggerakkan masyarakat maupun bawahan yang terdapat

dalam desa tersebut.

Setiap kepala desa mempunyai cara dan kemampuan kompetensi yang

berbeda-beda dalam menjalankan kepemimpinannya. Perbedaan tersebut

tergantung pada tingkat pendidikan, pemahaman terhadap bawahan, dan situasi

serta kondisi yang dihadapinya. Kepemimpinan ialah kemampuan seseorang

dalam menggerakkan  bawahan agar mereka mau bekerja secara sukarela untuk

mencapai tujuan. Gaya kepemimpinan partisipatif adalah seorang pemimpin

yang mengikutsertakan bawahan dalam pengambilan keputusan (Yukl,

1998:102). Indikator dalam gaya kepemimpinan partisipatif: (1) konsultasi, (2)

pengambilan keputusan bersama, (3) membagi kekuasaan, (4) desentralisasi

dan manajemen yang demokratis

Kemudian dalam pelaksanaan partisipasi, ada beberapa kontribusi yang dapat

diberikan oleh masyarakat sebagai sumbangan dalam rangka mencapai tujuan.

Adapun jenis partisipasi itu menurut Hamijoyo (2007:21) :

1. Partisipasi buah pikiran, yang diberikan dalam berbagai kegiatan untuk
perbaikan atau pembangunan desa;

2. Partisipasi tenaga, yang diberikan dalam berbagai kegiatan untuk perbaikan
atau pembangunan desa;

3. Partisipasi harta benda, yang diberikan untuk pembangunan;
4. Partisipasi keterampilan, yaitu memberikan dorongan melalui keterampilan

yang dimilikinya kepada anggota masyarakat lain yang membutuhkannya.
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Maksudnya agar orang tersebut dapat melakukan kegiatan yang dapat
meningkatkan kesejahteraan sosialnya;

5. Partisipasi sosial, yang diberikan orang sebagai tanda keguyuban, misalnya
koperasi dan lain-lain.

Berdasarkan uraian di atas sangat banyak bentuk partisipasi masyarakat yang

dapat diberikan untuk desanya, maka sangat dibutuhkan peran serta fungsi

Kepala Desa Sripendowo dalam merangsang masyarakat agar dapat

berpartisipasi untuk kemajuan desanya.

Setelah dilihat dari beberapa masalah di atas, maka akan terlihat pengaruh

Kepemimpinan Kepala Desa Sripendowo terhadap Partisipasi masyarakat

dalam Pembangunan Desa Sripendowo, Kecamatan Bangun Rejo, Kabupaten

Lampung. Selanjutnya mengenai kerangka pikir dalam penelitian ini dapat

penulis gambarkan sebagai berikut :

Sumber : diolah oleh penulis

Gambar 1: Kerangka Pikir

Jenis partisipasi menurut
Hamijoyo (2007:21) :

1. Partisipasi buah pikiran
2. Partisipasi tenaga,
3. Partisipasi harta benda,
4. Partisipasi keterampilan
5. Partisipasi sosial,

Gaya kepemimpinan
partisipatif menurt Yukl
(1998:102

1. Konsultasi
2. Pengambilan keputusan

bersama
3. Membagi kekuasaan
4. Desentralisasi dan

manajemen yang
demokratis
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G. Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan suatu bentuk pernyataan yang sederhana mengenai

harapan peneliti akan hubungan antara variabel-variabel dalam suatu masalah

untuk diuji dalam penelitian. J.W, Buckley (Sangadji dan Sopiah, 2010:90)

Berdasarkan uraian latar belakang, rumusan masalah, dan kerangka pemikiran,

maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H0 : Gaya kepemimpinan Partisipatif Kepala Desa Sripendowo Kecamatan

Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah tidak mempunyai pengaruh yang

signifikan terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

H1 : Gaya kepemimpinan Partisipatif Kepala Desa Sripendowo Kecamatan

Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah mempunyai pengaruh yang

signifikan terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa



III. METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif karena data penelitian barupa

angka-angka analisis menggunakan statistik (Sugiyono, 2012:7). Penelitian

kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada

filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel

tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data

bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah

ditetapkan

Proses penelitian bersifat deduktif, yaitu untuk menjawab rumusan masalah

digunakan konsep atau teori sehingga dapat dirumuskan masalah digunakan

konsep atau teori sehingga dapat dirumuskan hipotesis. Hipotesis tersebut

selanjutnya diuji melalui pengumpulan data lapangan. Untuk mengumpulkan

data digunakan instrumen penelitian. Data yang telah terkumpul selanjutnya

dianalisis secara kuantitatif dan menggunakan statistik deskriptif atau

inferensial sehingga dapat disimpulkan hipotesis yang dirumuskan terbukti atau

tidak. Penelitian kuantitatif pada umumnya dilakukan pada sampel yang

diambil secara random, sehingga kesimpulan hasil penelitian dapat

digeneralisasikan pada populasi di mana sampel tersebut diambil. Metode
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kuantitatif digunakan untuk mencari informasi yang terukur mengenai

Pengaruh Gaya Kepemimpinan Partisipatif Kepala Desa Sripendowo

Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah.

B. Definisi Konseptual

Definisi Konseptual penelitian ini terdiri dari dua variabel yaitu, variabel gaya

kepemimpinan partisipatif (X), dan variabel partisipasi masyarakat dalam

pembangunan desa variabel (Y). adapun penjelasan mengenai definisi

konseptual penelitian ini adalah :

1. Gaya Kepemimpinan Partisipatif

Menurut Yukl (1998:102) ada empat indikator gaya kepemimpinan

partisipatif yaitu :

1. Konsultasi;

2. Pengambilan keputusan bersama;

3. Membagi kekuasaan;

4. Desentralisasi dan manajemen yang demokratis.

2. Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa

Jenis partisipasi  menurut Hamijoyo (2007:21) :

1. Partisipasi buah pikiran, yang diberikan dalam berbagai kegiatan untuk

perbaikan atau pembangunan desa;

2. Partisipasi tenaga, yang diberikan dalam berbagai kegiatan untuk

perbaikan atau pembangunan desa;
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3. Partisipasi harta benda, yang diberikan untuk pembangunan;

4. Partisipasi keterampilan, yaitu memberikan dorongan melalui

keterampilan yang dimilikinya kepada anggota masyarakat lain yang

membutuhkannya. Maksudnya agar orang tersebut dapat melakukan

kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan sosialnya;

5. Partisipasi sosial, yang diberikan orang sebagai tanda keguyuban,

misalnya koperasi dan lain-lain.

C. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah penentuan suatu kontruk atau konsep sehingga

menjadi variabel-variabel yang dapat diukur. Definisi operasional menjelaskan

cara tertentu yang dapat digunakan oleh peneliti dalam mengoperasionalkan

kontruk sehingga memungkinkan peneliti lain untuk melakukan pengulangan

pengukuran dengan cara yang sama atau mencoba untuk mengembangkan

pengukuran konstruk yang lebih baik (Azwar, 2010:74).

Adapun definisi operasional dalam variabel penelitian ini dapat dilihat pada

tabel di bawah ini :

Tabel 1 : Definisi Operasional Variabel Penelitian
No Indikator Variabel

Gaya Kepemimpinan
partisipatif

Sub Indikator Alat
ukur

1 Konsultasi 1. Konsultasi bawahan-atasan
berjalan lancar

2. Kepala desa mendorong
bawahan untuk
berkonsultasi

3. Kepala desa memberikan
saran jika ada masalah

Kuesioner
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2 Pengambilan keputusan
bersama

4. Dalam rapat terjadi diskusi
5. Pengambilan keputusan

diambil berdasarkan hasil
musyawarah/rapat

6. Kepala desa menghargai
berbagai pendapat yang
diajukan

Kuesioner

3 Membagi kekuasaan 7. Pembagian tugas dilakukan
secara adil

8. Pembagian tugas dilakukan
berdasarkan kompetensi

9. Kepala desa menjelaskan
pembagian tugas secara
jelas

Kuesioner

4 Desentralisasi dan
manajemen yang
demokratis

10. Setiap bawahan diberikan
kesempatan memberikan
pendapat secara demokratis

11. Desentralisasi yang
dibentuk dicantumkan pada
struktur organisasi secara
jelas

12. Hubungan kerja kepala desa
dengan bawahan terasa
sinergi

Kuesioner

Indikator Variabel
Partisipasi dalam
pembangunan

Sub Indikator Alat
Ukur

1 Buah Pikiran 1. 1Ikut serta memberikan
kritik dan saran dalam
musyawarah

2. Ikut serta merencanakan
program pembangunan desa

3. Ikut serta mengevaluasi
program pembangunan desa

Kuesioner

2 Tenaga 4. Ikut serta dalam gotong
royong
Ikut serta dalam

5. pelaksanaan program
pembangunan desa

6. Ikut serta dalam merawat
hasil pembangunan desa

Kuesioner

3 Harta Benda 7. Ikut serta memberikan
sumbangan materi

8. Turut serta membayar iuran
dan pajak yang diwajibkan

9. Pembangunan sesuai
dengan iuran dan pajak
yang dikeluarkan

Kuesioner
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4 Keterampilan 10. Ikut serta mengikuti
pelatihan keterampilan yang
diadakan desa

11. Turut serta membagikan
keterampilan yang dimiliki
pada masyarakat

12. Program pelatihan yang
diadakan sesuai dengan
kebutuhan warga desa

Kuesioner

5 Sosial 13. Ikut serta dalam kelompok
sosial masyarakat

14. Ikut serta mengahidiri
kegiatan social masyarakat

15. Ikut serta dalam pemilihan
kepala desa

Kuesioner

Sumber : diolah oleh penulis

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Berdasarkan Profil Desa Sripendowo Tahun 2015, populasi dalam penelitian

ini adalah masyarakat Sripendowo, sebanyak 3517 jiwa.

2. Sampel

Sampel adalah sebagian yang diambil dari keseluruhan objek yang diteliti

dan dianggap mewakili seluruh populasi (Notoatmodjo, 2002:79).

Penentuan besar sampel menggunakan rumus Slovin, yaitu n= ( )
(Notoatmodjo, 2002: 43)

Keterangan:
N = besar populasi
n = banyaknya unit sampel
d = taraf nyata (0,15)

sehingga didapat hasil sebagai berikut :
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n =
3517

1+3517 (0,152)

n =
3517

1+3517 (0,0225)

n =
3517

1+79,1325

n = ,
n = 43,89 atau dibulatkan menjadi 44 sampel

Jadi, jumlah sampel yang dibutuhkan adalah sebesar 44 orang. Sampel yang

digunakan dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Sripendowo. Teknik

penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Simple

Random Sampling yaitu teknik pengambilan sampel secara acak yang

memberikan kesempatan sama kepada setiap masyarakat untuk dijadikan

sampel yang representasif. Perolehan sampel dari rumusan di atas adalah 44

sampel.

Tabel 2. Penentuan Sampel Penelitian
No Dusun Populasi Sampel
1 Dusun I 716 (44/3517) x 716 = 9
2 Dusun II 611 (44/3517) x 611 = 8
3 Dusun III 596 (44/3517) x 596 = 7
4 Dusun IV 419 (44/3517) x 419 = 5
5 Dusun V 412 (44/3517) x 412 = 5
6 Dusun VI 395 (44/3517) x 395 = 5
7 Dusun VII 368 (44/3517) x 368 = 5

Jumlah 3517 44
Sumber diolah oleh penulis

`
Kemudian, dalam metode random sampling ini, dapat dispesifikkan atau

dikhususkan lagi. Penulis mengkhususkan lagi metode random sampling ini
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ke dalam teknik systematic random sampling. Menurut Herdiansyah

(2012:105), teknik systematic random sampling merupakan salah satu

teknik random sampling yang dalam pengambilan sampel ini, penulis

memilih unsur populasi secara sistematis. Unsur populasi yang dipilih

menjadi sampel adalah unsur populasi berdasarkan urutan ke-X. Urutan Ke-

X ditentukan secara random. Selanjutnya, penulis akan tentukan

pengambilan sampel secara sistematis, yaitu memilih sampel berdasarkan

urutan ke-X pada jumlah populasi per kelompok (dusun).

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui rincian dan jumlah sampel yang

penulis gunakan dalam penelitian ini. Diketahui Dusun I sampelnya

berjumlah sembilan (9) responden. Sampel sembilan (9) tersebut, diperoleh

dengan didasarkan pada urutan ke 79 dari jumlah populasi Dusun 1 yaitu

716.

Kemudian untuk  Dusun II sampelnya berjumlah delapan (8) responden.

Sampel delapan (8) tersebut, diperoleh dengan didasarkan pada urutan ke 76

dari jumlah populasi D-usun II yaitu 611.

Kemudian untuk  Dusun III sampelnya berjumlah tujuh (7) responden.

Sampel tujuh (7) tersebut, diperoleh dengan didasarkan pada urutan ke 85

dari jumlah populasi Dusun III yaitu 596.

Kemudian untuk  Dusun IV sampelnya berjumlah lima (5) responden.

Sampel lima (5) tersebut, diperoleh dengan didasarkan pada urutan ke 84

dari jumlah populasi Dusun IV  yaitu 419.
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Kemudian untuk  Dusun V sampelnya berjumlah lima (5) responden.

Sampel lima (5) tersebut, diperoleh dengan didasarkan pada urutan ke 37

dari jumlah populasi Dusun V  yaitu 412.

Kemudian untuk  Dusun VI sampelnya berjumlah lima (5) responden.

Sampel lima (5) tersebut, diperoleh dengan didasarkan pada urutan ke 79

dari jumlah populasi Dusun VI yaitu 395.

Kemudian untuk  Dusun VII sampelnya berjumlah lima (5) responden.

Sampel lima (5) tersebut, diperoleh dengan didasarkan pada urutan ke 74

dari jumlah populasi Dusun VII yaitu 368.

E. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan

lembar kuesioner untuk variabel gaya kepemimpinan partisipatif kepala desa

(X) dan variabel partisipasi masyrakat dalam pebangunan (Y). Dengan rincian

untuk variabel gaya kepemimpinan partisipatif kepala desa (X) terdiri dari 12

pernyataan dengan alternatif jawaban Sangat Setuju (SS) atau bernilai 5, setuju

(S) atau bernilai 4, Cukup Setuju (CS) atau bernilai 3, Tidak Setuju (TS) atau

bernilai 2, dan Sangat Tidak Setuju (STS) atau bernilai 1. Untuk variabel

partisipasi masyarakat dalam pembangunan (Y) terdiri dari 15 pernyataan

dengan alternatif jawaban Sangat Setuju (SS) atau bernilai 5, Setuju (S) atau

bernilai 4, Cukup Setuju (CS) atau bernilai 3, Tidak Setuju (TS) atau bernilai 2,

dan Sangat Tidak Setuju (STS) atau bernilai 1.
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F. Teknik Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah: penelitian Lapangan

(field research). Metode tersebut dilakukan dengan cara penyebaran kuesioner

kepada responden yang berjumlah 44 dari total populasi Desa Sripendowo

sebesar 3517 jiwa.

G. Uji Validitas dan Reliabitas

Setelah penelitian dilakukan, kuesioner diuji untuk  mendapatkan validitas dan

reliabilitas. Adapun penjelasan mengenai validitas dan reliabilitas adalah

sebagai berikut :

1. Validitas

Instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan

data (mengukur) itu valid. Menurut Suharsimi Arikunto (2002: 160)

validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan atau

kesahihan suatu instrumen. Validitas digunakan untuk mengetahui

kesamaan antara data yang terkumpul dengan data yang sesungguhnya

terjadi pada objek yang diteliti, sehingga terdapat data yang valid.

Sementara itu Sugiyono (2009: 121) instrumen yang valid berarti alat ukur

yang digunakan untuk mendapatkan data (mengukur) itu valid. “Valid

berarti instrument tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang

seharusnya diukur”
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Untuk validitas instrumen digunakan teknik dengan rumus korelasi product

moment dari Pearson, uji ini dilakukan dengan melihat korelasi atau skor

masing-masing item pertanyaan.”

Adapun rumusnya yang dikemukakan oleh Suharsimi Arikunto (2002:240)

adalah sebagai berikut:

rxy= ∑ (∑ )(∑ ){ ∑ (∑ ) }{ ∑ (∑ ) }
Keterangan :
r xy = koefisien korelasi antara variabel X dan variabel Y, dua variabel

yang dikorelasikan
n = Banykanya responden
X = Skor yang diperoleh subjek dari seluruh item
Y = Skor total

Instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang diinginkan,

dan mampu mengungkapkan data dari variabel yang diteliti sacara tepat.

Tinggi rendahnya validitas instrumen menunjukkan sejauh mana data yang

terkumpul tidak menyimpang dari gambaran tentang variabel yang

dimaksud. Dalam penelitian ini instrumen dikatakan valid apabila

mempunyai koefisien validitas lebih besar dari 0,29. Hal ini sesuai dengan

pendapat Saifuddin Azwar (2006:157-158) yang menyatakan bahwa

“koefisien validitas yang tidak begitu tinggi, katakanlah berada di sekitar

angka 0,50 akan lebih dapat diterima dan dianggap memuaskan dari pada

koefisien reliabilitas dengan angka yang sama. Namun apabila koefisien

validitas itu kurang daripada 0,30 biasanya dianggap sebagai tidak

memuaskan.”Setelah diuji dengan bantuan komputer ternyata tidak ada butir

yang gugur. Butir-butir item soal dikatakan gugur apabila koefisien validitas

besarnya kurang dari 0,29.
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Untuk butir variabel gaya kepemimpinan partisipatif kepala desa (X) dari

semula 12 item kemudian direkapitulasi data sehingga didapatkan hasil

memuaskan karena semua item pertanyaan variabel X dalam kuesioner

memiliki nilai rhitung yang lebih besar dari rtabel,

Untuk butir variabel partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa (Y)

dari semula15 item kemudian di rekapitulasi data sehingga didapatkan hasil

semua item pertanyaan variabel Y dalam kuesioner memiliki nilai rhitung

yang lebih besar dari rtabel.

Adapun penyajian hasil perhitungan masing-masing variabel dapat dilihat

pada tabel berikut dan perhitungan secara lengkap dapat dilihat pada

lampiran.
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Tabel 3. Uji validitas variabel gaya kepemimpinan partisipatif kepala desa
(X)

No Indikator Pearson
Correlation

rtabel Status

1 Konsultasi

Item 1
Item 2
Item 3

0,6722
0,3921
0,4494

0,2907
0,2907
0,2907

Valid
Valid
Valid

2 Pengambilan keputusan
bersama

Item 4
Item 5
Item 6

0,3447
0,4019
0,5981

0,2907
0,2907
0,2907

Valid
Valid
Valid

3 Membagi kekuasaan

Item 7
Item 8
Item 9

0,5188
0,4555
0,4578

0,2907
0,2907
0,2907

Valid
Valid
Valid

4 Desentralisasi dan manajemen
yang demokratis

Item 10
Item 11
Item 12

0,4331
0,4894
0,6212

0,2907
0,2907
0,2907

Valid
Valid
Valid

Sumber : diolah oleh penulis dari hasil kuesioner

Berdasarkan tabel 3 di atas menunjukkan bahwa semua item pertanyaan

memunyai nilai rhitung yang lebih besar dari nilai rtabel sehingga item

pertanyaan variabel X dinyatakan valid. Setiap item pertanyaan dalam

kuesioner dapat dijadikan instrumen penelitian yang sah dalam penelitian

ini, dimana nilai rhitung tertinggi adalah 0,6722 dan nilai rhitung terendah

adalah 0,3447 dan rtabel taraf siginifikan 5% untuk 44 sampel adalah 0,2907
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Tabel 4. Uji Validitas Variabel Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan
(Y)

Sumber : diolah oleh penulis dari hasil kuesioner

Berdasarkan tabel 4 di atas menunjukkan bahwa semua item pertanyaan

memunyai nilai rhitung yang lebih besar dari nilai rtabel sehingga item

pertanyaan variabel Y dinyatakan valid. Setiap item pertanyaan dalam

kuesioner dapat dijadikan instrumen penelitian yang sah dalam penelitian

ini, dimana nilai rhitung tertinggi adalah 0,7596 dan nilai rhitung terendah

adalah 0,3188 dan rtabel taraf siginifikan 5% untuk 44 sampel adalah 0,2907.

No Indikator Pearson Correlation Rtabel Status
1 Buah Pikiran

Item 1
Item 2
Item 3

0,4511
0,6824
0,5309

0,2907
0,2907
0,2907

Valid
Valid
Valid

2 Tenaga

Item 4
Item 5
Item 6

0,5202
0,5928
0,6844

0,2907
0,2907
0,2907

Valid
Valid
Valid

3 Harta Benda

Item 7
Item 8
Item 9

0,5384
0,6719
0,5818

0,2907
0,2907
0,2907

Valid
Valid
Valid

4 Keterampilan

Item 10
Item 11
Item 12

0,5359
0,7596
0,6206

0,2907
0,2907
0,2907

Valid
Valid
Valid

5 Sosial

Item 13
Item 14
Item 15

0,3188
0,4215
0,4333

0,2907
0,2907
0,2907

Valid
Valid
valid
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2. Reliabilitas

Reabilitas merupakan alat untuk mengukur suatu kuesioner yang

merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan

reliable atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah

konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Apabila instrumen menggunakan

skala likert, maka indeks kehandalanya dihitung dengan menggunakan

koefisien alpha dari cronbach. Suharsimi Arikunto (2002: 154) reabilitas

menunjuk pada satu pengertian bahwa suatu instrumen cukup dapat

dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen

tersebut sudah baik. Sedangkan menurut Saifudin Azwar (1997: 8) ”

semakin tinggi koefisien korelasi termaksud semakin baik dan hasil ukur

kedua tes itu dikatakan semakin reliabel”.

Pada penelitian ini untuk menguji kuesioner digunakan rumus alpha yang

dikemukakan oleh Cronbach. Hal ini sesuai dengan dengan penjelasan

Suharsimi Arikunto (2002: 171), bahwa alpha Cronbach digunakan untuk

mencari reabilitas kuesioner, adapun rumusnya sebagai berikut :

r11 = 〈( −1)〉 〈1 − ∑ 22 〉
Keterangan :
r11 = reliabilitas instrumen
k = banyaknya butir pertanyan∑ 2 = jumlah varians butir2 = varians total

Menurut Guilford (dalam Shuerman,2003) koefisien reliabilitas

diiterpretasikan seperti menurut kriteria yang terlihat pada tabel 6 berikut :
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Tabel 5. Kriteria uji reliabilitas
Koefisien Reliabilitas (r11) Kriteria
0,90 < r11 ≤ 1,00 Reliabilitas sangat tingi (sangat baik)
0,70 < r11 ≤ 0,90 Reliabilitas tinggi (baik)
0,40 < r11 ≤ 0,70 Reliabilitas sedang (cukup)
0,20 < r11 ≤ 0,40 Reliabilitas rendah (kurang)
r11 ≤ 0,20 Reliabilitas sangat rendah (kurang)

Sumber : menurut Guilford (dalam Suherman, 2003)

Rangkuman hasil perhitungan uji reliabilitas instrumen penelitian disajikan

dalam tabel berikut dan lebih jelasnya dapat dilihat pada lampiran.

Tabel 6. Nilai Reliabilitas Variabel Gaya Kepemimpinan Partisipatif (X)
Variabel Nilai Reliabilitas Katagori

Gaya Kepemimpinan
Partisipatif (X)

0,7181 Reliabilitas
Tinggi
(Baik)

Partisipasi masyarakat (Y) 0,7318 Reliabilitas
Tinggi
(Baik)

Sumber : diolah oleh penulis dari hasil kuesioner

Berdasarkan tabel di atas rekapitulasi uji reabilitas instrumen dapat

dinyatakan bahwa instrumen Variabel gaya kepemimpinan partisipatif dapat

dinyatakan reliable dengan hasil reliabilitas sebesar 0,7181 dengan katagori

baik. Kemudian reabilitas variabel partisipasi masyarakat memiliki

koefisisen reliabilitas yang tinggi pula yaitu sebesar 0,7318 dengan katagori

baik pula.
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H. Teknik Pengolahan Data

Data yang telah diisi responden dikumpulkan kemudian dikoreksi apakah

jawaban telah diisi semua. Bila telah terisi semua selanjutnya dilakukan

pengolahan data melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1. Editing

Kegiatan dengan pengecekkan isian formulir atau kuisioner yang telah diisi

oleh responden berkaitan dengan kemungkinan adanya kesalahan dan

melihat kelengkapaan, kejelasaan dan konsistensi jawaban.

2. Coding

Coding melakukan konversi data ke dalam angka-angka sehingga

memudahkan dalam pengolahan data selanjutnya. Pemberian kode untuk

setiap kelompok pertanyaan dalam format kuisioner yang dilakukan peneliti

yaitu dengan skor untuk setiap jawaban kuisioner.

3. Entry Data,

Entry data tersebut kemudian diolah menggunakan komputer. Data yang

diambil bersifat kuantitatif dengan memberikan nilai pada setiap jawaban di

masing-masing pertanyaan. Skor tersebut diolah dengan membuat

pengelompokkan berdasarkan variabel yang hendak diukur.
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I. Teknik Analisis Data

1. Deskripsi Data

Analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden atau

sumber data lain terkumpul. Kegiatan dalam analisis data adalah:

mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden,

mentabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden, menyajikan

data tiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab

rumusan masalah, dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang

telah diajukan.

Dalam penelitian ini teknik yang digunakan yaitu teknik analisis statistik

deskriptif dan teknik analisis regresi sederhana. Menurut Sugiyono (2002:

207), statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisa

data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang

terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang

berlaku untuk umum atau generalisasi. Analisis deskriptif yang dipakai

dalam penelitian ini yaitu dengan mendeskripsikan data dengan distribusi

frekuensi, histogram, pengukuran nilai sentral mean, modus median dan

simpangan baku.

Adapun langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Menentukan skor tertinggi dan skor terendah

Alternatif pilihan jawaban dari setiap item pertanyaan terdiri dari 5

jawaban.
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Skor tertinggi = 55× 100% = 100%
Skor terendah = 15× 100% = 20%

2. Menentukan rentang data

Yaitu skor tertinggi dikurangi skor terendah

Rentang data = 100% - 20% = 80%

3. Menentukan panjang kelas interval

Range (panjang kelas) = rentang data : 5

= 80% : 5

= 16

Agar data terpenuhi maka panjang kelas dibuat menjadi = 17

4. Mengelompokkan interval nilai dan melengkapinya dengan kategori

kualitatif.

Tabel 7. Katagorisasi Skor Penelitian
Interval Katagori

84% - 100% Sangat Tinggi
67% - 83% Tinggi
50% - 66% Sedang
33% - 49% Rendah
16% - 32% Sangat Rendah

Sumber : diolah oleh penulis dari hasil kuesioner

2. Uji Persyaratan Analisis

Perhitungan persyaratan analisis dimaksudkan untuk mengetahui apakah

data yang terkumpul memenuhi syarat dianalisis atau tidak. Sebelum

melakukan pengujian hipotesis, ada beberapa persyaratan analisis yang

harus dipenuhi yaitu sampel harus diambil secara random, distribusi datanya
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harus normal, hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat harus

linear.

a. Sampel diambil secara random

Syarat yang harus dipenuhi dalam penggunaan teknik analisis regresi

adalah sampel diambil secara random. Dalam penelitian ini pengambilan

sampel dengan teknik simple random sampling.

b. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk melihat apakah data berasal dari populasi

yang berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas dalam penelitian ini

menggunakan uji Chi-Kuadrat. Uji Chi-Kuadrat menurut Sudjana

(2005:272-273)

a. Hipotesis

H0 : Gaya kepemimpinan Partisipatif Kepala Desa Sripendowo

Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah tidak

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap partisipasi masyarakat

dalam pembangunan desa

H1 : Gaya kepemimpinan Partisipatif Kepala Desa Sripendowo

Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah  mempunyai

pengaruh yang signifikan terhadap partisipasi masyarakat dalam

pembangunan desa
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b. Statistik uji

= ( − )
Keterangan:
X2 = nilai chi-kuadrat
Oi = frekuensi observasi
Ei = frekuensi harapan
K = banyak kelas interval

c. Keputusan uji

Statistik di atas berdistribusi chi-kuadrat dengan dk = (k – 3). Kriteria

pengujian adalah tolak H0 jika x2
hitung ≥ x2

(1-α)(k-3), dengan taraf nyata α

= 0,05 untuk pengujian. Hasil perhitungan uji normalitas dapat

disajikan pada Tabel 8.

Tabel 8 Hasil Uji Normalitas Variabel X dan Variabel Y
Variabel (1−α)(k−3) Katagori Uji

Gaya
kepemimpinan
partisipatif (X)

6,0691
7,81

Sampel berasal dari
populasi yang ber-
distribusi normalPartisipasi

Masyarakat (Y)
5,4991

Sumber : diolah oleh penulis dari hasil kuesioner

Berdasarkan Tabel 8 dapat diketahui bahwa gaya kepemimpinan

partisipatif menunjukkan ℎ2 < (1−α)(k−3)2 pada taraf

signifikansi = 5%, yang berarti H0 diterima, dan partisipasi

masyarakat juga memiliki ℎ2 < (1−α)(k−3)2 pada taraf

signifikansi = 5%, yang berarti H0 diterima. Dengan demikian,kedua

variabel ,tersebut berdistribusi normal. Perhitungan uji normalitas

lebih jelasnya dapat dilihat pada lampiran.
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c. Uji Linearitas

Uji linearitas digunakan untuk mengetahui apakah hubungan variabel

bebas dan variabel terikat memiliki hubungan yang linier. Dikatakan

linier jika kenaikan skor variabel bebas diikuti kenaikan skor variabel

terikat. Untuk  mengetahui hubungan linearitas dalam penelitian ini

mengunakan rumus seperti yang dikemukakan oleh Sutrisno Hadi

(1990:14), yaitu:

=
Keterangan:
F reg = harga F untuk garis regresi
RK reg = rerata kuadrat garis regresi
RK res = rerata kuadrat residȕ
Selanjutnya harga F dikonsultasikan dengan harga F pada tabel dengan

taraf signifikansi 5%. Jika harga F yang diperoleh lebih kecil dari F tabel

maka kedua variabel mempunyai pengaruh linier. Sebaliknya jika harga

F lebih besar dari harga F tabel berarti kedua variabel mempunyai

pengaruh yang tidak linier.

3. Teknik Analisis Statistik untuk Pengujian Hipotesis

a. Persamaan Garis regresi

Analisis regresi sederhana ini digunakan untuk menentukan derajat

hubungan antara variabel bebas (prediktor) dengan variabel terikatnya

(kriterium). Sutrisno Hadi (1987: 2) tugas pokok analisis regresi adalah

1. Mencari korelasi antara kriterium dengan prediktor.
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2. Menguji apakah korelasi itu signifikan ataukah tidak.

3. Mencari persamaan garis regresinya.

4. Menemukan sumbangan relatif antara sesama prediktor, jika

prediktornya lebih dari satu.

Adapun persamaan garis regresi dengan satu prediktor dikemukakan oleh

Sutrisno Hadi (2000: 1-2), dengan rumus yaitu :

Y = a.X + k.

Keterangan:

Y = kriterium
X = prediktor
a = bilangan koefisien antara prediktor dan kriterium
k = bilangan konstan

b. Koefisien korelasi antara prediktor dengan kriterium

Analisis korelasi digunakan untuk mengetahui keeratan hubungan antara

variabel. Dalam penelitian ini analisis korelasi digunakan untuk

mengetahui pengaruh gaya kepemimpinan partisipatif (X) terhadap

kinerja kerja guru (Y). Untuk mencari koefisien korelasi (r) antara

prediktor dengan kriterium menggunakan rumus yang dikemukakan

Suharsimi Arikunto (2002: 240), sebagai berikut :

rxy= ∑ (∑ )(∑ ){ ∑ (∑ ) }{ ∑ (∑ ) }
Keterangan :
r xy = koefisien korelasi antara variabel X dan variabel Y, dua variabel

yang dikorelasikan
n = Banykanya responden
X = Variabel X
Y = Variabel Y



BAB IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Desa Sripendowo

1. Sejarah Desa Sripendowo

Nama Desa Sripendowo berasal dari kata sri yang di kutip dari Dwi Sri,

kemudian Pendowo yang dikutip dari nama pewayangan yang bernama

Pandawa 5. Dari situlah asal mula nama Desa Sripendowo. Desa

Sripendowo dibuka pada tahun 1958 dipimpin oleh Sastro Suwarno sebagai

kepala desa, pada waktu itu Desa Sripendowo hanya dihuni sedikit orang,

akan tetapi seiring berjalannya tahun Desa Sripendowo semakin banyak

penghuni nya yang berasal dari pulau Jawa yang transmigrasi.

Pada tahun 1963 dibuatlah sebuah pasar yang terletak ditengah-tengah Desa

Sripendowo, seiring berjalannya waktu pasar tersebut berubah menjadi

jantung perekonomian warga desa disana. Akan tetapi desa tersebut

mengalami penurunan, menurut warga yang tinggal disana pasar tersebut

sering di jahili oleh oknum tidak bertanggung jawab bahkan dicuri sehingga

masyarakat yang tinggal di sekitar lingkungan pasar merasa terganggu dan

pindah hingga akhirnya pasar tersebut tidak memiliki peeminat dan

ditinggalkan. Kemudian masyarakat Desa Sripendowo hingga saat ini hanya
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bergantung pada kegiatan bertani mereka, karena lebih dari setengah jumlah

warga Sripendowo adalah petani maupun buruh tani.

Sejak awal lahirnya, Desa Sripendowo  telah dipimpin oleh 7 (Tujuh)

Kepala Desa, diantaranya sebagai berikut:

1. Periode 1958-1960, dipimpin oleh Sastro Suwarno

2. Periode 1961-1966, dipimpin oleh Kasiban

3. Periode 1967-1970, dipimpin oleh Sastro Suwarno

4. Periode 1971-1979, dipimpin oleh Tirto Wiyono

5. Periode 1980-1999, dipimpin oleh John Sukirno

6. Periode 2000, dipimpin oleh Supriyani

7. Periode 2001-2007, dipimpin oleh John Sukirno

8. Periode 2008-2009, dipimpin oleh Rudi Sugiharto

9. Periode 2010-2014, dipimpin oleh John Sukirno

10. Periode 2015-Sekarang, dipimpin oleh Sudirjo

Pada daftar Kepala Desa Sripendowo dari awal sejak Desa Sripendowo lahir

telah dipimpin oleh 7 pemimpin berbeda namun terdapat sejumlah nama

kepala desa yang memimpin lebih dari satu periode.

2. Pemerintahan Desa Sripendowo

Pemerintah Desa Sripendowo meliputi kepala desa, sekretaris desa, kepala-

kepala urusan yaitu kepala urusan pemerintahan, kepala urusan

pembangunan, kepala urusan keuangan, kepala urusan kesejahteraan rakyat

(kesra), kepala urusan umum dan tujuh (7) kepala dusun.
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a. Kepala Desa

Kepala Desa Sripendowo dipilih secara langsung oleh masyarakat dari

calon yang memenuhi syarat yang telah ditentukan dan diatur menurut

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kepala Desa Sripendowo

periode 2016-2021 yaitu Sudirjo.

b. Sekretaris Desa

Sekretaris Desa Sripendowo berkedudukan sebagai staf pembantu kepala

desa dan memimpin sekretariat desa yang mencakup urusan-urusan desa

seperti pemerintahan, keuangan, kesejahteraan rakyat (kesra),

pembangunan dan urusan umum. Sekretaris Desa Sripendowo yaitu

Bapak Agus Priantoro

c. Kepala Urusan (Kaur)

Kepala Urusan (Kaur), berkedudukan sebagai pembantu sekretaris desa

dalam bidang pemerintahan, keuangan, kesejahteraan rakyat (kesra),

pembangunan dan bidang umum. Adapun Kepala Urusan (Kaur) di Desa

Sripendowo, Kecamatan Bangun Rejo, Kabupaten Lampung Tengah,

berjumlah lima (5), dengan rincian yaitu sebagai berikut:

1. Kepala Urusan Pemerintahan : Ali Taufik

2. Kepala Urusan Pembangunan : Suyitno

3. Kepala Urusan Keuangan : Sri Murbingah

4. Kepala Urusan Kesra : Paidi

5. Kepala Urusan Umum : A. Maliki
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d. Kepala Dusun

Kepala Dusun merupakan pemimpin dari tiap-tiap dusun yang

merupakan wakil dari pemerintah desa. Di dalam sebuah dusun, terbagi

beberapa Rukun Tetangga (RT). Jumlah dusun di Desa Sripendowo yaitu

tujuh (7) dusun, dengan rincian yaitu sebagai berikut:

Kepala Dusun 1 : Tugiran

Kepala Dusun 2 : Masngut

Kepala Dusun 3 : Sabarudin

Kepala Dusun 4 : Suyadi

Kepala Dusun 5 : Salimun

Kepala Dusun 6 : Wibowo

Kepala Dusun 7 : Sumardi

Selanjutnya, bentuk dari struktur pemerintahan Desa Sripendowo,

Kecamatan Bangun Rejo, Kabupaten Lampung Tengah, dapat dilihat

pada bagan berikut:
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Kadus 1 Kadus 2 Kadus 3 Kadus 4

Tugiran Masngut Sabarudin Suyadi

RT

1

RT

2

RT

3

RT

4

RT

5

RT

6

RT

7

RT

8

RT

9

RT

10

RT

11

RT

12

RT

13

RT

14

RT

15

RT

16

RT

17

RT

18

RT

19

RT

20

RT

21

Sumber : Monografi Desa Sripendowo Tahun 2015

Gambar 2. Struktur pemerintahan Desa Sripendowo

Sekertaris Desa

Agus Priantoro

Kadus 5 Kadus 6 Kadus 7
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3. Kondisi Geografis

Secara geografis, Desa Sripendowo memiliki luas 600 ha dengan suhu udara

27 - 30 Celcius. Luas tersebut, terbagi atas luas pemukiman atau

perumahan, fasilitas umum seperti masjid, mushola, sekolah, balai desa dan

sebagian besar adalah lahan pertanian maupun perkebunan. Batas Desa

Sripendowo yaitu sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sukanegara;

- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Jaya Sakti;

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sinar Luas;

- Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Tanjung Jaya.

4. Kondis Demografi

Desa Sripendowo, Kecamatan Bangun Rejo, Kabupaten Lampung Tengah

memiliki jumlah penduduk sebanyak 3.517 Jiwa dengan jumlah kepala

keluarga sebanyak 819 KK. Selanjutnya klasifikasi penduduk akan disajikan

pada table-tabel di bawah ini :

a. Keadaan penduduk  Desa Sripendowo menurut jenis kelamin

Tabel 9. Jumlah penduduk menurut jenis kelamin
No Jenis Kelamin Jumlah (Orang)
1 Laki – laki 1.706
2 Perempuan 1.811

Jumlah 3.517
Sumber : Monografi Desa Sripendowo Tahun 2015

Berdasarkan tabel 9, maka dapat dilihat secara jelas bahwa perbandingan

penduduk Desa Sripendowo, Kecamatan Bangun Rejo, Kabupaten Lampung
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Tengah antara jenis kelamin penduduk perempuan lebih banyak

dibandingkan dengan jumlah penduduk laki-laki

b. Keadaan penduduk Desa Sripendowo menurut Agama

Penduduk Desa Sripendowo mayoritas beragama Islam, hal itu dapat

dilihat dalam rincian sebagai berikut :

Tabel 10. Jumlah penduduk menurut Agama
No Agama Jumlah (Orang)
1 Islam 3.517
2 Kristen -
3 Khatolik -
4 Hindu -
5 Budha -
Jumlah 3.517

Sumber : Monografi Desa Sripendowo Tahun 2015

Berdasarkan tabel 10 di atas, dapat diketahui bahwa penduduk Desa

Sripendowo, Kecamatan Bangun Rejo, Kabupaten Lampung Tengah, jika

dilihat dari komponen agama, memiliki kesamaan yaitu semua penduduknya

beragama Islam.

c. Keadaan penduduk Desa Sripendowo menurut tingkat pendidikan

Tabel 11. Jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan

Sumber : Monografi Desa Sripendowo Tahun 2015

No Tingkat Pendidikan Jumlah (Orang)
1 Belum Sekolah 637
2 Tidak / Belum Tamat SD 867
3 Taman Kanak-kanak 148
4 Tamat SD / Sederajat 955
5 Tamat SLTP / Sederajat 483
6 Tamat SLTA / Sederajat 406
7 Tamat Diploma 12
8 Tamat Sarjana 9

Jumlah 3.517
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Berdasarkan tabel 11 di atas dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan di Desa

Sripendowo masih sangat rendah. Hal tersebut terlihat lebih dari setengah

penduduknya tidak atau belum lulus Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan

jumlah penduduk yang berpendidikan tiggi masih sangat kecil.

d. Keadaan penduduk Desa Sripendowo menurut tingkat ekonomi

Keadaan Ekonomi masyarakat dipengaruhi oleh pekerjaan atau mata

pencaharian yang dimilikinya, dimana hal tersebut untuk memenuhi

kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu perlu dikemukakan mengenai mata

pencaharian penduduk sebagaimana tabel berikut

Tabel 12. Mata pencaharian penduduk
No Mata Pencaharian Jumlah (Orang)
1 PNS 13
2 Wiraswasta 126
3 Tani 705
4 Buruh Tani 603
5 Peternak 58
6 Pertukangan 134
7 Pensiunan 2
8 Buruh Industri 105

Jumlah 1.746
Sumber : Monografi Desa Sripendowo Tahun 2015

Berdasarkan tabel 12 di atas dapat disimpulkan masyarakat Desa

Sripendowo, Kecamatan Bangun Rejo, Kabupaten Lampung Tengah,

mayoritas mata pencaharian nya adalah bertani.
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5. Sarana dan Prasarana Desa Sripendowo

Sarana dan prasarana merupakan hal yang sangat dibutuhkan oleh

masyarakat untuk dapat mendukung semua kegiatan atau aktivitas yang

dilakukan. Selanjutnya dengan terpenuhinya sarana dan prasarana pokok

seperti sarana pendidikan, sarana peribadahan, dan sarana komunikasi dan

informasi, maka masyarakat akan semakin mudah untuk mencapai tujuan

hidupnya. Adapun sarana dan prasarana yang terdapat di Desa Sripendowo,

Kecamatan Bangun Rejo, Kabupaten Lampung Tengah yaitu sebagai

berikut:

Tabel 13. Sarana dan prasarana Desa Sripendowo
No Sarana dan Prasarana Keterangan Jumlah
1 Balai Desa Ada 1
2 Gedung TK Ada 1
3 Gedung SD Ada 2
4 Gedung SLTP Tidak Ada -
5 Gedung SLTA Tidak Ada -
6 Masjid Ada 3
7 Mushola Ada 11
8 Pasar Tidak Ada -
9 Poskesdes Ada 1
10 Puskesmas Tidak Ada -
11 Poskamling Ada 9
12 Jembatan Ada 2

Sumber : Monografi Desa Sripendowo Tahun 2015

Berdasarkan tabel 13 di atas sarana dan prasarana di Desa Sripendowo

sudah cukup memadai, kemudian untuk  pasar, Puskesmas dan Sekolah

Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) maupun Sekolah Lanjutan Tingkat Atas

(SLTA) sudah terakomodasi di desa yang bersebelahan dengan Desa

Sripendowo maupun di Kecamatan Bangun Rejo yang jaraknya cukup

dekat.
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B. Profil Kepala Desa Sripendowo

Tabel 14. Profil Kepala Desa Sripendowo

Nama : SUDIRYO
Tempat Tanggal
Lahir

: Bangun Rejo  ( 20–04-1978 )

No SK
Pengangkatan

: 07 / KPTS / LTD.6 / 2013

Awal Masa
Jabatan

: 07 / 01 / 2013

Masa Bakti : 2013 – 2019
Akhir Masa
Jabatan

: 07 / 01 / 2019

Keterangan : Kepala Desa Sripendowo
Sumber : Profil Desa Sripendowo

Berdasarkan pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tentang Desa dijelaskan

bahwa :

1) Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa,

melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan

pemberdayaan masyarakat desa.

2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala

desa berwenang;

a. memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa;

b. mengangkat dan memberhentikan perangkat desa;

c. memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa;

d. menetapkan peraturan desa;

e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

f. membina kehidupan masyarakat desa;

g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa;
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h. membina dan meningkatkan perekonomian desa serta

mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif

untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;

i. mengembangkan sumber pendapatan desa;

j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara

guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;

k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa;

l. memanfaatkan teknologi tepat guna;

m. mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;

n. mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa

hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan dan;

o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.



VI. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil yang diperoleh dalam penelitian ini maka dapat ditarik

kesimpulan sebagai berikut :

1. Gaya kepemimpinan partisipatif Kepala Desa Sripendowo, Kecamatan

Bangun Rejo, Kabupaten Lampung Tengah dinilai tinggi. Hal tersebut dapat

dilihat dari nilai presentase per indikator variabel gaya kepemimpinan

partisitipatif kepala desa yaitu pertama, indikator konsultasi dengan katagori

tinggi sebesar 79%, kedua, indikator pengambilan keputusan bersama

dengan katagori tinggi sebesar 76%, ketiga indikator membagi kekuasaan

dengan katagori tinggi sebesar 75%, keempat, indikator desentralisasi dan

manajemen yang demokratis  dengan katagori tinggi sebesar 75%

2. Partisipasi masyarakat Desa Sripendowo, Kecamatan Bangun Rejo,

Kabupaten Lampung Tengah secara keseluruhan masuk dalam katagori

tinggi. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai presentase per indikator variabel

partisipasi masyarakat dalam pembangunan yaitu pertama, indikator buah

pikiran dengan katagori tinggi sebeasr 75%, kedua, indikator tenaga dengan

katagori tinggi sebesar 74%, ketiga, indikator harta benda dengan katagori
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tinggi sebesar 76%, keempat, indikator keterampilan dengan katagori tinggi

sebesar 76%, kelima, indikator sosial dengan katagori tinggi sebesar 76%.

3. Terdapat hubungan yang positif antara gaya kepemimpinan partisipatif

kepala desa dengan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa

Sripendowo, Kecamatan Bangun Rejo, Kabupaten Lampung Tengah. Hal

tersebut ditunjukkan dengan nilai rxy dari perhitungan koefisien korelasi

regresi yang diperoleh sebesar 0,521 yang bernilai positif. Selanjutnya

terdapat pengaruh yang cukup signifikan antara gaya kepemimpinan

partisipatif kepala desa dengan partisipasi masyarakat dalam pembangunan

desa. Hal tersebut dapa dilihat dari persamaan regresi yang dihasilkan yaitu

Y = 0,57591 + 30,2486. Persamaan regresi tersebut dapat dijelaskan, apabila

gaya kepemimpinan partisipatif kepala desa bernilai 0 maka partisipasi

masyarakat hanya sebesar 30,2486 dan setiap ada kenaikan dari gaya

kepemimpinan partisipatif kepala desa sebesar 1 poin maka akan diikuti

dengan naiknya partisipasi masyarakat sebesar 0,57591

B. Saran

Bagi kepala desa, hasil penelitian ini dapat dijadikan umpan balik tentang

gaya kepemimpinan yang harus diterapkan di lingkungan masyarakat. Hal ini

karena gaya kepemimpinan partisipatif Kepala Desa Sripendowo, Kecamatan

Bangun Rejo, Kabupaten Lampung Tengah memberikan pengaruh positif

yang sangat nyata terhadap partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan

desa. Untuk itu kepala desa dapat menerapkan gaya kepemimpinan partisipatif

sehingga partisipai masyarakat meningkat.
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