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Poverty is a fundamental issue of welfare is influenced by a variety of interrelated 

factors, such as income levels, unemployment, health, education, access to goods 

and services, location, geography, gender and neighborhood locations. Reality in 

the Village District of Kedaton Penegahan which has a population of 1297, which 

consisted of 698 males and 599 female residents. With the number of families 

with 500 people of working age. And consists of 198 poor families of the 

population as for every year poverty rate in 2011 was reduced from 375 poor 

people in the last year results from the data in 2015 poor population decreased to 

198 poor people 

 

The objective of this research is to analyze the leadership characteristics of the 

village head in dealing with unprosperous families based on the traits theory. This 

research is a descriptive type with qualitative approach. The data collecting 

technique were gathered through questionnaire and interviews. The result showed 

that both of the village officials and societies agreed that the village head of 

Penengahan village, sub-district of Kedaton has already have the characteristics of 

an ideal leader based on the traits theory, like: having a broad knowledge, being 



objective, having an analitical thought, communicative, educative, pragmatic, 

being a role model, firm, brave, flexible, future oriented, rational, and having the 

ability to scale. In conclusion, the village head of Penengahan has already have 

the characteristics of an ideal leader as stated in the traits theory. The village head 

also protects the society especially the unprosperous ones in order to raise their 

status to be more prosperous. 

 

Keywords: The leadership of Village Head of Penengahan in Dealing With 

Unprosperous Families Based on The Traits Theory. 
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ANALISIS KEPEMIMPINAN LURAH DALAM PENANGGULANGAN KELUARGA 

MISKIN DALAM PRESPKETIF TRAITS THEORY  

( Studi Kasus Keluarga Miskin Kelurahan Penengahan Kecamatan Kedaton ) 

 

Oleh 

 

APRILIA MAHARANI 

 

 

 

Kemiskinan merupakan masalah yang sangat mendasar tentang kesejahteraan yang di 

pengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, antara lain tingkat pendapatan 

masyarakat, pengangguran, kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, 

lokasi, geografis, gender dan lokasi lingkungan. Realitas di Kelurahan Penegahan 

Kecamatan Kedaton yang mempunyai 1297 jumlah penduduk, yang terdiri dari 698 

penduduk laki-laki dan 599 penduduk perempuan. Dengan jumlah kepala keluarga 

dengan usia kerja 500 orang. Dan terdiri dari 198 keluarga miskin dari jumlah penduduk 

adapun disetiap tahunya angka kemiskinan berkurang dari tahun 2011 penduduk miskin 

375 di tahun terakhir hasil dari data di tahun 2015 penduduk miksin menurun hingga 198 

penduduk miskin.  

 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji kempimpinan Lurah dalam mengatasi 

keluarga miskin yang berdasarkan sifat tarits theory. Sedangkan metode yang digunakan 

adalah metode kualitatif yang menghasilkan data secara deskriptif dengan tehnik 

sampling yang mengacu pada nonprobality sampling yaitu purposive sampling. Hasil 



penelitian menujukan bahwa kepemimpinan lurah penengahan saat menjalankan 

kepemimpinan dan tugasnya dalam penanggulangan masyarakat miskin, lurah 

penengahan sudah memliki ciri-ciri dari traits theory yang berdasarkan pengetahuan 

umum yang luas, objektivitas, kemampuan analititik, keterampilan berkomunikasi, 

keterampilan mendidik, pragmatisme, keteladanan, ketegasan, keberanian, fleksibilitas, 

orientasi masa depan, rasa kohesi yang tinggi, rasionalitas, dan kemampuan menentukan 

skala prioritas. 

 

Hasil penelitian, maka dapat dilihat, jika di dasarkan pada teori traits theory 

kepemimpinan, maka kemampuan Lurah di Kelurahan Penengahan dalam menggulangi 

keluarga miskin dapat dinyatakan terpenuhi. Lurah penenggahan bisa membawa 

masyarakat miskin menuju kehidupan yang lebih sejahtera, melalui fasilitas pelatihan 

terkait prorgam-program yang telah ditetapkan walikota. Selanjutnya, program ini di 

kembangkan lagi oleh Lurah Penengahan dengan melakukan pelatihan seperti kursus 

menjahit, memasak bagi para perempuan dan untuk laki-laki diberikan kursus otomotif 

sehingga mempunyai keahlian agar dapat dikembangkan dan dapat hidup lebih 

sejahterah. Namun berdasarkan hasil dari penelitian ada beberapa informan yang 

mengatakan belum optimalnya kepemimpinan lurah dalam penanggulangan masyarakat 

miskin jika disandarkan dengan teori traits theory, dimana salah satunya nilai trits theory 

yaitu ketegasan. 

 

Kata Kunci : Kepemimpinan Lurah Penengahan Dalam penanggulangan Keluarga 

Miskin, Dalam Perspektif Traits Theory  
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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang Masalah  

 

 

Penelitian ini membahas bagaimana kepemimpinan merupakan salah satu 

masalah yang sangat menarik dan menjadi salah satu pusat perhatian dalam 

suatu organisasi oleh karenanya dalam berbagai penelitian dalam bidang 

sumber daya manusia sering sekali kita temukan penelitian yang 

memfokuskan peranan faktor kepemimpinan dalam organisasi. Salah satunya 

kepala Lurah dalam menyikapi keluarga miskin di Kelurahan Penengahan 

bagaimana melihat sebuah kepemimpinan yang mampu mengatasi 

masyarakat khususnya dikeluarga masyarakat miskin dengan kepemimpinan 

merupakan suatu kunci kesuksesan dan keberhasilan seorang pemimpin. 

 

Keadaan Perekonomian dewasa ini sangat memperihatinkan yang kita ketahui 

khususnya di Indonesia kini terdapat berbagai permasalahan yang 

menyangkut mengenai kehidupan bermasyarakat, antara lain masalah 

kemiskinan, masalah pengangguran, masalah lingkungan hidup. 

Permasalahan tersebut timbul akibat semakin meningkatnya keadaan 

ekonomi yang tidak disesuaikan dengan kondisi masyarakat. Khususnya 

masyarakat menengah kebawah. Hingga kini kemiskinan masih menjadi 

bagian dari persoalan terberat dan paling krusial di dunia ini. 
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Kemiskinan merupakan masalah yang sangat mendasar tentang kesejahteraan 

yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, antaralain 

tingkat pendapatan masyarakat, pengangguran, kesehatan, pendidikan, akses 

terhadap barang dan jasa, lokasi, geografis, gender dan lokasi lingkungan. 

Kemiskinan tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidak mampuan ekonomi, 

tetapi juga kegagalan memenuhi hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi 

seseorang atau kelompok orang dalam menjalani kehidupan secara 

bermartabat.  

 

Penyebab kemiskinan bermuara pada teori kemiskinan (vicious circle of 

poverty) teori yang diungkapkan oleh Nurkse(1953) dalam Kuncoro 

(1997:132). Yang dimaksud lingkaran kemiskinan adalah satu rangkaian 

kekuatan yang saling mempengaruhi suatu keadaan dimana suatu negara akan 

tetap miskin dan akan banyak mengalami kesukaran untuk mencapai tingkat 

pembangunan yang lebih baik.  

 

Banyak dampak negatif yang disebabkan oleh kemiskinan, selain timbulnya 

banyak masalah-masalah sosial, kemiskinan juga dapat mempengaruhi 

pembangunan ekonomi suatu daerah. Kemiskinan yang tinggi akan 

menyebabkan biaya yang harus dikeluarkan untuk melakukan pembangunan 

ekonomi menjadi lebih besar, sehingga secara tidak langsung akan 

menghambat pembangunan ekonomi.  
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Hal tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi selama ini hanya 

dinikmati oleh golongan masyarakat tertentu, tidak merata bagi seluruh 

golongan masyarakat. Kuantitas sumber daya manusia akan berpengaruh 

terhadap pembangunan ekonomi suatu wilayah. Kuantitas sumber daya 

manusia dapat dilihat dari jumlah penduduknya.  

 

Menurut Suparlan (1993:94) kemiskinan didefenisikan sebagai tingkat rendah 

standar hidup yaitu tingkat kekurangan materi dalam jumlah atau sekelompok 

orang dibandingkan dengan standar hidup yang berlaku dalam masyarakat 

yang bersangkutan. Menurut Hall dan Midgley (2004:14) menyatakan 

kemiskinan dapat didefenisikan sebagai kondisi deprivasi materi dan sosial 

yang menyebabkan individu hidup dibawah standar kehidupan yang layak, 

atau kondisi dimana individu mengalami deprivasi relatif dibandingkan 

dengan individu yang lainnya dalam masyarakat. 

 

Pengertian kemiskinan dalam arti luas adalah keterbatasan yang disandang 

oleh seseorang, sebuah keluarga, sebuah komunitas atau bahkan sebuah 

Negara yang menyebabkan ketidak nyamanan dalam kehidupan, terancamnya 

penegakan hak dan keadilan, terancamnya posisi tawar (bargaining) dalam 

pergaulan dunia, hilangnya generasi, serta suramnya masa depan bangsa dan 

negara. 

 

Definisi dan ukuran kemiskinan adalah keadaan di mana terjadi kekurangan 

hal hal yang biasa untuk dipunyai seperti makanan, pakaian, tempat 

berlindung dan air minum, hal-halini berhubungan erat dengan kualitas hidup. 

Kemiskinan kadang juga berarti tidak adanya akses terhadap pendidikan dan 
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pekerjaan yang mampu mengatasimasalah kemiskinan dan mendapatkan 

kehormatan yang layak sebagai warga negara (http://deptan.go.id) 

 

Menurut Syaifuddin (2007:32) membagi cara berfikir yang memandang 

kemiskinan sebagai gejala absolut dan sebagai gejala relatif. Cara berfikir 

mengenai kemiskinan sebagai gejala absolut memandang kemiskinan sebagai 

kondisi serba kekurangan materi, hanya memiliki sedikit atau bahkan tidak 

memiliki sarana untuk mendukung kehidupan sendiri. 

 

Kemiskinan merupakan masalah yang ditandai oleh berbagai hal antara lain 

rendahnya kualitas hidup penduduk, terbatasnya kecukupan dan mutu pangan, 

terbatasnya dan rendahnya mutu layanan kesehatan, gizi anak, dan rendahnya 

mutu layanan pendidikan. Selama ini berbagai upaya telah dilakukan untuk 

mengurangi kemiskinan melalui penyediaan kebutuhan pangan, layanan 

kesehatan dan pendidikan, perluasan kesempatan kerja dan sebagainya. 

Pemecahan masalah kemiskinan memerlukan langkah-langkah dan program 

yang dirancang secara khusus dan terpadu oleh pemerintah dan merupakan 

tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. 

 

Indikator Kemiskinan, Garis kemiskinan adalah suatu ukuran yang 

menyatakan besarnya pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan dasar 

minimum makanan dan kebutuhan makanan, atau standar yang menyatakan 

batas seseorang dikatakan miskin bila dipandang dari sudut konsumsi. Garis 

kemiskinan yang digunakan setiap negara berbeda-beda, sehingga tidak ada 

satu garis kemiskinan yang berlaku umum. Hal ini disebabkan karena adanya 

perbedaan lokasi dan standar kebutuhan hidup. Berikut angka kemiskinan 

http://deptan.go.id/
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yang terjadi di Provinsi Lampung yang dikutip dari halaman media elektronik 

Lampost.co sebagaiberikut:  

 

"Angka kemiskinan Provinsi Lampung kembali mengalami kenaikan 

pada maret 2015 ini. Berdasarkan hasil survei terbaru dari Badan Pusat 

Statistik (BPS) lampung diketahui angka kemiskinan Lampung sebesar 

14,35 persen atau sebanyak 1.163,49 ribu jiwa. Dalam konferensi pers, 

kepala BPS Lampung Adhi Wieiana menjelaskan berdasarakan 

Sepetember 2014 angka kemiskinan di Lampung masih 14,21 persen atau 

1.143,93 ribu jiwa. Dengan kata lain selama priode September 2014 – 

Maret 2015 telah terjadi penambahan penduduk miskin sektiar 19,66 jiwa 

atau 0,14 persen.Angka kemiskinan Lampung pada Maret 2015 ini masih 

lebih tinggi dibandingkan dengan angka Nasional yang sebesar 11,22 

persen kata Adhi di kantor BPS Lampung, Jalan Basuki Rahmat No 54, 

Bandar Lampung, Selasa (15/03/2016) ( www.lampost.co/berita/angka-

kemiskinan-di-lampung-meningkatdiakses pada tanggal 10 Maret 2016, 

Pukul 20.00 WIB)” 

 

 

Menurut badan Pusat Statistik (2010), penetapan penghitungan garis 

kemiskinan dalam masyarakat adalah masyarakat yang berpenghasilan di 

bawah Rp 7.057 per orang per hari. Penetapan angka Rp 7.057 per orang per 

hari tersebut berasal dari perhitungan garis kemiskinan yang mencakup 

kebutuhan makanandan non makanan. Untuk kebutuhan minimum makanan 

digunakan patokan 2.100 kilokalori per kapita per hari. Sedang untuk 

pengeluaran kebutuhan minimum bukan makanan meliputi pengeluaran untuk 

perumahan, pendidikan dan kesehatan. (www.bps.go.id,) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lampost.co/berita/angka-kemiskinan-di-lampung-meningkat
http://www.lampost.co/berita/angka-kemiskinan-di-lampung-meningkat
http://www.bps.go.id/
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Berikut data untuk mengetahui jumlah penduduk dan jumlah presentase 

masyarakat miskin di Kelurahan Penengahan tahun 2011-2015 

 

Table 1 jumlah Penduduk Miskin Kelurahan Penengahan Kecamatan Kedaton 

Lampung 2011-2015 

Sumber buku data keluarga miskin Kelurahan Penengahan 2015 

 

 

Realitas di Kelurahan Penegahan Kecamatan Kedaton yang mempunyai, luas 

wilayah pemukiman 23ha persegi, terdiri dari 11 kepala rukun tetangga dan 

memiliki penduduk 1297, yang terdiri dari 698 penduduk laki-laki dan 599 

penduduk perempuan. Dengan jumlah kepala keluarga dengan usia kerja 500 

orang. Dan terdiri dari 198 keluarga miskin dari jumlah penduduk yang ada. 

 

Potret kemiskinan di Bandar Lampung tersebut mengindikasikan bahwa 

dalam mengatasi masalah kemiskinan tidak hanya melalui upaya 

pengurangan jumlah penduduk miskin, namun yang lebih penting adalah 

bagaimana cara untuk mensejahterakan penduduk miskin tersebut. Kebijakan 

penanggulangan kemiskinan harus dilaksanakan secara menyeluruh oleh 

sebab itu, diperlukan upaya yang komprehensif dan berkesinambungan dalam 

menangani kemiskinan yang ada.  

 

Sejalan dengan hal tersebut, maka penanggulangan kemiskinan terhadap 

keluarga miskin yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 

tentang Penanganan Fakir Miskin dalam pasal 7 ayat (1) didasari atas 

Tahun Jumlah 

Penduduk 

Jumlah Penduduk 

Miskin 

2011 877 375 

2012 975 334 

2013 1050 257 

2014 1100 200 

2015 1297 198 
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pemenuhan hak-hak dasar yang dilaksanakan dalam bentuk pengembangan 

potensi diri, bantuan pangan dan sandang, penyediaan pelayanan perumahan, 

penyediaan pelayanan kesehatan, penyediaan pelayanan pendidikan, 

penyediaan akses kesempatan kerja, bantuan hukum, dan pelayanan sosial. 

Hal tersebut di implementasikan pemerintah dalam berbagai program 

penanggulangan kemiskinan seperti Program Bantuan Langsung Tunai, 

Bantuan Operasional Sekolah, Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas).  

Oleh sebab itu, diperlukan suatu upaya pemetaan secara cermat tentang 

macam-macam dan penyebab kemiskinan, khususunya disalah satu 

Kelurahan Penengahan Kecamatan Kedaton Bandar Lampung. Sehingga, 

berbagai startegi yang digunakan dalam mengurangi angka kemiskinan akan 

lebih efektif dan efesien 

 

Dalam hal ini dibutuhkan sosok seseorang yang dapat mengatasi 

permasalahan kemiskinan dimasyarakat, setidaknya seseorang pemimpin 

yang dapat membimbing dan membawa masyarakatnya kedalam kehidupan 

yang baik. Kepemimpinan merupakan kemampuan untuk mempengaruhi 

prilaku manusia untuk mengendalikan orang-orang dalam organisasi agar 

perilaku mereka sesuai dengan perilaku yang diinginkan oleh pemimpin 

tersebut. Kepemimpinan didalam kehidupan organisasi memiliki peran yang 

strategis. 

 

Kepemimpinan seorang kepala desa atau Lurah dibutuhkan untuk membantu 

pemerintah dalam menangani berbagai masalah yang terjadi, memecahkan 

berbagai persoalan yang terjadi dalam masyarakat, serta mengkordinator 
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seluruh kepentingan masyarakat dalam pengambilan keputuasan. Lurah 

merupakan pemimpin dan kordinator penyelenggaran pemerintahan di 

wilayah kerja Kelurahan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh 

pelimpahan kewenangan pemerintah dari walikota untuk menangani sebagian 

urusan otonomi daerah dan menyelengarakan tugas umum pemerintahan.  

 

Sebagai seseorang pemimpin Lurah memiliki banyak peran dalam 

kepemimpinanya antara lain peran sebagai pemecah masalah, peran sebagai 

fasilitator, peran katalisator, peran sebagai pemecah masalah dan peran 

sebagai komunikator. Kepemimpinan Lurah pada dasarnya mencakup 

bagaimana Lurah dapat mengkoordinasi seluruh kepetingan masyarakat 

dalam setiap pengambilan keputusan. Seorang pemimpin harus meningkatkan 

kualitas kepeimpinannya sebagai usaha pengembangan kemampuan 

memecahkan masalah melalui proses mengikut sertakan atau meningkatkan 

peran serta orang-orang yang dipimpin.  

 

seperti yang dikemukakan Rivai dan Mulyadi (2009:108) bahwa kemampuan 

mewujudkan dan membina kerjasama pada dasarnya berati mampu 

mendorong dan memanfaatkan partisipasi anggota organisasi secara efektif 

dan efisien. Sebagai pemimpin seseorang Lurah bukan hanya dituntut mampu 

mengelola perangkat yang ada dalam struktur Kelurahan tetapi juga 

mempimpin dan membina masyarakatnya. 

 

dalam pemerintahan, kepemimpinan seorang Lurah mempunyai nilai yang 

sangat urgent, karena dengan kepemimpinan yang dimiliki seseorang itulah 

akan ditentukan seberhasil apakah proses pemerintahan berjalan sesuai 
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dengan rencana yang telah ditentukan. Hal ini mempengaruhi kehidupan 

masyarakat khusunya masyarakat kelas bawah yang mengharapakan 

pemimpinnya dapat mensejahterakan masyarakat dengan kebijakan 

kepemimpinannya. 

 

Pemerintah hendaknya berprilaku seperti dunia usaha dalam hal pelayanan 

masyarakat. Menurut (Osbron dan Gaebler,2008:115) dimana masyarakat 

dipandang sebagai dunia pelanggan yang harus dilayani dengan sebaik-

baiknya selain pemerintaha lebih tepat berorientasi pada mekanisme kerja 

partisipastif dari pada mekanisme kerja hirarki  

 

Menurut Davis yang dikutip oleh Reksohadiprojo dan Handoko (2003: 290-

291) ciri utama yang mempunyai pengaruh terhadap kesuksesan 

kepemimpinan dalam pemerintahan antara lain, kecerdasan(Interlligence) 

penelitian–penelitian pada umumnya menunjukan bahwa seseorang 

pemimpin yang mempunyai tingkat kecedrasan yang lebih tinggi dari pada 

pengikutnya, tetapi tidak sangat berbeda. kedewasan, sosial dan hubungan 

sosial yang luas (Social maturity and Breadht) pemimpin cenderung 

mempunyai emosi yang stabil dan dewasa atau matang, serta mempunyai 

kegiatan dan perhatian yang luas. 

 

Pemikiran bahwa keberhasilan seorang pemimpin ditentukan oleh sifat-sifat, 

watak atau ciri-ciri yang dimiliki pemimpin itu. Atas dasar pemikiran tersebut 

timbul anggapan bahwa untuk menjadi seorang pemimpin yang berhasil, 

sangat ditentukan oleh kemampuan pribadi pemimpin dan kemampuan 
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pribadi yang dimaksud adalah kualitas seseorang dengan berbagai sifat, 

perangai atau ciri-ciri di dalamnya. 

 

Ciri-ciri ideal yang perlu dimiliki pemimpin menurut Siagian (1994:75-76) 

yaitu: pengetahuan umum yang luas, objektivitas, kemampuan analititik, 

keterampilan berkomunikasi, keterampilan mendidik, pragmatisme, 

keteladanan, ketegasan, keberanian, fleksibilitas, orientasi masa depan, rasa 

khosei yang tinggi, rasionalitas, dan kemampuan menentukan Semuanya 

merupakan sifat dari traits theory yang harus dimiliki pemimpin dalam 

memimpin masyarakatnya agar rakyatnya memiliki kehidupan yang sejahtera.  

 

Masalah kemiskinan bukan hanya sebagai musuh bangsa saja, namun 

kemiskinan juga dapat menghambat proses pengembangan suatu Negara atau 

Wilayah. dalam hal ini pemerintah memiliki peran penting dalam 

menghilangkan kemiskinan yang ada disuatu Wilayah, namun perlu diketahui 

bahwa sebenarnya kemiskinan itu belum dapat dihilangkan seutuhnya, tapi 

yang lebih tepatnya adalah mengurangi terjadinya kemiskinan pada setiap 

Negara atau Wilayah, dengan satu kepemimpinan di Wilayah tersebut dapat 

mengubah pola pikiran masyarakat untuk dapat mengurangi kemiskinan 

tersebut. 

 

Berikut ini ada beberapa cara yang pemerintah lakukan dalam menguragi 

kemiskinan, yaitu dengan diadakan pelatihan/kursus agar warga punya 

keterampilan dan bisa memanfaatkan keterampilannya tersebut untuk mencari 

nafkah, diadakan pendidikan yang benar-benar bebas pendidikan dengan 

kualitas yang baik agar semua warga bisa mengenyam pendidikan yang 
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berkualitas namun bebas biaya dan mengurangi jumlah warga yang 

berpendidikan rendah, dan memfasilitasi Usaha Kecil Menegah, agar warga 

yang punya UKM bisa meningkatkan pendapatan melalui fasilitas yang 

memadai serta bisa merekrut warga lain untuk di pekerjakan dengan begitu 

pengangguran diharapkan bisa berkurang. 

 

Menarik untuk ditelitii lebih jauh bagaimana kepemimpinan Kelurahan 

Penengahan Kecamatan Kedaton ini dalam menanggulangi keluarga 

masyarakat miskin di Kelurahan Penengahan, melihat pentingnya peran dari 

seorang pemimpin yang harus mengembangkan kemimpinanya agar 

membawa masyarakat menjadi sejahtera. Untuk itu, penelitian yang berjudul 

"Kepemimpinan Lurah Penengahan Kecamatan kedaton Bandar Lampung 

dalam penangulangan keluarga miskin” 

 

terfokus pada beberapa masalah pokok berikut: (1) tipologi kemiskinan pada 

masyarakat di Kelurahan Penengahan Bandar Lampung; (2) faktor penyebab 

kemiskinan pada masyarakat di KelurahanPenengahan Kota Bandar 

Lampung; dan (3) Kepemimpinan Lurah Penengahan dalam penanggulangan 

kemiskinan pada masyarakat KelurahanPenengahan Kota Bandar Lampung. 

Maka berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk mengadakan penelitian 

mengenai “Analisis Kepemimpinan Lurah Dalam Penanggulangan Keluarga 

Miskin Dalam Perspektif Traits Theory (Studi kasus dikeluarga miskin 

KelurahanPenengahan Kecamatan Kedaton). 
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B. Rumusan Masalah  

 

Bagaimana Kepemimpinan Lurah Penengahan Dalam Penanggulangan 

Keluarga Miskin di Kelurahan Penengahan dalam perspektif Traits Theory? 

 

C. Tujuan Penelitian  

 

Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui Kepemimpinan LurahDalam 

Penanggulanagan Keluarga Miskin Dalam Perspektif Traits Theory 

dikeluarga miskin Kelurahan Penengahan Kecamatan Kedaton  

 

D. Kegunan Penelitian  

 

Sejalan dengan tujuan penelitian sebagaimana dirumuskan diatas maka 

penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut: 

 

1. Kegunaan Teoritis 

Dapat digunakan untuk memperkuat teori kepemimpinan yang digunakan 

dalam penelitian ini.yang diharapakan dapat menambah keilmuan dan 

wawasan ilmu pemerintahan, khususnya dalam kepemimpinan 

 

2. Kegunaan Praktis  

Diharapkan dapat menggambarkan kepada pembaca mengenai Analisis 

Kepemimpinan Lurah Dalam Penanggulangan Masyarakat Miskin Dalam 

Perspektif Traits Theory dikeluarga miskin KelurahanPenengahan 

Kecamatan Kedaton.  

 

 

 

 



13 
 

 

 

 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

A. Pengertian Kepemimpinan 

 

 

1. Kepemimpinan  

 

 

kepemimpinan (leadership) adalah proses mempengaruhi atau memberi 

contoh kepada pengikut-pengikutnya lewat proses komunikasi dalam upaya 

mencapai tujuan organisasi. Keseluruhan tindakan guna mempengaruhi serta 

menggiatkan orang dalam usaha bersama untuk mencapai tujuan atau dengan 

definisi yang lebih lengkap dapat dikatakan bahwa kepemimpinan adalah 

proses pemberian jalan mudah dari perkerjan orang lain yang terorganisi 

dalam organisasi formal guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

Kepemimpinan mempunyai banyak pengertian menurut para ahli. Berikut ini 

pendapat berapa definisi tentang kepemimpinan yang dikemukakan oleh para 

ahli sebagai berikut:  

 

menurut Winardi (1990:2) pemimpin adalah seseorang yang secara pribadi 

atau tanpa pengangkatan resmi dapat mempengaruhi kelompok yang 

dipimpin untuk menggerakkan upaya bersama kearah pencapaian sasaran-

sasaran tertentu. 
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Menurut Kartono (2008:78) kepeimpinan seseorang pemimpin dapat menjalin 

hubungan pribadi yang baik antara yang dipimpin dengan yang mempimpin, 

sehingga timbul rasa saling hormat-menghormati, percaya–mempercayai, 

saling tolong–menolong dan rasa senasip sepenanggungan jadi, sesorang 

pemimpin harus mampu berpikir secara sistematis dan teratur, mempunyai 

pengalaman dan pengetahuan serta mampu menyusun rencana tentang apa 

yang akan dilakukan. 

 

Menurut Terry (dalam Winardi, 1982:108) mengatakan bahwa kepemimpinan 

adalah sebagai berikut : 

 

a. Skill untuk arah menunjukan jalan. Seseorang pemimpin memiliki 

kemapuan untu membina orang untuk menunjukan alat-alat yang tepat 

guna mencapai hasil. 

b. Kemampuan untuk mencapai kerjasama dan loyalitas pemimpin 

berkemauan mengusahakan agar orang berkerja sama dan berkerja kearah 

tujuan yang sama 

c. Kebutuhan untuk berkerja sama terus sampai tugas yang diberikan selesai. 

 

Merenungkan kembali arti makna kepemimpinan, sering diartikan 

kepemimpinan adalah jabatan formal, yang menuntut untuk mendapat 

fasilitas dan pelayanan dari konstituen yang seharusnya dilayani. Meskipun 

banyak di antara pemimpin yang ketika dilantik mengatakan bahwa jabatan 

adalah sebuah amanah, namun dalam kenyataannya sedikit sekali atau bisa 

dikatakan hampir tidak ada pemimpin yang sungguh–sungguh menerapkan 

kepemimpinan dari hati, yaitu kepemimpinan yang melayani. 
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Seorang pemimpin harus meningkatkan kulitas kepeimpinannya sebagai 

usaha pengembangan kemapuan memecahkan masalah melalui proses 

mengikut sertakan atau meningkatkan peran serta orang-orang yang dipimpin. 

Seperti yang dikemukankan Veithzal Rivai dan Deddy Mulyadi (2009:108) 

bahwa kemampuan mewujudkan dan membina kerja sama pada dasarnya 

berati mampu mendorong dan memanfaatkan partisipasi anggota organisasi 

secara efektif dan efisien. Sebagai pemimpin seseorang Lurah bukan hanya 

dituntut mampu mengelola perangkat yang ada dalam struktur Kelurahan 

tetapi juga mempimpin dan membina masyarakatnya. 

 

2. Fungsi kepemimpinan  

 

Dalam upaya mewujudkan kepemimpinan yang efektif, maka kepemimpinan 

tersebut harus dijalankan sesuai dengan fungsinya. Sehubungan dengan hal 

tersebut, menurut Nawawi (2003:74), fungsi kepemimpinan berhubungn 

langsung dengan situasi sosial dalam kehidupan kelompok masing-masing 

yang mengisyaratkan bahwa setiap pemimpin berada didalam, bukan berada 

diluar situasi itu Pemimpin harus berusaha agar menjadi bagian didalam 

situasi sosial kelompok atau organisasinya. Fungsi kepemimpinan menurut 

Hadari Nawawi memiliki dua dimensi yaitu: 

 

a. Dimensi yang berhubungan dengan tingkat kemampuan mengarahkan 

dalam tindakan atau aktifitas pemimpin, yang terlihat pada tanggapan 

orang-orang yang dipimpinya. 

b. Dimensi yang berkenaan dengan tingkat dukungan atau keterlibatan 

orang-orang yang dipimpin dalam melakasnakan tugas-tugas pokok 
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kelompok atau organisasi, yang dijabarkan dan dimanifestasikan melalui 

keputusan-keputusan dan kebijakan pemimpin. 

 

Sehubungan dengan kedua dimensi tersebut, menurut Nawawi (2003:18) 

secara operasional dapat dibedakan lima fungsi pokok kepemimpinan, yaitu: 

 

a. Fungsi Instruktif. 

 

Pemimpin berfungsi sebagai komunikator yang menentukan apa (isi 

perintah), bagaimana (cara mengerjakan perintah), bilamana (waktu 

memulai, melaksanakan dan melaporkan hasilnya), dan dimana (tempat 

mengerjakan perintah) agar keputusan dapat diwujudkan secara efektif. 

Sehingga fungsi orang yang dipimpin hanyalah melaksanakan perintah. 

 

b. Fungsi konsultatif 

 

Pemimpin dapat menggunakan fungsi konsultatif sebagai komunikasi dua 

arah. Hal tersebut digunakan manakala pemimpin dalam usaha 

menetapkan keputusan yang memerlukan bahan pertimbangan dan 

berkonsultasi dengan orang-orang yang dipimpinnya. 

 

c. Fungsi Partisipasi. 

 

Dalam menjalankan fungsi partisipasi pemimpin berusaha mengaktifkan 

orang-orang yang dipimpinnya, baik dalam pengambilan keputusan 

maupun dalam melaksanakannya. Setiap anggota kelompok memperoleh 

kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam melaksanakan kegiatan 

yang dijabarkan dari tugas-tugas pokok, sesuai dengan posisi masing-

masing. 
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d. Fungsi Delegasi 

 

Dalam menjalankan fungsi delegasi, pemimpin memberikan pelimpahan 

wewenang membuat atau menetapkan keputusan. Fungsi delegasi 

sebenarnya adalah kepercayaan sesorang pemimpin kepada orang yang 

diberi kepercayaan untuk pelimpahan wewenang dengan melaksanakannya 

secara bertanggung jawab. Fungsi pendelegasian ini, harus diwujudkan 

karena kemajuan dan perkembangan kelompok tidak mungkin diwujudkan 

oleh seorang pemimpin seorang diri. 

 

e. Fungsi Pengendalian. 

 

Fungsi pengendalian berasumsi bahwa kepemimpinan yang efektif harus 

mampu mengatur aktifitas anggotanya secara terarah dan dalam koordinasi 

yang efektif, sehingga memungkinkan tercapainya tujuan bersama secara 

maksimal. Dalam melaksanakan fungsi pengendalian, pemimpin dapat 

mewujudkan melalui kegiatan bimbingan, dan pengarahan. 

 

Fungsi kepemimpinan itu pada pokoknya adalah menjalankan wewenang 

kepemimpinan, yaitu menyediakan suatu sistem komunikasi, memelihara 

kesediaan bekerja sama dan menjamin kelancaran serta keutuhan organisasi 

atau perusahaan. Fungsi-fungsi kepemimpinan meliputi kegiatan dan tindakan 

sebagai berikut: 

 

a. Pengambilan keputusan; 

b. Pengembangan imajinasi; 

c. Pendelegasian wewenang kepada bawahan; 

d. Pengembangan kesetiaan para bawahan; 
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e. Penggiatan dan pengendalian rencana-rencana; 

f. Pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya; 

g. Pelaksanaan keputusan dan pemberian dorongan kepada para pelaksana; 

h. Pelaksanaan kontrol dan perbaikan kesalahan-kesalahan; 

i. Pemberian tanda penghargaan kepada bawahan yang berprestasi; 

j. Pertanggungjawaban semua tindakan. 

 

B. Kepemimpinan Berdasarkan Traits Theory  

 

 

Salah satu analisis kepemimpinan adalah teori sifat (traits theory) Dimana 

penelitian mencoba memusatkan pada pelaku kepemimpinan yaitu pemimpin 

itu sendiri. Perkembangan teori ini terus terjadi dan banyak memperoleh 

perhatian karena menawarkan pendekatan pragmatis, sesuatu yang bisa 

dijadikan contoh secara instan bagi seseorang yang berada dalam posisi 

sebagai pemimpin. Teori ini secara garis besar mengatakan bahwa pemimpin 

itu dilahirkan dan bukan diciptakan, dimana ketika seseorang dilahirkan, iya 

akan membawa atau tidak membawa sifat-sifat yang ditakdirkan menjadi 

seorang pemimpin, iya memiliki karakteristik khusus yang tidak dimiliki oleh 

orang lain, yang bukan digariskan menjadi pemimpin. 

 

Menurut Sondang P Siagian (2010:75) Teori tentang analisis kepemimpinan 

berdasarkan ciri-ciri yang dalam Bahasa Inggris dikenal dengan “traits 

theory” membrikan petunjuk bahwa ciri-ciri ideal tersebut yaitu: 
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1. Pengetahuan umum yang luas 

 

Salah satu aksioma tentang kepemimpinan yang telah umum diterima,baik 

oleh para teoritisi maupun oleh para parktisi, iyalah bahwa semakin tinggi 

kedudukan seorang dalam hirarki iyalah kepemimpinan organisasi, iya 

semakin dituntut untuk mampu berfikir dan bertindak sebagi seorang 

generalis yang dituntut untuk memiliki kempuan untuk melihat dan 

memperlakukan seluruh satuan kerja dalam organisasi dengan persepsi dan 

pendekatan yang inkrementalistik dan atomistik. 

 

Sangat mudah memahami bahwa persepsi dan pendekakatan yang holistik 

menuntut pengetahuan yang luas yang berati pemahaman berbagai disiplin 

ilmiah yang ada sangkut pautnya dengan tujuan, strategi,rencana dan 

kegiatan organisasi yang di inkrementalistik atau atomistik tetap penting 

menadapt perhatian. Hanya saja perhatian demikian cukup diberikan oleh 

para pejabat pemimpin yang berada pada bagian bawah dari hirarki 

kepemimpinan dalam organisasi yang memang dituntut memiliki 

pengetahuan yang spesialitik. Bahkan tidak ada yang salah apabila karena 

latar belakang pendidikan dan pengalaman, sesorang pemimpin memiliki 

pengetahuan uang spesiliatik. 

 

Pengetahuan yang spesialistik itu hanya akan menjadi penghalang bagi 

efektivitas kepemimpinan sesorang apabila pengetahuan tersebut berakibat 

pada pemberian perhatian yang tidak proposional pada satuan kerja 

tertentu dalam organisasi hanya karena satuan kerja tersebut terlibat dalam 
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penyelenggaraan berbagai kegiatan yang kebetulan secara ilmiah menjadi 

objek studi dari pengetahuan spesialistik yang dimilikinya. 

 

2. Objektivitas 

 

Objektivitas adalah kemampuan untuk melihat suatu peristiwa atau 

merupakan perluasan dari kemampuan perspektif. Apabila perspektifitas 

menimbulkan kepekaan terhdap fakta, kejadian dan kenyatan-kenyatan 

yang lain. Objektivitas membantu pemimpin untuk meminimumkan 

faktor-faktor emosional dan pribadi yang mungkin mengaburkan realitas.  

 

Setiap pejabat pemimpin diharapakan dan bahkan dituntut berperan 

sebagai penasehat bagi para bawahannya, memainkan peran tersebut berati 

antara lain bahwa para pejabat pemimpin menjadi tempat bertanya bagi 

para anggota organisasi, tidak hanya menyangkut berbagai hal yang ada 

kaitanya secara langsung dengan kehidupan organisasional seperti 

pelaksanan perkerjan, hubungan kerja, masalah jabatan, kedudukan 

pangkat, dan kesejahteran sosial. Sehingga, salah stau kunci keberhasilan 

kepemimpinan adalah pemimpin dapat mengemudikan organisasi secara 

objektif. 

 

3. Kemampuan analitik 

 

kepempinan yang efektif dan pengalaman banyak orang menunjukan 

bahwa efektivitas kepemimpinan seorang tidak lagi terletak pada 

kemampuan untuk melaksanakan kegiatan yang bersifat teknis 

operasional, melainkan pada kemampuan untuk berfikir, dan cara 

kemampuan berfikir yang diperlukan adalah yang integralistik, strategik, 
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dan berorientasi pada pemecahan masalah. Cara berfikir demikian 

memerlukan kemampuan analitik yang tinggi dengan katalain cara berfikir 

yang interrastik menuntut kemampuan analitik sedemikian rupa sehingga 

menumbuhkan sikap yang memperlukan organisasi sebagai satuan yang 

saling berhubungan. 

 

Cara berpikir yang berorientasi pada pemecahan masalah jelas menuntut 

kemampuan analitik, mulai dari identifikasi hakikat masalah yang 

dihadapi, pengumpulan dan penelaahan informasi yang diperlukan, 

analisis berbagai alternative pemecahan yang mungkin ditempuh, 

penentuan pilihan pemecahan sedemikian rupa sehingga pelaksanaan 

benar benar membawa organisasi kepada pemecahan yang tuntas serta 

dapat dipertanggung jawabkan dengan kata lain kemampuan analitik harus 

tercermin pada kemampuan diagnostic dan prognosa yang tepat sehingga 

tindakan yang diambil dalam bentuk keputusan yang berupakan inti 

kepemimpinan benar-benar menghilangkan sumber permaslahan. 

 

4. Keterampilan berkomunikasi secara efektif  

 

Dalam kehidupan organisasional terdapat empat jenis fungsi komunikasi 

yaitu fungsi motivasi, fungsi ekspresi emosi, fungsi penyampaian 

informasi, dan fungsi pengawasan. peran komunikasi tidaklah kecil dalam 

mendorong motivasi kuat dalam diri anggota organisasi untuk berkaya 

lebih tekun. Fungsi lain dari komunikasi iyalah sebagai wahana 

penyampaian informasi yang diperlukan oleh berbagai pihak untuk 

memperlancar dalam proses pengambilan keputusan. Seperti dimaklumi 
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proses pengambilan keputusan sukar berlangsung dengan lancar dan 

efektif tampa tersedianya berbagi jenis informasi, terutama dalam usaha 

mencari dan menemukan serta menganalisis berbagai alternative. 

 

Fungsi terakir komunikasi adalah selaku pengendalian prilaku para 

anggota organisasi dikatakan demikian karena dalam suatu organisasi para 

anggota organisasi diharapkan taat kepada petunjuk, peraturan dan norma-

norma yang berlaku bagi para anggota organisasi yang bersangkutan. 

Hakikatnya dan pentingnya berbagai petunjuk peraturan dan norma-norma 

tersebut disampaikan kepada para anggota organisasi melalui jalur-jalur 

organisasi terntentu. 

 

5. Keterampilan mendidik 

 

Pejabat pimpinan adalah seseorang pendidik, mendidik disini diartikan 

secara luas tidak terbatas hanya pada cara-cara mendidik yang ditempuh 

secara formal. Kemampuan menggunakan setiap kesempatan untuk 

meningkatkan keampuan bawahan, mengubah sikap dan prilakunya dan 

menigkatkan kemampuan bawahan, mengubah sikap dan perilakunya dan 

meningkatkan dedikasinya kepada organisasi merupakan pencerminan 

perananya sebagai seorang pendidik.  

 

Seorang pemimpin mampu memberikan nasehat kepada para bawahannya 

untuk memecahkan berbagai masalah yang dihadapi, bagi sebagai individu 

mampu sebabagi anngota kelompok tertentu dalam organisasi, iya pun 

telah menjalankan tugas sebagai seorang pendidik. Jelasnya bahwa 

kemampuan menggunakan setiap kesempatan untuk meningkatkan 
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kemampuan bawahanya, merubah sikap dan prilaku dan meningkatkan 

dedikasinya kepada organisasi merupakan cerminan peranannya sebagai 

seorang pendidik. 

 

6. Pragmatisme 

 

Pragmatisime pada dasarnya adalah berfikir secara realistik. Berfikir dan 

bertindak secara pragmatik sama sekali tidak berati boleh mempunyai cita-

cita tinggi, bersikap fatalistik, menganut faham deterministik atau bersikap 

pasrah.Sikap yan pragmatig tidak pula berarti menganut pandanagan yang 

deterministik. Pandangan deterministik pada dasarnya berarti bahwa dalam 

kehidupan ini ada kekutan selain kekutan dari dalam diri. Bersikapa 

pramagtik juga tidak berarti mempunyai sikap pasrah. Sikap pasrah yang 

berkaitan erat dengan sikap yang fatalistic dan deterministik. Apabila sikap 

demikian menjadi pandangan hidup seseorang, tidak terdapat dorongan 

kuat yang bersipat interinsik untuk berbuat sesuatu. 

 

7. Keteladanan 

 

Keteladanan adalah perilaku yang terpuji dan disenangi karena sesuai 

dengan nilai-nilai kebaikan dan kebenaran. Menjalankan keteladanan 

merupakan cara yang bisa dilakukan para pemimpin dalam memotivasi 

para pegawai untuk bekerja dengan berlandaskan visi. Perilaku 

keteladanan para pimpinan adalah dengan menunjukkan kepada para 

bawahan mengenai apa yang harus mereka lakukan, memberikan contoh-

contoh dan terlibat dalam perilaku simbolik yang memberitahu para 
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anggota apa yang diharapkan dari mereka, dan memberitahu perilaku yang 

layak untuk dilakukan.  

 

Keteladanan ini dapat ditampilan dalam disiplin waktu, kepatuhan 

terhadap aturan, prosedur, tugas dan tanggung jawab sepenuhnya. 

Efektivitas kepemimpinan adalah sebuah keteladanannya yang sangat 

penting dalam menjalankan sebuah tugas. karena kedisplinan kunci 

kesuksesan seorang pemimpin dalam mempin sebuah oragnisasi yang akan 

dia contohkan kepada semua bawahanya 

 

8. Ketegasan 

 

Dalam kepemimpinan ketegasan sangat dipentingkan pada saat 

menentukan sesutau hal atau dalam bertindak perlu disertai oleh sikap 

fleksibel. Ketegasan diperlukan dalam menghadapi situasi problemmatik, 

terutama yang timbul karena disiplin kerja yang tidak setinggi 

diharapakan. Assertiviness/Ketegasan adalah orang orang yang tegas 

dalam mengambil keputusan. Terdapat tiga macam perilaku yang terkait 

dengan assertiveness yaitu: non assertiveness, agresitivitas dan assertivitas. 

 

1. Non assertivitass 

Dibagi menjadi dua: 

a. Situasional 

Mengarah pada kurangnya ketegasan hanya dalam situasi tertentu. 

Sedang dalam situasi yang lain dia bisa berperilaku tidak tegas 
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b. Generalized 

Pada semua situasi orang dengan tipe ini mempunyai harga diri 

rendah. Contoh: selalu meminta ijin pada orang lain untuk 

melakukan sesuatu yang dia anggap benar. 

 

c. Sikap tidak tegas dan akibatnya 

Sikap tidak tegas adalah adanya indikasi gagalnya menyatakan 

pikiran dan kebutuhan atau keinginan sendiri secara terus terang. 

Menurut Calhoun yang mengutip pendapatnya Lange dan 

Jababobwski menyatakan bahwa orang yang tidak tegas berarti 

apapun yang dipikirkan orang lain disetujui, dan apapun yang 

dipikirkan sendiri tidak diperhitungkan. Hal ini akan menimbulkan 

penyakit fisik yang sebenarnya merupakan manifestasi penyakit 

psikologis shingga sering disebut dengan istilah ”psikosomatis”. 

Jadi sikap ini akan berakibat munculnya kerugian pada orang yang 

tidak tegas tersebut. 

 

2.Agresitivitas 

 

a. Perilaku agresif ditinjau dari apakah ada niat atau tidak untuk melukai 

orang lain. Maka terdapat dua pengertian agresif yaitu: 

 

Menurut kaum behavioristik mengatakan bahwa perilaku dikatakan 

agresif apabila perilaku tersebut melukai orang lain. Kaum kognitif 

mendefinisikan agresi sebagai tindakan yang dimaksudkan untuk 

melukai orang lain. 
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b. Batasan atau konsep agresi berdasarkan pada norma sosial yang 

disepakati. Menurut Sears dkk perilaku agresif dapat dikelompokkan 

menjadi tiga yaitu: Agresi anti social yaitu perilaku agresif yang 

timbul dengan maksud melukai orang lain dan jenis ini merupakan 

tindakan yang buruk, Agresi prososial yaitu perilaku agresi yang 

mempunya niat yang baik misalnya saja seorang polisi mnembak 

seorang teroris yang telah membunuh beberapa orang yang tidak 

bersalah dan menahan sandera lainnya,Agresi yang disetujui 

(sanctioned aggression) yaitu agresi yang tidak diterima oleh norma 

social tetapi masih berada dalam batas wajar contoh seseorang 

memukuli pencuri yang sudah mengambil beberapa barang miliknya. 

 

c. Konsep agresi yang dikaitan dengan perilaku agresif atau perasaan 

agresif. Jadi agresif dalam hal ini diamati atau tampak, baik dalam 

bentuk verbal maupun non verbal. Misalnya seorang yng marah atau 

kecewa ditunjukan dalam bentuk memukul-mukul meja atau perilaku 

sejenis yng intinya menunjukkan bahwa yang bersangkutan sedang 

marah. Agresi instrumental adalah agresi yang terjadi apabila orang 

menggunakan agresinya untuk memperoleh tujuan praktis dengan 

melukai orang lain. 

 

d. Situationaly aggressive 

Orang menjadi agresif hanya pada situasi tertentu sedang pada situasi 

dan orang yang lain tidak agresif. Contoh: brdebat dengan teman 

tetapi tidak dengan orang tua. Generally aggressiveDalam segala hal 
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ingin selalu memegang kendali, tidak mau berpikir tentang orang lain, 

dan oranglain pun tidak mau memikirkan dia. Orang yang demikian 

cenderung dalam keadaan apapun selalu ingin menang sendiri, merasa 

yang paling benar dan tidak peduli pada kebutuhan orang lain. 

 

3. Agresitivitas dan akibatnya 

Sikap agresif adalah penggunaan hak sendiri dngan cara melanggar hak 

pribadi orang lain. Orang yang agresif akan dijauhi teman, atau bahkan 

keluarganya sendiri karena perilakunya sudah membuat orang 

disekelilingnya sakit hati. Tujuan dari sikap agresif adalah kemenangan. 

Namun kemenangan tersebut harus dibayar dengan dampak yang tidak 

menyenangkan. 

 

4. Assertiviness 

Ketegasan merupakan suatu bentuk sikap dan perilaku seseorang yang 

menunjukkan beberapa sifat seperti: Perilku yang mampu membuat 

individu bertindak dengan caranya sendiri tapi juga tidak menutup diri 

dari saran orang lain yang membuat dirinya lebih baik. Mampu 

menyuarakan hak haknya tanpa menyinggung orang lain. Percaya diri, 

mengekspresikan diri secara spontan (pikirn dan peasaan). 

 

9. Kesedian menjadi pendengar yang baik 

 

Sebagai pemimpin salah satunya harus menjadi pendengar yang baik untuk 

para bawahannya, berbagai perintah, intruksi, nasihat. Mendengarkan 

memang terkesan seperti hal yang mudah. Tapi menjadi pendengar yang 

baik butuh lebih dari sekadar memasang telinga dan membiarkan suara-
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suara masuk ke pikiran dan hati para pendengarnya. Mendengarkan bisa 

lebih dari itu. Mendengarkan merupakan salah satu cara yang paling 

ampuh untuk menghubungkan satu orang dengan orang lainnya. Ketika  

mendengarkan seseorang, menegaskan bahwa orang lain layak untuk 

mendapat perhatian dan membuat mereka merasa dihormati. 

 

10. Keberanian 

 

Keberanian adalah suatu sikap untuk berbuat sesuatu dengan tidak terlalu 

merisaukan kemungkinan-kemungkinan buruk. Aristoteles mengatakan 

bahwa, “The conquering of fear is the beginning of wisdom. Kemampuan 

menahklukkan rasa takut merupakan awal dari kebijaksanaan.” Artinya, 

orang yang mempunyai keberanian akan mampu bertindak bijaksana tanpa 

dibayangi ketakutan-ketakutan yang sebenarnya merupakan halusinasi 

belaka. Orang-orang yang mempunyai keberanian akan sanggup 

menghidupkan mimpi-mimpi dan mengubah kehidupan pribadi sekaligus 

orang-orang di sekitarnya.  

 

Hanya diri yang mampu mengukur apakah keberanian cukup besar? 

keberanian secara garis besar dipengaruhi oleh 3 hal, yaitu visi (vision), 

tindakan nyata (action), dan semangat (passion). Ketiga hal tersebut 

mampu mengatasi rasa khawatir, ketakutan, dan memudahkan kita meraih 

impian-impian. 

 

11. Fleksibilitas  

 

Sikap fleksibilitas mampu melakukan perubahan dalam cara berfikir, cara 

bertindak. Sikap, dan prilaku agar sesuai dengan tuntunan situasi dan 
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kondisi tertentu yang dihadapi tanpa mengorbankan prinsip-prinsip hidup 

yang dianut oleh sesorang. Kepemimpinan dengan visi hidup yang jelas 

sebagai penunjuk jalan tidak begitu saja menjamin kelangsungan yang 

menjamin untuk dapat begitu saja dapat dengan lancar 

mengkomunikasikan suara hatinya kepada orang lain, tapi sebaliknya 

kepemimpinan dengan kekuatan jiwa fleksibilitas menjadi pribadi tangguh 

dalam keberhasilan.  

 

12. Orientasi masa depan 

 

Orientasi merupakan peninjauan untuk menentukan sikap, arah, tempat 

dan sebagaianya yang tepat dan benar. Ciri-ciri kepemimpinan yang telah 

di identifikasikan dan dibahas dimuka perlu dikaitkan dengan satu ciri lain 

yaitu orientasi pimpinan. Jika seseorang tergolong tradisionalis, orientasi 

waktunya akan ditujukan ke masa lalu dan bernostalgia merupakan ciri 

utamanya. Jika seseorang tergolong popertunis maka orientasinya adalah 

masa sekarang. 

 

seorang pemimpin yang senantiasa memandang ke depan berarti akan 

mampu mendorong apa yang akan terjadi serta selalu waspada terhadap 

kemungkinan. Hal ini memberikan jaminan bahwa jalannya proses 

pekerjaan ke arah yang dituju akan dapat berlangusng terus menerus tanpa 

mengalami hambatan dan penyimpangan yang merugikan. Oleh sebab 

seorang pemimpin harus peka terhadap perkembangan situasi baik di 

dalam maupun diluar organisasi sehingga mampu mendeteksi hambatan-

hambatan yang muncul, baik yang kecil maupun yang besar 
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13. Rasa kohesi yang tinggi 

 

Kohesi merupakan organisasional dimana para anggota organisasi 

memiliki rasa solidaritas organisasional yang tinggi yang pada gilirannya 

mempermudah usaha peningkatan kerja sama yang terlepas dari hirarki, 

struktur, pembagian tugas, dan pola pengdelegasian wewenang yang 

terdapat dalam organisasi yang bersangkutan  

 

14. Rasionalitas  

 

Rasionalitas merupakan sebuah aksi, keyakinan atau keinginan yang 

rasional jika kita harus memilih. Rasionalitas merupakan konsep normatif 

yang mengacu pada kesuaian keyakinan seseorang dengan alasan 

seseorang untuk percaya atau tindakan sesorang dengan alasan sesorang 

untuk bertindak. Rasionalitas merupakan konsep normatif yang mengacu 

pada kesesuaian keyakinan seseorang dengan alasan seseorang untuk 

percaya, atau tindakan seseorang dengan alasan seseorang untuk bertindak. 

Namun, istilah "rasionalitas" cenderung digunakan secara berbeda dalam 

berbagai disiplin ilmu, termasuk diskusi khusus ekonomi, sosiologi, 

psikologi, biologi evolusioner dan ilmu politik. 

 

Sebuah keputusan yang rasional adalah salah satu yang tidak hanya 

beralasan, tetapi juga optimal untuk mencapai tujuan atau memecahkan 

masalah.Menentukan optimal untuk perilaku rasional membutuhkan 

formulasi diukur dari masalah, dan membuat beberapa asumsi utama. 

Ketika tujuan atau masalah melibatkan membuat keputusan, faktor 

rasionalitas dalam berapa banyak informasi yang tersedia (misalnya 
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lengkap atau pengetahuan yang tidak lengkap). Secara kolektif, perumusan 

dan latar belakang asumsi yang model di mana rasionalitas berlaku. 

 

Menggambarkan relativitas rasionalitas: jika seseorang menerima model 

yang diuntungkan diri sendiri adalah optimal, maka rasionalitas disamakan 

dengan perilaku yang mementingkan diri sendiri ke titik yang egois; 

sedangkan jika seseorang menerima model yang menguntungkan 

kelompok yang optimal, maka perilaku murni egois dianggap tidak 

rasional. Hal demikian berarti untuk menegaskan rasionalitas tanpa juga 

menentukan asumsi model yang menggambarkan bagaimana latar 

belakang masalah dibingkai dan dirumuskan. 

 

15. Kemampuan menentukan skala prioritas  

 

Kemampuan menentukan skala prioritas dimana urutan kebutuhan yang 

disusun berdasarkan tingkat kepentingan kebutuhan. Dengan menyusun 

skala prioritas manusia dapat mengetahui kebutuhan mana yang harus 

didahulukan dan kebutuhan mana yang dapat ditunda. Setelah kebutuhan 

yang paling mendesak terpenuhi, maka kita baru boleh memikirkan 

bagaimana pemenuhan kebutuhan lainnya. Lagi-lagi manusia perlu 

menyusun skala prioritas, kebutuhan mana yang perlu didahulukan dan 

mana yang bisa ditunda. Ada beberapa hal yang perlu dipergunakan 

sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan skala prioritas, yaitu 

antara lain sebagai berikut : 
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1. Tingkat Urgensi 

 

Hal yang pertama yaitu tingkat urgensinya, yaitu bagaimana didalam 

menentukan pilihan, mana yang harus didahulukan harus perlu 

dipertimbangkan seberapa jauh tingkat kepentingan hal tersebut. 

 

2. Kesempatan yang Dimiliki 

 

Yang kedua adalah apabila sustu kebutuhan hanya dibutuhkan pada saat 

itu saja, maka perlu didahulukan. Misalkan dalam suatu kondisi darurat, 

keselamatan atau kesehatan merupakan hal yang paling diutamakan. 

Demi kesembuhan dan kesehatan maka obat merupakan kebutuhan 

nomor satu dan yang paling utama untuk didahulukan dibandingkan hal 

lainnya yang bisa ditunda dan dikesampingkan terlebih dahulu. 

 

3. Pertimbangan Masa Depan 

 

Yang ketiga adalah bagaimana jika dalam menghadapai pilihan yang 

sulit, maka faktor masa depan juga perlu dipertimbangkan. Sebagai 

contoh: Ada berbagai pilihan bidang les yang ingin kita ikuti, namun 

karena keterbatasan suatu hal maka kita harus menentukan salah satu 

dan tidak bisa memilih keduanya, manakah yang harus kita pilih? 

Dalam hal ini kita harus mempertimbangkan mana yang paling 

bermanfaat bagi masa depan kita. 
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4. Kemampuan Diri 

 

Hal terakhir yang bisa menjadi bahan pertimbangan dalam penentuan 

skala prioritas adalah berawal dari sifat manusia yang mempunyai 

banyak keinginan dan selalu merasa tidak puas, namun ada hambatan 

karena keterbatasan kemampuan, baik dari segi ekonomi maupun yang 

lain. Maka perlu dipertimbangkan pula berdasarkan kemampuan yang 

dimiliki, baik dari segi materi maupun non materi agar pilihan yang 

diambil bisa tepat sesuai kemampuan. 

 

Sebagai contoh : Di era jaman sekarang ini, persaingan hidup dikota 

besar sangatlah ketat dan memaksa manusia untuk saling berlomba agar 

tidak tertinggal dengan yang lain. Dalam kondisi kesemrawutan ini, 

kadang muncul persaingan yang tidak sehat, berusaha memaksakan diri 

agar bisa sama dengan orang lain tanpa mempertimbangkan 

kemampuan diri, akibatnya belum tentu akan bertahan lama, bisa saja 

malah semakin menderita dikarenakan keterbatasan yang dimiliki. 

 

C. Kemiskinan  

 

Dalam kamus ilmiah populer, kata “Miskin” mengandung arti tidak berharta 

(harta yang ada tidak mencukupi kebutuhan) Adapun kata “fakir” diartikan 

sebagai orang yang sangat miskin. Secara Etimologi makna yang terkandung 

yaitu bahwa kemiskinan sarat dengan masalah konsumsi. Hal ini bermula 

sejak masa neo-klasik di mana kemiskinan hanya dilihat dari interaksi negatif 

(ketidakseimbangan) antara pekerja dan upah yang diperoleh. 
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Kemiskinan juga dapat diartikan sebagai suatu keadaan dimana seseorang 

tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari atau bisa 

dikatakan dengan suatu kondisi serba kekurangan dalam arti minimnya materi 

yang dimana mereka ini tidak dapat menikmati fasilitas pendidikan, 

pelayanan kesehatan, dan kemudahan-kemudahan lainnya yang tersedia pada 

jaman modern. Kemiskinan merupakan hal yang kompleks karena 

menyangkut berbagai macam aspek seperti hak untuk terpenuhinya pangan, 

kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan sebagainya. Agar kemiskinan di 

Indonesia dapat menurun diperlukan dukungan dan kerja sama dari pihak 

masyarakat dan keseriusan pemerintah dalam menangani masalah 

kemiskinan. 

 

Menurut Hall dan Midgley (2004: 14) kemiskinan dapat didefenisikan 

sebagai kondisi deprivasi materi dan sosial yang menyebabkan individu hidup 

dibawah standar kehidupan yang layak, atau kondisi dimana individu 

mengalami deprivasi relatif dibandingkan dengan individu yang lainnya 

dalam masyarakat. Menurut Syaifuddin (2007:32) membagi cara berfikir 

yang memandang kemiskinan sebagai gejala absolut dan sebagai gejala 

relatif. Cara berfikir mengenai kemiskinan sebagai gejala absolut memandang 

kemiskinan sebagai kondisi serba kekurangan materi, hanya memiliki sedikit 

atau bahkan tidak memiliki sarana untuk mendukung kehidupan sendiri. 

 

Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi kekurangan hal-hal yang biasa 

untuk dipunyai seperti makanan, pakaian, tempat berlindung dan air minum, 

hal-hal ini berhubungan erat dengan kualitas hidup. Kemiskinan kadang juga 
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berarti tidak adanya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan yang mampu 

mengatasi masalah kemiskinan dan mendapatkan kehormatan yang layak 

sebagai warga negara. Sebagian orang memahami istilah ini secara subyektif 

dan komparatif, sementara yang lainnya melihatnya dari segi moral dan 

evaluatif, dan yang lainnya lagi memahaminya dari sudut ilmiah yang telah 

mapan.Dari berbagai sudut pandang tentang pengertian kemiskinan, pada 

dasarnya bentuk/jenis kemiskinan dapat dikelompokkan menjadi tiga 

pengertian, yaitu: 

 

1. Kemiskinan Absolut 

Seseorang dikategorikan termasuk ke dalam golongan miskin absolut 

apabila hasil pendapatannya berada di bawah garis kemiskinan, tidak 

cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum, yaitu: pangan, 

sandang, kesehatan, papan, dan pendidikan. 

 

2. Kemiskinan Relatif 

Seseorang yang tergolong miskin relatif sebenarnya telah hidup di atas 

garis kemiskinan tetapi masih berada di bawah kemampuan masyarakat 

sekitarnya. Kemiskinan ini dilihat dari aspek ketimpangan sosial, karena 

ada orang yang sudah dapat memenuhi kebutuhan dasar minimumnya 

tetapi masih jauh lebih rendah dibanding masyarakat sekitarnya. Semakin 

besar ketimpangan antara tingkat penghidupan golongan atas dan golongan 

bawah maka akan semakin besar pula jumlah penduduk yang dapat 

dikategorikan miskin, sehingga kemiskinan relatif erat hubungannya 

dengan masalah distribusi pendapatan. 
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3. Kemiskinan Kultural 

 

Kemiskinan ini berkaitan erat dengan sikap seseorang atau sekelompok 

masyarakat yang tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupannya 

sekalipun ada usaha dari pihak lain yang membantunya. Mereka merasa 

miskin karena membandingkan dirinya dengan orang lain atau pasrah 

dengan keadaannya dan menganggap bahwa mereka miskin karena 

turunan, atau karena dulu orang tuanya atau nenek moyangnya juga 

miskin, sehingga usahanya untuk maju menjadi kurang. Keluarga miskin 

adalah pelaku yang berperan sepenuhnya untuk menetapkan tujuan, 

mengendalikan sumber daya, dan mengarahkan proses yang 

mempengaruhi kehidupannya. Ada tiga potensi yang perlu diamati dari 

keluarga miskin yaitu: 

 

1. Kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar contohnya dapat dilihat 

dari aspek pengeluaran keluarga, kemampuan menjangkau tingkat 

pendidikan dasar formal yang ditamatkan, dan kemampuan menjangkau 

perlindungan dasar. 

 

2. Kemampuan dalam melakukan peran sosial akan dilihat dari 

kegiatanutama dalam mencari nafkah, peran dalam bidang pendidikan, 

peran dalam bidang perlindungan, dan peran dalam bidang 

kemasyarakatan.  
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a. Faktor-faktor penyebab terjadinya kemiskinan 

1. Pengangguran 

Semakin banyak pengangguran, semakin banyak pula orang-orang miskin 

yang ada di sekitar. Karena pengangguran atau orang yang menganggur 

tidak bisa mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. 

Padahal kebutuhan setiap manusia itu semakin hari semakin bertambah. 

Selain itu pengangguran juga menimbulkan dampak yang merugikan bagi 

masyarakat, yaitu pengangguran dapat menjadikan orang biasa menjadi 

pencuri, perampok, dan pengemis yang akan meresahkan masyarakat 

sekitar. 

2. Tingkat pendidikan yang rendah 

Tidak adanya keterampilan, ilmu pengetahuan, dan wawasan yang lebih,  

masyarakat tidak akan mampu memperbaiki hidupnya menjadi lebih baik. 

Karena dengan pendidikan masyarakat bisa mengerti dan memahami 

bagaimana cara untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi kehidupan 

manusia.Dengan belajar, orang yang semula tidak bisa menjadi bisa, salah 

menjadi benar, dsb. Maka dengan tingkat pendidikan yang rendah 

masyarakat akan dekat dengan kemiskinan. 

 

3. Bencana Alam 

Banjir, tanah longsor, gunung meletus, dan tsunami menyebabkan 

gagalnya panen para petani, sehingga tidak ada bahan makanan untuk 

dikonsumsi dan dijual kepada penadah atau koperasi.Kesulitan bahan 
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makanan dan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari tidak 

dapat terpenuhi. 

 

b. Cara Mengatasi Kemiskinan 

1. Pemerintah harus menyediakan lebih banyak lagi lapangan pekerjaan, agar 

dapat membantu masyarakat dalam memecahkan masalah kehidupan 

untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari anggota keluarganya. 

2. Jangan menjadi pemalas! Selain pemerintah, masyarakat juga harus ikut 

andil dalam mensejahterakan kehidupan. Apabila masih belum ada 

lowongan pekerjaan, masyarakat bisa menciptakan lapangan pekerjaan 

sendiri, lebih bagus jika lapangan pekerjaan buatan sendiri itu bisa 

menampung orang lain untuk menjadi karyawan kita. 

3. Bantuan pendidikan dan kursus gratis dari pemerintah kepada masyarakat 

kurang mampu agar dapat melanjutkan sekolahnya tanpa bingung soal 

biaya. Kursus menjahit, memasak untuk ibu-ibu atau bapak-bapak, serta 

menyediakan fasilitasnya, seperti mesin jahit dan peralatan memasak agar 

setelah selesai kursus, para bapak dan ibu tersebut bisa langsung 

mempraktikkan keahliannya di lingkungan dimana mereka tinggal. 

 

D. Keluarga  

 

Keluarga adalah salah satu kelompok atau kumpulan manusia yang hidup 

bersama sebagai satu kesatuan atau unit masyarakat terkecil dan biasanya 

selalu ada hubungan darah, ikatan perkawinan atau ikatan lainnya, tinggal 

bersama dalam satu rumah yang dipimpin oleh seorang kepala keluarga dan 

makan dalam satu periuk. 
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Terdapat beberapa definisi keluarga dari beberapa sumber, yaitu 

sebagaiberikut: 

 

1. Keluarga adalah sekumpulan orang dengan ikatan perkawinan, kelahiran, 

dan adopsi yang bertujuan untuk menciptakan, mempertahankan budaya, 

dan meningkatkan perkembangan fisik, mental, emosional, serta sosial 

dari tiap anggota keluarga (Duvall dan Logan, 1986). 

 

2. Keluarga adalah dua atau lebih individu yang hidup dalam satu rumah 

tangga karena adanya hubungan darah, perkawinan, atau adopsi. Mereka 

saling berinteraksi satu dengan yang lain, mempunyai peran masing-

masing dan menciptakan serta mempertahankan suatu budaya (Bailon 

dan Maglaya,1978 ). 

 

3. Keluarga merupakan unit terkecil dari masyarakat yang terdiri dari 

kepala keluarga dan beberapa orang yang berkumpul dan tinggal di suatu 

tempat di bawah satu atap dalam keadaan saling ketergantungan 

(Departemen Kesehatan RI, 1988). 

 

4. Narwoko dan Suyanto, (2004) : Keluarga adalah lembaga sosial dasar dari 

mana semua lembaga atau pranata sosial lainnya berkembang. Di 

masyarakat mana pun di dunia, keluarga merupakan kebutuhan manusia 

yang universal dan menjadi pusat terpenting dari kegiatan dalam 

kehidupan individu” 
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a. Suatu keluarga setidaknya memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 

 

1. Terdiri dari orang-orang yang memiliki ikatan darah atau adopsi. 

 

2. Anggota suatu keluarga biasanya hidup bersama-sama dalam satu rumah 

dan mereka membentuk satu rumah tangga. 

3. Memiliki satu kesatuan orang-orang yang berinteraksi dan saling 

berkomunikasi, yang memainkan peran suami dan istri, bapak dan ibu, 

anak dan saudara. 

 

Pengertian Keluarga menurut Sigmund Freud, pada dasarnya keluarga itu 

terbentuk karena adanya perkawinan pria dan wanita. Bahwa menurut beliau 

keluarga merupakan manifestasi dari pada dorongan seksual sehingga 

landasan keluarga itu adalah kehidupan seksual suami isteri. Maka dapat 

difahami bahwa Pengertian Keluarga adalah sekumpulan orang (rumah 

tangga) yang memiliki hubungan darah atau perkawinan atau menyediakan 

terselenggaranya fungsi-fungsi instrumental mendasar dan fungsi-fungsi 

ekspresif keluarga bagi para anggotanya yang berada dalam suatu jaringan. 

 

Fitzpatrick (2004), memberikan pengertian keluarga dengan cara 

meninjaunya berdasarkan tiga sudut pandang yang berbeda, yaitu: 

 

1. Pengertian Keluarga secara Struktural: Keluarga didefenisikan berdasarkan 

kehadiran atau ketidakhadiran anggota dari keluarga, seperti orang tua, 

anak, dan kerabat lainnya. Defenisi ini memfokuskan pada siapa saja yang 

menjadi bagian dari sebuah keluarga. Dari perspektif ini didapatkan 

pengertian tentang keluarga sebaga asal-usul (families of origin), keluarga 
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sebagai wahana melahirkan keturunan (families of procreation), dan 

keluarga batih (extended family). 

 

2. Pengertian Keluarga secara Fungsional: Defenisi ini memfokuskan pada 

tugas-tugas yang dilakukan oleh keluarga, Keluarga didefenisikan dengan 

penekanan pada terpenuhinya tugas-tugas dan fungsi-fungsi psikososial. 

Fungsi-fungsi tersebut mencakup fungsi perawatan, sosialisasi pada anak, 

dukungan emosi dan materi, juga pemenuhan peran-peran tertentu. 

 

3. Pengertian Keluarga secara Transaksional: Defenisi ini memfokuskan pada 

bagaimana keluarga melaksanakan fungsinya. Keluarga didefenisikan 

sebagai kelompok yang mengembangkan keintiman melalui perilaku-

perilaku yang memunculkan rasa identitas sebagai keluarga 

(familyidentity), berupa ikatan emosi, pengalaman historis, maupun cita-

cita masa depan. 

 

Dapat disimpulkan bahwa karakteristik keluarga adalah: 

 

1. Terdiri dari dua atau lebih individu yang diikat oleh hubungan darah, 

perkawinan atau adopsi. 

2. Anggota keluarga berinteraksi satu sama lain dan masing-masing 

mempunyai peran sosial: suami, istri, anak, kakak dan adik. 

3. Anggota keluarga biasanya hidup bersama atau jika terpisah mereka tetap 

memperhatikan satu sama lain. 

4. Mempunyai tujuan menciptakan dan mempertahankan budaya, 

meningkatkan perkembangan fisik, psikologis, dan sosial anggota. 
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Keluarga juga dapat dibedakan menjadi dua, yaitu keluarga inti (conjugal 

family) dan keluarga kerabat (consanguine family).Conjugal Family atau 

keluarga inti (batih) didasarkan atas ikatan perkawinan dan terdiri dari suami, 

istri, dan anak-anak mereka yang belum kawin. Sedangkan 

Consanguinefamily tidak didasarkan pada pertalian suami istri, melainkan 

pada pertalian darah atau ikatan keturunan dari sejumlah orang kerabat. 

Keluarga kerabat terdiri dari hubungan darah dari beberapa generasi yang 

mungkin berdiam dalam satu rumah atau pada tempat lain yang berjauhan. 

“Kesatuan keluarga consanguine ini disebut juga sebagai extended family 

atau “keluarga luas”. (Narwoko dan Suyanto, 2004:14). 

 

E. Kerangka Pikir  

 

 

Berdasarakan tinjauan pustaka diatas, maka dapat dirumuskan kerangka 

pemikiran penelitian ini sebagaimana yang telah disebutkan dalam tinjauan 

pustaka, merupakan pengalaman objek, peristiwa, atau hubungan yang 

diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan yang melibatkan 

sensasi, atensi, ekspetasi, motivasi, dan memori. Kepemimpinan merupakan 

kemampuan untuk membangkitkan semangat orang lain agar bersedia dan 

memiliki tanggung jawab total terhadap usaha mencapai atau melampaui 

tujuan organisasi. Tanpa adanya sebuah kemimpinan atau bimbingan, maka 

hubungan antara tujuan perseorangan dan tujuan organiasai menjadi renggang 

(lemah).  
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Keadaan ini menimbulkan situasi dimana perseorangan berkerja untuk 

mencapai tujuan pribadinya, sementara itu keseluruhan organisasi menjadi 

tidak efisien dalam pencapaian sasaran-sasaranya. Pada dasarnya seseorang 

pemimpin mempunyai gaya atau style dalam memimpin, hal ini sangat 

mempengaruhi terhadap keberhasilan sesorang pemimpin dalam 

mempengaruhi pengikut-pengikutnya. Dalam penelitian ini memfokuskan 

gaya kepada kepemimpinan berdasarkan traits theory yaitu: Pengetahuan 

umum yang luas,Objektivitas, Kemampuan analitik, Keterampilan 

berkomunikasi secara efektif, Daya ingat yang kuat, Pragmatisme, 

Keteladanan, Ketegasan, Kesedian menjadi pendengar yang baik, dan 

Keberanian. 
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Penanggulangan Masyarakat 

Misikin Kelurahan 

Penengahan  

Kepemimpinan 

Berdasrkan Traits 

Theory  

 

1.Pengetahuan 

umum yang luas 

2.Objektivitas  3.Kemampuan 

analitik 

10.Keberanian  

6. Pragmatisme 

9.Kesedian 

maenjadi pendengar 

8.Ketegasan 7.Keteladanan 

5. Daya ingat 

yang kuat  

4.Keterampilan 

berkomunikasi  

11.Fleksibilitas 12.Orientasi Masa 

Depan 

13.Rasa Khosesi 

Yang Tinggi 

14.Rasionalitas 15.Kemampuan 

Menetukan Skala 

Prioritas 
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III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

A. Tipe Penelitian  

 

 

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan 

kualitatif. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis dan 

menggambarkan mengenai kepemimpin Lurah dalam penanggulangan 

keluarga miskin di Kelurahan Penengahan Kecamatan Kedaton. Menurut Bog 

dan Guba dalam Uhar Suhar Saputra (2012:181) mendefinisikan metode 

kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif 

berupa kata-kata tulisan atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat 

diamati. Metode ini dapat mengungkapkan peristiwa riil di lapangan bahkan 

mengungkapkan nilai-nilai tersembunyi dari penelitian ini. 

 

Bog dan Taylor (2002:3), menyatakan metedologi kualitatif merupakan 

prosedur penelitian yang menghasilakan data deskfritif berupa kata-kata 

tertulis maupun lisan dari orang maupun prilaku yang diteliti. Dimana 

harapannya agar informan akan memberikan informasi data yang sebenarnya 

agar tidak ada rekayasa dalam memberikan informasi maupun data-data yang 

dibutuhkan oleh peneliti. 

 

 



46 
 

Selama proses penelitian terhadap informan tidak hanya pada saat 

wawancara, tapi pada setiap kesempatan bertemu di kantor Kelurahan 

Penengahan. Peneliti dapat melakukan juga dengan teknik dokumentasi.hal 

ini mengungkapkan informasi sebanyak mungkin dan subjektif melalui 

pertanyan-pertanyan yang disusun memalui daftar wawancara dan dokumen 

yang ada. 

 

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskritif yang 

dimaksudkan untuk mengeksplorasi dan mengkalifikasi mengenai suatu 

fenomena menurut Sukmadinata (2006:72) menyatakan bahwa:  

 

“penelitian deksriftif adalah suatu penelitian desktifif adalah suatu bentuk 

penelitian yang ditujukan dan mendeskripsikan fenomena-fenomena 

yang ada baik feneomena alamiah maupun fenomena buatan manusia 

.fenomen tersebut bisa berupa bentuk, aktivitas, karateristik, perubahan, 

hubungan, persaman dan perbedan antara fenomena yang satu dengan 

fenomena lainnya.” 

 

 

Pada definisi ini, penelitian deskriftif merupaka akumulasi data dasar dalam 

cara deksriftif semata-mata tidak perlu mencari atau menerangkan hubungan, 

membuat ramalan, mengkajii hipotesis atau mendapatkan makna dan 

implikasi. Penulis menggunakan tipe penelitian deskriptif kualitatif karena 

sesuai dengan kebutuhan penelitian dimana penelitian ini mendeskripsikan 

dan menganalisis data tentangkepemimpinan Lurah dalam penanggulangan 

keluarga miskin dalam perspektif traits theory di KelurahanPenengahan 

Kecamatan Kedaton. 
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B. Fokus Penelitian  

 

 

Fokus penelitian dalam penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah dan 

tujuan penelitian yaitu untuk menjawab bagaimana kepemimpinan Lurah 

dalam penanggulangan keluarga miskin dalam perspektif traits theory di 

KelurahanPenengahan Kecamatan Kedaton. Adapun yang diamati dalam 

penelitian ini dilihat dari proses kepemimpinan Lurah Penengahan dalam 

menanggulangi keluarga miskin yang ada di Kelurahan Penengahan. Dilihat 

dari sifat-sifat kepemimpinan Lurah yang berdasarkan Traits Theory dapat 

mengatasi masyarakat miskin yang berada dibawah kepemimpinannya. 

 

Miles dan Huberman (1992:30) menjelaskan bahwa memfokuskan dan 

membatasi pengumpulan data dapat dianggap sebagai bagian dari reduksi 

data yang sebelumnya sudah diantisipasi. Dalam penelitian kualitatif, fokus 

penelitian sangat penting artinya. 

 

Penentuan fokus dalam suatu penelitian setidaknya memiliki dua tujuan. 

Pertama, penentuan fokus dapat membatasi studi yang juga berati bawah 

adanya fokus, penentuan tempat penelitian menjadi lebih layak. Kedua, 

penetuan fokus secara efektif dapat dijadikan sebagai alat untuk menyaring 

informasi yang masuk sebab harus diperhatikan bahwa ketika dilapangan, 

akan ditemui banyak data yang menarik, sebab harus diperhatikan bahwa 

ketika dilapangan, akan ditemui banyak data yang menarik, namun jika 

dipandang tidak relavan data itu harus dihiraukan. Namun demikian dalam 

penelitian kualitatif, fokus penelitian tidaklah bersifat permanen melainkan 

dapat berubah, sebab dengan adanya perubahan terhadap fokus penelitian 
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dapat berati bahwa penelitian yang dilakukan jauh dapat dipahami dan lebih 

meninggkat.  

 

Pada penelitian ini, fokus penelitian diarahkan pada kepemimpinan Lurah 

Penengahan dalam penengulangan masyarakat miskin dilihat berdasarkan 

perspektif traits theory yaitu: 

1. Pengetahuan umum yang luas 

kepemimpinan yang telah umum diterima,baik oleh para teoritisi maupun 

oleh para parktisi, ialah bahwa semakin tinggi kedudukan seorang dalam 

hirarki iyalah kepemimpinan organisasi, ia semakin dituntut untuk mampu 

berfikir dan bertindak sebagi seorang generalis yang dituntut untuk 

memiliki kempuan untuk melihat dan memperlakukan seluruh satuan kerja 

dalam organisasi dengan persepsi dan pendekatan yang inkrementalistik 

dan atomistik. 

 

Sangat mudah memahami bahwa persepsi dan pendekakatan yang holistik 

menuntut pengetahuan yang luas yang berati pemahaman berbagai disiplin 

ilmiah yang ada sangkut pautnya dengan tujuan, strategi, rencana dan 

kegiatan organisasi yang di inkrementalistik atau atomistik tetap penting 

menadapt perhatian. Hanya saja perhatian demikian cukup diberikan oleh 

para pejabat pemimpin yang berada pada bagian bawah dari hirarki 

kepemimpinan dalam organisasi yang memang dituntut memiliki 

pengetahuan yang spesialitik. Bahkan tidak ada yang salah apabila karena 

latar belakang pendidikan dan pengalaman, sesorang pemimpin memiliki 

pengetahuan uang spesiliatik. 



49 
 

Pengetahuan yang spesialistik itu hanya akan menjadi penghalang bagi 

efektivitaa kepemimpinan sesorang apabila pengetahuan tersebut berakibat 

pada pemberian perhatian yang tidak proposional pada satuan kerja 

tertentu dalam organisasi hanya karena satuan kerja tersebut terlibat dalam 

penyelenggaraan berbagai kegiatan yang kebetulan secara ilmiah menjadi 

objek studi dari pengetahuan spesialistik yang dimilikinya. 

 

2. Objektivitas 

 

Setiap pejabat pemimpin diharapakan dan bahkan dituntut berperan 

sebagai penasehat bagi para bawahannya. Setiap pejabat pemimpin 

diharapakan dan bahkan dituntut berperan sebagai penasehat bagi para 

bawahannya, memainkan peran tersebut berati antara lain bahwa para 

pejabat pemimpin menjadi tempat bertanya bagi para anggota organisasi, 

tidak hanya menyangkut berbagai hal yang ada kaitanya secara langsung 

dengan kehidupan organisasional seperti pelaksanan perkerjan, hubungan 

kerja, masalah jabatan, kedudukan pangkat,dan kesejahteran 

sosial.Sehingga, salah stau kunci keberhasilan kepemimpinan adalah 

pemimpin dapat mengemudikan organisasi secara objektif. 

 

3. Kemampuananalitik 

 

kepempinan yang efektif dan pengalaman, banyak orang menunjukan 

bahwa efektivitas kepemimpinan seorang tidak lagi terletak pada 

kemampuan untuk melaksanakan kegiatan yang bersifat teknis 

operasional, melainkan pada kemampuan untuk berfikir, cara dan 

kemampuan berfikir yang diperlukan adalah yang integralistik, strategik, 
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dan berorientasi pada pemecahan masalah.Cara berfikir demikian 

memerlukan kemampuan analitik yang tinggi dengan katalain cara berfikir 

yang interrastik menuntut kemampuan analitik sedemikian rupa sehingga 

menumbuhkan sikap yang memperlukan organisasi sebagai satuan yang 

saling berhubungan, meskipun didalamnya terdapat satuan kerja yang 

menyelenggarakan berbagai kegiatan dengan aneka ragam spealisasi.  

 

Cara berpikir yang berorientasi pada pemecahan masalah jelas menuntut 

kemampuan analitik, mulai dari identifikasi hakikat masalah yang 

dihadapi, pengumpulan dan penelaahan informasi yang diperlukan, 

analisis berbagai alternative pemecahan yang mungkin ditempuh, 

penentuan pilihan pemecahan sedemikian rupa sehingga pelaksanaan 

benar benar membawa organisasi kepada pemecahan yang tuntas serta 

dapat dipertanggungjawabkan dengan kata lain kemampuan analitik harus 

tercermin pada kemampuan diagnostic dan prognosa yang tepat sehingga 

tindakan yang diambil dalam bentuk keputusan yang berupakan inti 

kepemimpinan. 

 

4. Keterampilan berkomunikasi secara efektif  

 

Dalam kehidupan organisasional terdapat empat jenis fungsi komunikasi 

yaitu fungsi motivasi, fungsi ekspresi emosi, fungsi penyampaian 

informasi, dan fungsi pengawasan. peran komunikasi tidaklah kecil dalam 

mendorong motivasi kuat dalam diri anggota organisasi untuk berkaya 

lebih tekun. Fungsi lain dari komunikasi iyalah sebagai wahana 

penyampaian informasi yang diperlukan oleh berbagai pihak untuk 
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memperlancar dalam proses pengambilan keputusan. Seperti dimaklumi 

proses pengambilan keputusan sukar berlangsung dengan lancer dan 

efektif tampa tersedianya berbagi jenis informasi, terutama dalam usaha 

mencari dan menemukan serta menganalisis berbagai alternative yang 

mungkin ditempuh dalam memilih salah satu diantaranya untuk ditempuh. 

 

Fungsi terakir komunikasi adalah selaku pengendalian prilaku para 

anggota organisasi dikatakan demikian karena dalam suatu organisasi para 

anggota organisasi diharapkan taat kepada petunjuk, peraturan dan norma-

norma yang berlaku bagi para anggota organisasi yang bersangkutan. 

Hakikatnya dan pentingnya berbagai petunjuk peraturan dan norma-norma 

tersebut disampaikan kepada para anggota organisasi melalui jalur-jalur 

organisasi terntentu. 

 

5. Keterampilan mendidik 

 

Pejabat pimpinan adalah seseorang pendidik, mendidik disini diartikan 

secara luas tidak terbatas hanya pada cara-cara mendidik yang ditempuh 

secara formal. Kemampuan menggunakan setiap kesempatan untuk 

meningkatkan keampuan bawahan, mengubah sikap dan prilakunya dan 

menigkatkan kemampuan bawahan, mengubah sikap dan perilakunya dan 

meningkatkan dedikasinya kepada organisasi merupakan pencerminan 

perananya sebagai seorang pendidik. Seorang pemimpin mampu 

memberikan nasehat kepada para bawahannya untuk memecahkan 

berbagai masalah yang dihadapi, bagi sebagai individu mampu sebabagi 

anngota kelompok tertentu dalam organisasi, iya pun telah menjalankan 
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tugas sebagai seorang pendidik. Jelasnya bahwa kemampuan 

menggunakan setiap kesempatan untuk meningkatkan kemampuan 

bawahanya, merubah sikap dan prilaku dan meningkatkan dedikasinya 

kepada organisasi merupakan cerminan peranannya sebagai seorang 

pendidik. 

 

6. Pragmatisime 

 

Pragmatisime pada dasarnya adalah berfikir secara realistik. Berfikir dan 

bertindak secara pragmatik sama sekali tidak berati boleh mempunyai cita-

cita tinggi, bersikap fatalistik, menganut faham deterministik atau bersikap 

pasrah.Sikap yan pragmatig tidak pula berarti menganut pandanagan yang 

deterministik. Pandangan deterministik pada dasarnya berarti bahwa dalam 

kehidupan ini ada kekutan selain kekutan dari dalam diri.Bersikapa 

pramagtik juga tidak berarti mempunyai sikap pasrah. Sikap pasrah yang 

berkaitan erat dengan sikap yang fatalistic dan deterministik. Apabila sikap 

demikian menjadi pandangan hidup seseorang, tidak terdapat dorongan 

kuat yang bersipat interinsik untuk berbuat sesuatu. 

 

7. Keteladanan 

 

Keteladanan adalah perilaku yang terpuji dan disenangi karena sesuai 

dengan nilai-nilai kebaikan dan kebenaran. Menjalankan keteladanan 

merupakan cara yang bisa dilakukan para pemimpin dalam memotivasi 

para pegawai untuk bekerja dengan berlandaskan visi. Perilaku 

keteladanan para pimpinan adalah dengan menunjukkan kepada para 

bawahan mengenai apa yang harus mereka lakukan, memberikan contoh-
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contoh dan terlibat dalam perilaku simbolik yang memberitahu para 

anggota apa yang diharapkan dari mereka, dan memberitahu perilaku yang 

layak untuk dilakukan. Keteladanan ini dapat ditampilan dalam disiplin 

waktu, kepatuhan terhadap aturan, prosedur, tugas dan tanggung jawab 

sepenuhnya. Efektivitas kepemimpinan adalah sebuah keteladanannya 

yang sangat penting dalam menjalankan sebuah tugas.karena kedisplinan 

kunci kesuksesan seorang pemimpin dalam mempin sebuah oragnisasi 

yang akan dia contohkan kepada semua bawahanya 

 

8. Ketegasan 

 

Dalam kepemimpinan ketegasan sangat diperlukan pada saat menentukan 

sesutau hal atau dalam bertindak perlu disertai oleh sikap fleksibel. Dalam 

kepemimpinan ketegasan sangat dipentingkan pada saat menentukan 

sesutau hal atau dalam bertindak perlu disertai oleh sikap fleksibel. 

Ketegasan diperlukan dalam menghadapi situasi problemmatik, terutama 

yang timbul karena disiplin kerja yang tidak setinggi diharapakan. 

Assertiviness/Ketegasan adalah orang orang yang tegas dalam mengambil 

keputusan. Terdapat tiga macam perilaku yang terkait dengan 

assertiveness yaitu: non assertiveness, agresitivitas dan assertivitas 

 

9. Kesedian menjadi pendengar yang baik 

 

Sebagai pemimpin salah satunya harus menjadi pendengar yang baik untuk 

para bawahannya, berbagai perintah, intruksi, nasihat. Mendengarkan 

memang terkesan seperti hal yang mudah.Tapi menjadi pendengar yang 

baik butuh lebih dari sekadar memasang telinga dan membiarkan suara-
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suara masuk ke pikiran dan hati para pendengarnya.Mendengarkan bisa 

lebih dari itu. Mendengarkan merupakan salah satu cara yang paling 

ampuh untuk menghubungkan satu orang dengan orang lainnya. Ketika  

mendengarkan seseorang, menegaskan bahwa orang lain layak untuk 

mendapat perhatian dan membuat mereka merasa dihormati. 

 

10. Keberanian 

 

Keberanian adalah suatu sikap untuk berbuat sesuatu dengan tidak terlalu 

merisaukan kemungkinan-kemungkinan buruk. Aristoteles mengatakan 

bahwa, “The conquering of fear is the beginning of wisdom. Kemampuan 

menahlukkan rasa takut merupakan awal dari kebijaksanaan.” Artinya, 

orang yang mempunyai keberanian akan mampu bertindak bijaksana tanpa 

dibayangi ketakutan-ketakutan yang sebenarnya merupakan halusinasi 

belaka. Orang-orang yang mempunyai keberanian akan sanggup 

menghidupkan mimpi-mimpi dan mengubah kehidupan pribadi sekaligus 

orang-orang di sekitarnya.  

 

11. Fleksibilitas  

 

Sikap fleksibilitas mampu melakukan perubahan dalam cara berfikir, cara 

bertindak. Sikap, dan prilaku agar sesuai dengan tuntunan situasi dan 

kondisi tertentu yang dihadapi tanpa mengorbankan prinsip-prinsip hidup 

yang dianut oleh sesorang. Kepemimpinan dengan visi hidup yang jelas 

sebagai penunjuk jalan tidak begitu saja menjamin kelangsungan yang 

menjamin untuk dapat begitu saja dapat dengan lancar 

mengkomunikasikan suara hatinya kepada orang lain, tapi sebaliknya 
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kepemimpinan dengan kekuatan jiwa fleksibilitas menjadi pribadi tangguh 

dalam keberhasilan. Apa yang terpikirkankan dengan kekuatan jiwa 

fleksibilitas dapat menuntun kearah keberhasilan, karena kekuatan 

kebiasaan berpikir yang dituntun oleh kekuatan kebiasaan. 

 

12. Orientasi masa depan 

 

Orientasi merupakan peninjauan untuk menentukan sikap, arah, tempat 

dan sebagaianya yang tepat dan benar. Ciri-ciri kepemimpinan yang telah 

diidentifikasikan dan dibahas dimuka perlu dikaitkan dengan satu ciri lain 

yaitu orientasi pimpinan. Jika seseorang tergolong tradisionalis, orientasi 

waktunya akan ditujukan ke masa lalu dan bernostalgia merupakan ciri 

utamanya. Jika seseorang tergolong opertunis maka orientasinya adalah 

masa sekarang. 

 

seorang pemimpin yang senantiasa memandang ke depan berarti akan 

mampu mendorong apa yang akan terjadi serta selalu waspada terhadap 

kemungkinan. Hal ini memberikan jaminan bahwa jalannya proses 

pekerjaan ke arah yang dituju akan dapat berlangusng terus menerus tanpa 

mengalami hambatan dan penyimpangan yang merugikan. Oleh sebab 

seorang pemimpin harus peka terhadap perkembangan situasi baik di 

dalam maupun diluar organisasi sehingga mampu mendeteksi hambatan-

hambatan yang muncul, baik yang kecil maupun yang besar 

 

13. Rasa kohesi yang tinggi 

 

Kohesi merupakan organisasional dimana para anggota organisasi 

memiliki rasa solidaritas organisasional yang tinggi yang pada gilirannya 
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mempermudah usaha peningkatan kerja sama yang terlepas dari hirarki, 

struktur, pembagian tugas, dan pola pengdelegasian wewenang yang 

terdapat dalam organisasi yang bersangkutan  

 

14. Rasionalitas  

 

Rasionalitas merupakan sebuah aksi, keyakinan atau keinginan yang 

rasional jika kita harus memilih.  

 

15. Kemampuan menentukan skala prioritas  

 

Kemampuan menentukan skala prioritas dimana urutan kebutuhan yang 

disusun berdasarkan tingkat kepentingan kebutuhan. Dengan menyusun 

skala prioritas manusia dapat mengetahui kebutuhan mana yang harus 

didahulukan dan kebutuhan mana yang dapat ditunda. Setelah kebutuhan 

yang paling mendesak terpenuhi, maka kita baru boleh memikirkan 

bagaimana pemenuhan kebutuhan lainnya. Lagi-lagi manusia perlu 

menyusun skala prioritas, kebutuhan mana yang perlu didahulukan dan 

mana yang bisa ditunda. 

 

C. Lokasi Penelitian  

 

 

Dalam penentuan lokasi yaitu Meleong (2011:86) menyatakan cara yang 

ditempuh dengan jalan mempertimbangankan teori subtansi dan menjalankan 

turun lapangan untuk mencari kesesuaian dengan kenyatan yang ada di 

lapangan sementara itu kebatasan geografis dan praktis seperti waktu dan 

tenaga perlu dijadikan pertimbangan didalam penetuan lokasi penelitian.  
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Lokasi penelitian memilih di KelurahanPenengahan Kecamatan Kedaton. 

Pemilihan ini berdasarkan survei dari penulis untuk mengetahui 

kepemimpinan Lurah Penengahan dalam penanggulangan keluarga 

masyarakat miskin yang ada di KelurahanPenengahan. 

 

D. Jenis Data 

 
 

Menurut Sugiyono (2012:225), sumber data dikelompokkan menjadi dua, 

yakni sumber data primer dan sumber data sekunder. 

 

1. Data Primer 

Data primer yang digunakan adalah berasal dari hasil wawancara. Sumber 

data tertulis atau direkam. Wawancara telah dilakukan kepada informan 

yang telah ditentukan dengan menggunakan panduan wawancara.  

 

2. Data Sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari 

sumber-sumber yang ada. Data sekunder ini digunakan sebagai pendukung 

guna mencari fakta-fakta yang sebenarnya. Data sekunder juga diperlukan 

untuk melengkapi informasi dalam rangka mencocokkan data yang 

diperoleh. Sumber data sekunder yang digunakan antara lain berupa berita 

surat kabar, website, dokumen-dokumen, artikel, jurnal, dan referensi-

referensi yang menjadi panduan aparatur Kelurahan dalam penangulangan 

masyarakat miskin. 
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E. Teknik Penentuan Informan 

 

Informan pada sebuah penelitian, dapat diartikan sebagai orang yang 

dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi 

latar penelitian. Sehingga, informan tersebut harus mempunyai banyak 

pengalaman tentang latar penelitian dan harus sukarela menjadi anggota 

tim penelitian walaupun hanya bersifat informal (Moelong, 2014:132). 

Teknik pemilihan orang yang akan diwawancarai dilakukan secara 

purposive. Alasan pemakaian teknik purposive disebabkan oleh bentuk 

dan ciri penelitian ini yaitu untuk mendapatkan informasi-informasi yang 

sesuai dengan tujuan dari pelaksanaan penelitian ini. Maka, guna 

memudahkan kebutuhan informasi pada penelitian ini, informan yang telah 

penulis wawancarai adalah sebagai berikut: 

 

1. Masyarakat Miskin KelurahanPenengahan: 

a. Bapak Kendi.   Bekerja sebagai tukang becak 

b. Bapak Arif   Bekerja sebagai buruh bangunan 

c. Bapak Yanto   Penganguran 

d. Bapak Sutomo Hadi  Bekerja sebagai buruh serabutan 

e. Ibu Sri    Ibu rumah tangga 

f. Ibu Sunarti   Ibu rumah tangga 

 

2. Lurah Penengahan: 

a. Ibu Elyuzar Rosmala Dewi, S,Sos 

 

3. Aparatur Kelurahan: 

a. Ibu Ismanati, SE  Sebagai Kasi Pembangunan 

b. Bapak Eko Himawan  Staf Kelurahan 

c. Bapak Heru Ismail  Kasi Pemberdayaan 
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F. Teknik Pengumpulan Data 

 

Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada natural setting 

(kondisi alamiah). Sehingga pada penelitian ini, penulis akan menggunakan 

sejumlah teknik pengumpulan data sebagai berikut: 

 

1. Wawancara 

Secara umum, Czarniawska (2004:47), mendefinisikan interviewsebagai, 

“… a common enterprise in knowledge production. Thepractice of research 

interviewing, however, creates its owncomplications.” Pada penelitian 

kualitatif, wawancara terkadang dapat menimbulkan komplikasi tersendiri 

yakni menemukan permasalahan baru. 

 

Terkait penelitian ini, wawancara yang akan dilakukan penulis 

meliputiwawancara terstruktur (structured interview). Melalui wawancara 

terstruktur, artinya yakni penulis telah menyiapkan instrumen 

penelitianberupa pertanyaan-pertanyaan tertulis, dan wawancara semi 

terstruktur (semistructure interview) atau wawancara in depth interview, 

yakni pelaksanaannya lebih bebas dan tujuannya adalah untuk menemukan 

permasalahan secara lebih terbuka, di mana pihak yang diajak wawancara 

dimintai pendapat, dan ide-idenya. Sehingga, dalam melakukan wawancara, 

penulis akan perlu mendengarkan secara telitidan mencatat apa yang 

dikemukakan oleh informan. 
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2. Dokumentasi 

Melalui studi dokumentasi penulis mengumpulkan data melalui dokumen 

baik yang bentuk tulisan, laporan, hasil rapat, atau karyalainnya. Menurut 

Czarniawska (2004), studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan 

metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Pada 

penelitian ini, peneliti mencari atau menemukan sejumlah dokumen yang 

terkait dengan penelitian adalah: 

 Chronological data seperti koran atau majalah, data yang dimiliki 

pemerintah ataupun KelurahanPenengahan. 

 

G. Teknik Pengolahan Data 

 

Setelah data yang diperoleh dari lapangan terkumpul, tahap selanjutnya yang 

perlu dilakukan adalah mengolah data tersebut. Adapun kegiatan pengolahan 

data dalam penelitian ini menurut Singarimbun dan Sofyan Efendi (2006:278) 

adalah sebagai berikut: 

 

1. Editing data 

 

Editing data yakni proses di mana penulis melakukan keterbacaan, 

konsistensi data yang sudah terkumpul. Proses keterbacaan berkaitan 

dengan apakah data yang sudah terkumpul secara logis dapatdigunakan 

sebagai justifikasi penafsiran terhadap hasil analisis. Sedangkan 

konsistensi mencangkup keajegan jenis data berkaitandengan skala 

pengukuran yang akan digunakan, sehingga kelengkapanyang mengacu 

pada terkampulnya data secara lengkap dapat digunakan untuk menjawab 

masalah yang sudah dirumuskan dalam penelitian. 
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2. Interprestasi data 

Interpretasi data yaitu data yang telah dideskripsikan baik melaluitabel 

maupun narasi yang diinterprestasikan untuk kemudian dilakukan 

penarikan kesimpulan sebagai hasil dari penelitian. 

 

H. Teknik Analisis Data 

 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknisanalisis 

kualitatif. Artinya, data yang diperoleh diolah secara sistematis,dengan cara 

mengumpulkan data dan fakta tentang kajian penelitian untuk kemudian 

digambarkan dalam bentuk penafsiran pada data yang diperoleh. 

Seperti Neuman (2014:477) menjelaskan teknik analisis data sebagai berikut: 

 

“To analyze data means systematically to organize, integrate, 

andexamine; as we do this, we search for patterns and 

relationshipsamong the specific details. To analyze, we connect 

particular datato concepts, advance generalizations, and identify broad 

trends orthemes. Analysis allows us to improve understanding, 

expandtheory, and advance knowledge.” 

 

Teknik analisis dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data yang 

dikembangkan oleh Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman (1992:15- 

20) sebagai berikut: 
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1. Reduksi Data (Data Reduction) 

 

Reduksi data menurut Miles dan Huberman (1992) adalah 

 

"The process of selecting, focusing, simplifying,abstracting, and 

transforming the „raw‟ data that appear inwritten-up field notes. 

Data reduction occurs continuouslythroughout the life of any 

qualitatively oriented project.This is part of analysis.” 

 

Moleong (2014) menyebutkan dua tahap dalam reduksi data: 

 

a. Identifikasi satuan (unit). Pada mulanya diidentifikasikan adanya satuan 

yaitu bagian terkecil yang ditemukan dalam data yang memiliki makna 

bila dikaitkan dengan fokus dan masalah penelitian; 

 

b. Sesudah satuan diperoleh, langkah berikutnya adalah membuatkoding. 

Membuat koding berarti memberikan kode pada setiap„satuan‟, agar 

supaya tetap dapat ditelusuri data/satuannya, berasaldari sumber mana 

(Neuman, 2014). Pada penelitian kualitatif, datacoding atau pengodean 

data memegang peranan penting dalamproses analisis data sekaligus 

menentukan kualitas abstraksi datahasil penelitian. Kode didefinisikan 

oleh Saldana (2009:3) berikut ini: 

 

“A code in qualitative inquiry is most often a word or shortphrase 

that symbolically assigns a summative, salient,essence-capturing, 

and/or evocative attribute for a portionof language-based or visual 

data.” 
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Kode dalam penelitian kualitatif, merupakan kata atau frasa pendek 

yang secara simbolis bersifat meringkas, menonjolkan pesan, 

menangkap esensi dari suatu porsi data, baik itu data berbasiskan 

bahasa atau data visual. Melalui bahasa yang lebih sederhana, 

kodeadalah kata atau frasa pendek yang memuat esensi dari 

suatusegmen data. Maka demikian, coding atau pengodean dapat 

diterjemahkan sebagai aktivitas member kode terhadap 

segmensegmendata. 

 

c. Penyajian Data (Data Display) 

 

Setelah data direduksi, maka selanjutnya adalah mendisplaykan data. 

Pada penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk 

uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan 

sejenisnya (Davidson, 2001). Melalui men-display data, maka akan 

memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja 

selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Oleh sebab 

itu, maka akan dapat dipahami apayang terjadi dan apa yang harus 

dilakukan, menganalisis ataukah mengambil tindakan berdasarkan 

pemahaman yang didapat dari penyajian-penyajian tersebut (Sugiyono, 

2012:249). 

 

2. Conclusion Drawing (Verifikasi) 

 

Langkah ke dua dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan 

Huberman adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi. Kesimpulan awal 
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yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak 

ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung padatahap 

pengumpulan data berikutnya. Tetapi, apabila kesimpulan yang 

dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang validdan 

konsisten saar penulis kembali kelapangan mengumpulkan data,maka 

kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel 

(Sugiyono, 2012:252). 

 

I. Teknik Keabsahan Data 

 

Teknik keabsahan data merupakan salah satu teknik yang penting dalam 

menentukan validitas dan realibilitas data yang diperoleh dalam penelitian ini. 

Dalam penelitian ini teknik keabsahan data yang digunakan adalah teknik 

triangulasi yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan 

sesuatu yang lain diluar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai 

pembanding terhadap data tersebut.  

 

Teknik triangulasi dipilih dalam penelitian ini karena dalam penelitian ini 

menggunakan beberapa sumber datayang berasal dari wawancara dan 

dokumentasi. Menurut Moleong (2007:330), triangulasi adalah teknik 

pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar 

data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. 

Dalam penelitian ini teknik triangulasi yang peneliti gunakan iyalah yang 

dikembangkan oleh Denzim (moleong, 2007:331) ada empat triangulasi 

sebagai teknik pemeriksaan untuk mencapai keabsahan yaitu : 
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1. Triangulasi pengamat yakni adanya pengamat diluar peneliti yang 

turut memeriksa hasil keseluruhan hasil aktivitas penelitian, seperti 

dosen pembimbing penelitian 

 

2. Triangulasi teori yakni peneliti menggunakan berbagai teori yang 

bertujuan untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan sudah 

memenuhi syarat. Pada penelitian ini beberapa teori yang 

digunakan akan terlihat dalam bab pembahasan untuk 

dipergunakan dan menguji terkumpulnya data tersebut. 

 

3. Triangulasi metode yakni menggunakan metode seperti wawancara 

danmetode dokumentasi. Dalam penelitian ini peneliti 

menggunakan metodewawancara dengan dokumentasi yang 

diperoleh dari beberapa informanyang berkaitan dengan Kelurahan 

Penegahan. 

 

j. Kesimpulan 

 

Melalui pemaparan metode penelitian yang digunakan penulis di atas, maka 

penulis akhirnya telah mendapatkan instrumen penelitian yang cukup, 

mendapatkan pemahaman lebih konkrit terkait pendekatan teoritis yang 

digunakan dalam penelitian, membuat skema fokus penelitian yang memadai 

dan terintegrasi dengan indikator serta sub-indikator yang telah dibangun 

pada kerangka pikir sebelumnya, hingga pada teknik 

pengumpulan,pengelolaan, analisis data, juga teknik keabsahan data. 
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Tabel 2.Pedoman Pengumpulan Data 

No Fokus 

Penelitian 

 Indikator Sumber informasi 

langsung 

(Wawancara) 

1. Kepemimpinan 

Lurah 

Penengahan 

dalam 

penanggulangan 

masyarakat 

miskin dilihat 

dari prespektif 

Traits Theory 

1. Penegetahuan 

umum yang 

luas 

 

 

2. Objektivitas 

 

 

 

3. Kemampuan 

analitik 

 

 

4. Keterampilan 

berkomunika

si 

 

5. Keterampilan 

mendidik 

 

 

6. Pragmatisime 

 

 

 

7. Keteladanan 

 

 

 

8. Ketegasan 

 

 

 

9. Kesedian 

menjadi 

pendengar 

yang baik 

 

10. Keberanian 

 

 

 

 

Wawancara dengan Lurah 

Penengahan 

 

 

 

Wawancara dengan Lurah 

Penengahan dan masyarakat 

miskin 

 

Wawancara dengan Lurah 

Penengahan dan masyarakat 

miskin  

 

Wawancara denganr Lurah 

Penengahan dan masyarakat 

miskin 

 

Wawancara dengan aparatur 

kelurahan dan masyarakat 

miskin Lurah Penengahan 

 

Wawancara dengan Lurah 

Penengahan dan Aparatur 

kelurahan  

 

Wawancara dengan aparatur 

kelurahan Penengahan dan 

masyarakat 

 

Wawancara dengan aparatur  

kelurahan Penengahan dan 

masyarakat miskin  

 

Wawancara dengan 

masyarakat miskin dan 

aparatur kelurahan 

Penengahan 

 

Wawancara dengan Lurah 

Penengahan dan aparat 

kelurahan 
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11. Fleksiblitas 

 

 

 

12. Orientasi 

masa depan 

 

 

13. Rasa kohesi 

yang tinggi 

 

 

 

14. Rasionalitas 

 

 

 

 

15. Kemampuan 

menentukan 

skala prioritas 

Wawancara dengan Lurah 

Penengahan dan masyarakat 

miskin  

 

Wawancara dengan Lurah 

Penengahan 

 

 

Wawancara dengan Lurah 

Penegahan dan masyarakat 

miskin keluarahan 

Penengahan 

 

Wawancara dengan aparatur 

Lurah Penegahan dan 

Masyarakat keluarahan 

Penegahan 

 

Wawanacar dengan Lurah 

Penengahan 
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IV. GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN 

 

 

 

A. Lurah Penegahan  
 

 

Dalam kelurahan Penegahan terdapat perangkat penggurus yang terdiri dari 

Lurah Penengahan dan Aparatur Kelurahan untuk membantu masyarakat di 

KelurahanPenengahan. KelurahanPenengahan memiliki seorang pemimpin 

untuk mengatur berlangsungnya tata tertibnya masyarakat dikelurahan 

Penengahan dan juga membantu masalah yang terjadi dimasyarakat 

Kelurahan Penegahan. Dengan masa jabatan kepemimpinan Lurah yang 

setiap 5 tahun sekali berganti seseorang pemimpin berbeda-beda pula cara 

kemepimimpinannya dalam mengatur masyarakat Kelurahan. 

 

Ibu Elyuzar Rosmaladewi merupakan Lurah yang menjabat sebagai Lurah 

Penegahan pada Periode 2016-2020. Ibu Elyuzar Rosmaladewi merupakan 

Lurah perempuan pertama yang menjabat sebagai Lurah di Kelurahan 

Penengahan, dalam peridoe yang lalu selalu di dominasi oleh kaum laki-laki. 

Ibu Elyuzar Rosmaladewi juga telah 2 kali periode menjabat sebagai Lurah 

Penengahan pada tahun 2011-2015. Ibu Elyuzar Rosmaladewi terpilih 

kembali sebagai Lurah Penengahan dikarenakan masyarakat Penengahan 

merasa puas akan kinerja dan sangat mendukung ibu Elyuzar Rosmaladewi 

sebagai Lurah Penengahan, ini dikarenakan masyarakat sangat puas akan 
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kepemimpinan yang baik dan sangat memperhatikan masyarakat 

KelurahanPenengahan.  

 

B. Gambaran Lokasi KelurahanPenengahan 

 

 

Kelurahan Penengahan merupakan salah satu Kelurahan yang berada di 

Kecamatan Kedaton kota Bandar Lampung. Kelurahan Penengahan memiliki 

luas wilayah 23 ha, yang secara administratif berbatasan dengan wilayah-

wilayah sebagaiberikut: 

 

a. Sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Sukamenanti Baru  

b. Sebelah selatan berbatasan dengan KelurahanPenengahan Raya  

c. Sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Jagabaya I 

d.  Sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Penegahan Raya. 

Kelurahan penegahan memiliki struktur pemerintahan Kelurahan Penengahan 

Kecamatan Kedaton adapun penggurusan untuk membantu Lurah 

Penengahan dan membantu berjalanya dari Kelurahan Penengahan. Berikut 

struktur pengurusan Kelurahan penengahan  
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Tabel 3 : Struktur Kepengurusan Kelurahan Penengahan 

Camat Kedaton 

Hi Emrin Riady,S Sos 

Lurah Penengahan  

Elyuzar Rosmaladewi, S Sos 

Seketaris  

Indrawati, S 

Kasi Pembangunan 

Ismawati,SE 

Kasi Pemberdayan  

Sudiharto 

Kasi Pemerintahan  

Heru Ismail 

Staf 

1. Erna Lia Sari, SE 

2. Eko Himawan 

 

 

Kelurahan Penegahan juga memiliki 11 kepala rukun tetangga yang letaknya 

secara berurutan dimulai dari RT 01 sampai RT 11. Berikut nama dari 

masing-masing rukun tetangga yang ada di Kelurahan Penengahan. 
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Tabel 4: Nama-nama Rukun Tetangga di Kelurahan Penengahan. 

 

Kepala Lingkungan 1 

Ismet Effedy 

Kepala Lingkungan 2 

Hi. Sudarsono 

RT 01  

Drs. Usman Basri 

RT 06 

Nurjiwanto 

RT 02 

Surtaman 

RT 07 

Purwanto 

RT 03 

Feri Wanto 

RT 08 

Didik Supriyadi 

RT 04  

Arnani 

RT 09  

Syapripuddin 

RT 05 

Usman Perdanan 

RT 10 

Yuli Mandiri 

 RT 11 

Icuk Sukmaedi  

      Sumber data Kelurahan Penengahan tahun 2015  

 

C. Keadaan Penduduk Kelurahan Penegahan  

 

Data terakhir yang diperoleh peneliti menunjukan bahwa jumlah penduduk di 

Kelurahan Penegahan Kecamatan Kedaton 2657 jiwa dengan jumlah kepala 

keluarga sebanyak 658 kk dengan didominasi penduduk laki-laki 1360 orang 

dan penduduk perempuan 1297 orang. Dari jumlah penduduk yang ada di 

Kelurahan Penengahan terdapat keluarga miskin dengan presentase 150 

keluarga miskin, dalam data terakhir yang peneliti dapatkan. 
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Untuk mengetahui lebih jelas jumlah penduduk Kelurahan Penengahan 

peneliti sajikan sebagaiberikut: 

 

Tabel 5: Jumlah Penduduk Tahun 2015-2016 

Jumlah Jenis kelamin 

 Perempuan              Laki-laki 

Jumlah penduduk tahun 2016 599                         698 

Jumlah penduduk tahun 2015 599                         698 

     sumber data Kelurahan Penengahan tahun 2015  

Berdasarkan tabel diatas jumlah penduduk Kelurahan Penengahan memilik 

perbedan antara jumlah penduduk laki-laki dan perempuan. Dimana dalam 

Kelurahan Penengahan lebih didominasi dengan penduduk laki-laki yang 

berjumlah 698 pada tahun 2015 dan 698 pada tahun 2016, sedangkan jumlah 

penduduk perempuan 599 pada tahun 2015 dan 599 pada tahun 2016. 

 

Selain itu peneliti juga mendapatkan data jumlah KK yang ada di Kelurahan 

Penengahan berikut tabel Jumlah KK yang ada di KelurahanPenengahan. 

 

Tabel 6 : Jumlah Kepala Keluarga Kelurahan Penengahan tahun 2015-2016 

Jumlah Kepala Keluarga Jumlah Total  

Jumlah kepala Keluarga tahun 2015 658 

Jumlah kepala Keluarga tahun 2016 663 

sumber data Kelurahan Penengahan tahun 2015 
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Berdasarkan tabel diatas jumlah kepala keluarga tidak mengalami banyak 

perubahan yang signipikan hanya mengalamin penambahan jumlah kepala 

keluarga sebanyak 5 kepala keluarga sehingga jumlah kepala keluarga yang ada 

saat ini dikelurahanPenengahan berjumlah 663 Kepala keluarga. 

 

Dari jumlah penduduk yang ada di Kelurahan Penengahan terdapat penduduk 

miskin, untuk mengetahui jumlah penduduku miskin di KelurahanPenengahan 

peneliti sajikan dalam tabel sebagaiberikut. 

 

Tabel 7 : Jumalah penduduk miskin Kelurhan Penegahan tahun 2011-2015 

Sumber buku data keluarga miskin Kelurahan Penengahan 2015 

 

 

Dari tabel diatas dapat diketahui jumlah penduduk miskin dikelurahanPenengahan 

semakin tahun semakin berkurang yakni dari tahun 2011 yang berjumlah 375 

penduduk miskin, tahun 2012 berjumlah 334 penduduk miskin, tahun 2013 

berjumlah 257 penduduk miskin, tahun 2014 berjumlah 237 penduduk miskin dan 

pada tahun 2015 berjumlah 198 penduduk miskin. 

 

peneliti juga mendapatkan data usia produktif kerja masyarakat Kelurahan 

Penangahan, untuk lebih jelasnya peneliti sajikan dalam tabel sebagaiberikut: 

 

 

 

 

 

Tahun Jumlah 

Penduduk 
Jumlah Penduduk Miskin 

2011 877 375 

2012 975 
334 

2013 1050 257 

2014 1100 237 

2015 1297 198 
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Tabel 8 usia produktif kerja masyarakat KelurahanPenengahan berdasarkan 

kegiatannya 

Sumber data Kelurahan Penengahan tahun 2015 

 

Tabel diatas menunjukan jumlah angka kerja di Kelurahan Penegahan. Dimana 

sebanyak 594 penduduk sebagai ibu rumah tangga, 330 penduduk yang bekerja 

dan 180 penduduk yang tidak bekerja, dari data diatas dapat kita ketahui bahwa 

masyarakat dikelurahan Penengahan terbilang minim yang tidak bekerja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usia produktif kerja Jumlah  

Jumlah penduduk usia 18-56 tahun menjadi ibu rumah 

tangga  

594 

Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang berkerja penuh 330 

Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang tidak berkerja  180 
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VI. KESIMPULAN DAN SARAN  

 

 

 

A. Simpulan 

 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka 

dapat ditarik kesimpulan bahwa, jika didasarkan pada 15 traits theory 

kepemimpinan, maka kemampuan Lurah di Kelurahan Penengahan dalam 

menggulangi keluarga miskin dapat dinyatakan terpenuhi. Dimana Lurah 

penengahan dapat mengurangi jumlah penduduk miskin yang ada di 

Kelurahan Penengahan dari tahun 2011 yang berjumlah 375 penduduk miskin 

menjadi 198 penduduk miskin pada tahun 2015. Lurah penenggahan juga bisa 

membawa masyarakat miskin menuju kehidupan yang lebih sejahtera, 

melalui fasilitas pelatihan terkait prorgam-program yang telah ditetapkan 

walikota. Selanjutnya, program ini dikembangkan lagi oleh Lurah 

Penengahan dengan melakukan pelatihan seperti kursus menjahit, memasak 

bagi para perempuan dan untuk laki-laki diberikan kursus otomotif sehingga 

mempunyai keahlian agar dapat dikembangkan dan dapat menuju hidup yang 

lebih sejahterah. 
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B. Saran 

 

 

Kepemimpinan Lurah Penengahan dalam 15 ciri-cri traits theory yaitu: 

pengetahuan umum yang luas, objektivitas, kemampuan analitik, 

keterampilan berkomunikasi, keterampilan mendidik, pragmatisme, 

keteladanan, ketegasan, kesedian menjadi pendengar yang baik, keberanian, 

fleksibilitas, orientasi masadepan, rasa kohesi yang tinggi, rasionalitas, dan 

kemampuan menentukan skala prioritas. sudah mendekati keteria pemimpin 

yang baik. Namun masih ada dari ciri-ciri tarist theory yang belum maksimal 

dalam penerapannya seperti, ketegasan dan mejadi pendengar yang baik. 

Kedepannya diharapakan Lurah Penengahan dapat memenuhi ciri-ciri dari 

traits theory yang belum terpenuhi sehingga dapat membawa masyarakat 

Kelurahan Penengahan menjadi masyarakat yang sejahterah. 
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