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ABSTRAK 

 

PERANAN KEPALA KAMPUNG DALAM PELAKSANAAN 

SISKAMLING DI KAMPUNG KOTAGAJAH TIMUR 

KECAMATAN KOTAGAJAH KABUPATEN  

LAMPUNG TENGAH 

 

 

 

Oleh: 

Atika Dwi Lestari 

 

 

 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan peranan kepala kampung 

dalam pelaksanaan siskamling di Kampung Kotagajah Timur Kecamatan 

Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah. Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode deskriptif dan analisis data kuantitatif dengan 

menggunakan statistika non parametrik dengan rumus Chi Kuadrat, subyek 

yang diteliti merupakan warga masyarakat dusun IV kampung Kotagajah 

Timur yang berjumlah 147 orang. Sampel yang diambil adalah sebesar 25% 

atau 37 orang yang tersebar secara acak (Random Sampling).  

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat peranan kepala kampung dalam 

pelaksanaan siskamling di kampung Kotagajah Timur. Adapun hasil 

penyebaran angket peranan kepala kampung di Kampung Kotagajah Timur 

termasuk kategori baik dengan 18 responden (48,64%) yang berarti bahwa 

kepala kampung telah melaksanakan tugasnya dengan baik  dan dalam 

pelaksanaan siskamling di kampung Kotagajah Timur termasuk kategori 

cukup baik dengan besar persentase 64,86% atau 24 responden. Kemudian 

hasil penelitian juga menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan dan 

positif antara peranan kepala kampung dan pelaksanaan siskamling, artinya 

semakin berperannya kepala kampung maka semakin baik pula pelaksanaan 

siskamling di suatu desa. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa 

kepala kampung memiliki peranan yang cukup besar dalam pelaksanaan 

siskamling. 

 

Kata kunci : kepala kampung, pelaksanaan siskamling, peranan 



 

 

 

PERANAN KEPALA KAMPUNG DALAM PELAKSANAAN SISKAMLING 

DI DESA KOTAGAJAH TIMUR KECAMATAN KOTAGAJAH 

KABUPATEN LAMPUNG TENGAH 

 

 

Oleh 

Atika Dwi Lestari 

 

Skripsi 

 

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar 

SARJANA PENDIDIKAN 

 

Pada 

Program Studi PPKn 

Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial 

Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung 

 

 

 

 

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 

UNIVERSITAS LAMPUNG 

BANDAR LAMPUNG 

2017 









 

 

 

 

 

 

RIWAYAT HIDUP 

 

Penulis dilahirkan di Kampung Kotagajah Timur Kecamatan 

Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah pada tanggal 01 

September 1995. Penulis adalah anak kedua dari tiga 

bersaudara, buah hati dari pasangan Bapak Syauqi dan Ibu 

Suhartini. 

Pendidikan yang pernah ditempuh oleh penulis yaitu TK Aisyah Kampung Baru 

pada tahun 2000, kemudian menyelesaikan pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 

03 Kotagajah Lampung Tengah pada tahun 2007, lalu Sekolah Menengah Pertama 

Negeri 02 Kotagajah diselesaikan pada tahun 2010, Sekolah Menengah Atas 

Negeri 01 Kotagajah yang diselesaikan pada tahun 2013. 

Pada Tahun 2013, Penulis diterima di Universitas Lampung Fakultas Keguruan 

dan Ilmu Pendidikan pada Jurusan Ilmu Pendidikan Sosial, Program Studi 

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan melalui jalur seleksi nasional masuk 

perguruan tinggi negeri (SNMPTN). Penulis pernah aktif dalam Forum 

Pendidikan Kewarganegaraan (Fordika) FKIP Unila penulis pernah menjadi 

Bendahara umum pada periode 2014. 

Penulis pernah mengikuti Seminar dan Diklat Bela Negara PKn di Universitas 

Lampung pada tahun 2015 dan 2016. Penulis juga pernah menjadi Laboran serta 



 
 

Tekhnisi di Laboratorium Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan (Lab PPKn) pada periode 2015/2016. Kemudian pada bulan 

Juli 2015, penulis mengikuti Kuliah Kerja Lapangan (KKN) di Kampung Sido 

Binangun, Way Seputih, Lampung Tengah dan Praktik Pengalaman Kependidikan 

(PPK) di MTs Maftahul Choiriyah Way Seputih. 



 

 

 

 

 

 

MOTTO 
 

 

 

Banyak hal yang bisa menjatuhkanmu. Tapi satu-

satunya hal benar-benar dapat menjatuhkanmu 

adalah sikapmu sendiri 

(R.A Kartini) 

 

 

 

 

 

Lakukan segala hal baik diiringi dengan senyum dan 

rasa bahagia agar menjadi berpahala dan berkah 

(Atika Dwi Lestari) 



 

 

 

PERSEMBAHAN 

 

Dengan mengucap puji syukur kehadirat Allah SWT, 

Kupersembahkan karya kecilku ini sebagai tanda baktiku kepada: 

 

Kedua Orang Tuaku tercinta, Ayahanda Syauqi dan Ibunda 

Suhartini yang telah membesarkanku dengan penuh cinta kasih 

sayang, membimbing, memberikan semangat, motivasi serta selalu 

mendoakanku demi kesuksesanku 

 

Kakakku tersayang Indah Ansani Putri dan Adikku Tersayang 

Nadya Mahamida yang selalu memberi semangat serta motivasi  

 

Teman-Teman PPKn Angkatan 2013 yang selalu memberikan 

semangat dan mendoakan keberhasilanku 

Serta 

Almamaterku tercinta, Universitas Lampung 



 

 

 

 

 

 

SANWACANA 

 

 

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmad serta hidayah-

Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam 

kepada Rasulullah SAW, yang selalu dinantikan syafaatnya di Yaumul Qiyamah 

kelak. 

Skripsi dengan judul “Peranan Kepala Kampung dalam Pelaksanaan Siskamling 

di Kampung Kotagajah Timur Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung 

Tengah” adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan 

pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Lampung. 

Selama Penulisan Skripsi ini, Penulis banyak memperoleh saran maupun kritikan 

yang bersifat membangun sekaligus merupakan sebuah pembelajaran baik dalam 

menambah ilmu pengetahuan maupaun dalam kehidupan penulis sendiri. Oleh 

karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada Bapak Dr. Irawan Suntoro, 

M.S. Selaku Pembimbing I dan Ibu Yunisca Nurmalisa, S.Pd., M.Pd., Selaku 

Pembimbing II, serta ucapan terimakasih kepada :  

1. Bapak Dr. H.Muhammad Fuad,M. Hum., selaku Dekan Fakultas Keguruan 

dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung; 

2. Dr. Abdurrahman, M.Si., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan 

Kerja Sama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan,Universitas 

Lampung; 



 

3. Bapak Drs. Buchori Asyik, M.Si., selaku Wakil Dekan Bidang Umum dan 

Keuangan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung; 

4. Bapak Drs. Supriyadi, M.Pd., selaku Wakil Dekan Bidang 

Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, 

Universitas Lampung; 

5. Bapak Drs. Zulkarnain, M.Si., selaku Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu 

Pengetahuan Sosial, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 

Lampung; 

6. Bapak Hermi Yanzi, S.Pd., M.Pd. selaku Ketua Program Studi Pendidikan 

Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, 

Universitas Lampung; 

7. Ibu Dr. Adelina Hasyim, M.Pd. selaku pembahas I yang telah memberikan 

masukan dan saran kepada penulis dalam penyusunan skripsi; 

8. Bapak Rohman, S.Pd., M.Pd. selaku pembahas II yang telah memberikan 

masukan dan saran kepada penulis dalam penyusunan skripsi; 

9. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan, Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas 

Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung terimakasih atas 

segala ilmu yang telah diberikan, motivasi, saran, masukan yang 

diberikan; 

10. Kedua orang tuaku tercinta serta kakak dan adikku, juga seluruh keluarga 

besarku terimakasih atas doa, senyum, dukungan, kasih sayang yang telah 

diberikan; 



 

11. Bapak Ismail Selaku Kepala Kampung Kotagajah Timur yang telah 

membantu dan mengizinkan penulis mengumpulkan data penelitian; 

12. Kak Muklas Nurahman, S.Pd. selaku staff prodi PPKn dan Kak Elisa 

Seftriana, S.Pd.  yang telah banyak membantu dan memberi semangat;  

13. Kak Yanda, Kak Rohim, Kak Ridho, Kak Netika, Kak Meishya, Kak Eva, 

Kak Zulfikar dan Seluruh Angkatan 2012 yang telah banyak membantu 

dan memberikan semangat; 

14. Sahabat-sahabat terbaikku Mustakim, Uswatun, Anis, Triana, Sri Harnita, 

Siti Khotijah, Tesalonika, Tri, Azmi, Wiji, Evi, Prayitno, Intan Bimbing, 

Anas, Tessya Cynthia, Rian, Kurnia, Dian Ratna, Mbak Yona, Mbak Rika, 

Mbak Ning, dan Mbak Kartini yang telah memberikan semangat, cerita, 

cita dan canda tawa dalam segala hal; 

15. Sahabat terhebatku Agnes Wahyu, Reza Amelia, Bella Andika, dan Ratih 

Kumala yang telah memberikan semangat; 

16. Teman-teman seperjuangan angkatan 2013 Nur Anggraini, Ersa, Yesi 

Suryanti, Meliansari, Monica, Devita dan seluruh teman-teman angkatan 

2013 yang tidak bisa disebutkan satu-persatu; 

17. Adik tingkat Anggi, Anisa Ros, dan Mia yang telah membantu; 

18. Teman-teman KKN-PPK MTs Maftahul Choiriyah Sido Binangun yang 

telah memberikan semangat; 

19. Serta semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini. 

Bandar Lampung,  Februari 2017 

Penulis 

 

 

 

Atika Dwi Lestari 



 

 

 

DAFTAR ISI 

 

         Halaman 

ABSTRAK ...................................................................................................... i 

HALAMAN JUDUL ...................................................................................... ii 

HALAMAN PERSETUJUAN ...................................................................... iii 

HALAMAN PENGESAHAN ........................................................................ iv 

SURAT PERNYATAAN ............................................................................... v 

RIWAYAT HIDUP ........................................................................................ vi 

MOTTO .......................................................................................................... viii 

PERSEMBAHAN ........................................................................................... ix 

SANWACANA ............................................................................................... x 

DAFTAR ISI ................................................................................................... xiii 

DAFTAR TABEL .......................................................................................... xvii 

DAFTAR GAMBAR ...................................................................................... xix 

DAFTAR LAMPIRAN .................................................................................. xx 

I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah ....................................................................... 1 

B. Fokus Penelitian ................................................................................... 9 

C. Perumusan Masalah .............................................................................. 9 

D. Tujuan Penelitian .................................................................................. 10 

E. Kegunaan Penelitian ............................................................................. 10 

1. Kegunaan Teoritis............................................................................ 10 

2. Kegunaan Praktis ............................................................................. 11 

F. Ruang Lingkup Penelitian .................................................................... 11 

1. Ruang Lingkup Ilmu ........................................................................ 11 

2. Objek Penelitian .............................................................................. 11 

3. Subyek Penelitian ............................................................................ 12 

4. Wilayah Penelitian ........................................................................... 12 

5. Waktu Penelitian ............................................................................. 12 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

A. Deskripsi Teori ..................................................................................... 13 

1. Sistem Keamanan Lingkungan ........................................................ 13 



 
 

a. Pengertian Sistem Keamanan Lingkungan ................................ 13 

b. Tujuan dan Fungsi Siskamling .................................................. 14 

c. Manfaat Sistem Keamanan Lingkungan ................................... 16 

d. Komponen Pelaksanaan Siskamling .......................................... 16 

2. Peranan Kepala Kampung ............................................................... 18 

a. Pengertian Peranan .................................................................... 18 

b. Pengertian Kepala Kampung ..................................................... 20 

c. Tugas, Wewenang, Hak dan Kewajiban Kepala Kampung....... 22 

d. Syarat-Syarat menjadi Kepala Kampung .................................. 26 

3. Perencanaan Siskamling .................................................................. 27 

a. Pengertian Perencanaan Siskamling .......................................... 27 

b. Tujuan Perencanaan ................................................................... 29 

c. Manfaat Perencanaan ................................................................. 31 

d. Pendekatan Perencanaan............................................................ 31 

4. Pengorganisasian Siskamling .......................................................... 32 

a. Pengertian Pengorganisasian Siskamling .................................. 32 

b. Proses Pengorganisasian ............................................................ 34 

c. Tujuan Pengorganiasasian ......................................................... 36 

5. Penggerakan Siskamling ................................................................. 36 

a. Pengertian Penggerakan Siskamling ......................................... 36 

b. Tujuan Penggerakan .................................................................. 38 

c. Tahap-tahap Penggerakan.......................................................... 39 

d. Elemen Penggerak Motivasi dan Bentuk Motivasi ................... 40 

e. Teori Motivasi ........................................................................... 41 

6. Pengawasan Siskamling .................................................................. 44 

a. Pengertian Pengawasan Siskamling .......................................... 44 

b. Tujuan Pengawasan ................................................................... 45 

c. Tahap-Tahap Proses Pengawasan .............................................. 46 

d. Pengawasan yang Efektif........................................................... 46 

B. Kajian Penelitian Yang Relevan .......................................................... 48 

C. Kerangka Pikir ...................................................................................... 49 

 

III. METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian ..................................................................................... 52 

B. Populasi dan Sampel ............................................................................ 53 

1. Populasi ........................................................................................... 53 

2. Sampel ............................................................................................. 54 

3. Teknik Sampling ............................................................................. 55 

C. Variabel Penelitian ............................................................................... 56 

D. Definisi Konseptual dan Definisi Operasional. .................................... 57 

1. Definisi Konseptual ......................................................................... 57 



 
 

2. Definisi Operasional ........................................................................ 59 

E. Rencana Pengukuran Variabel ............................................................. 60 

F. Teknik Pengumpulan Data ................................................................... 61 

1. Teknik Pokok ................................................................................... 61 

2. Teknik Penunjang ............................................................................ 61 

G. Uji Validitas dan Reabilitas .................................................................. 62 

1. Uji Validitas ..................................................................................... 62 

2. Uji Reabilitas ................................................................................... 63 

H. Teknik Analisis Data ............................................................................ 67 

 

IV.  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Lokasi Penelitian ................................................................ 71 

1. Luas dan Batas Wilayah Kotagajah Timur .................................... 71 

2. Gambaran Umum Masyarakat Kampung Kotagajah Timur .......... 71 

3. Struktur Pemerintahan Kampung Kotagajah Timur ....................... 72 

B. Deskripsi Data ...................................................................................... 73 

1. Pengumpulan Data ......................................................................... 73 

2. Penyajian Data Peranan Kepala Kampung di Kampung 

Kotagajah Timur Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung 

Tengah ............................................................................................ 73 

a. Indikator Perencanaan Siskamling ........................................... 77 

b. Indikator Pengorganisasian Siskamling ................................... 80 

c. Indikator Penggerakan Siskamling ........................................... 82 

d. Indikator Pengawasan Siskamling ........................................... 85 

3. Penyajian Data Pelaksanaan Siskamling di Kampung Kotagajah 

Timur Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah .......... 88 

a. Indikator Patroli ........................................................................ 91 

b. Indikator Penjagaan .................................................................. 94 

c. Indikator Peringatan ................................................................. 96 

d. Indikator Bantuan dan Pelayanan ............................................. 99 

C. Pengujian Data ..................................................................................... 102 

1. Pengujian Pengaruh ........................................................................ 102 

2. Pengujian Tingkat Keeratan Pengaruh ........................................... 104 

3. Pengujian Keeratan Pengaruh ........................................................ 106 

D. Pembahasan .......................................................................................... 107 

1. Peranan Kepala Kampung (X) ....................................................... 107 

a. Indikator Perencanaan Siskamling ........................................... 111 

b. Indikator Pengorganisasian Siskamling ................................... 112 

c. Indikator Penggerakan Siskamling ........................................... 114 

d. Indikator Pengawasan Siskamling ........................................... 116 

2. Pelaksanaan Siskamling (Y) ........................................................... 118 

a. Indikator Patroli ........................................................................ 120 



 
 

b. Indikator Penjagaan .................................................................. 121 

c. Indikator Peringatan ................................................................. 123 

d. Indikator Bantuan dan Pelayanan ............................................. 125 

 

V. SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan ............................................................................................... 128 

B. Saran ..................................................................................................... 129 

 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 



 
 

 

 

 

DAFTAR TABEL 

 

Tabel 1.1 Data gangguan keamanan kampung Kotagajah Timur ..................... 4 

Tabel 1.2 Data Kehadiran warga dalam siskamling ......................................... 6 

Tabel 3.1 Jumlah Kepala keluarga Dusun V Kampung Kotagajah Timur 

Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah ....................... 54 

Tabel 3.2 Distribusi Sampel Penelitian Di Dusun V Kampung Kotagajah 

Timur Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah ............ 56 

Tabel 3.3 Hasil Uji Coba Angket 10 orang diluar Responden terkait dengan 

Peranan Kepala Kampung dalam Pelaksanaan Siskamling Untuk  

Item Ganjil (X) .................................................................................. 63 

Tabel 3.4 Hasil Uji Coba Angket 10 orang diluar Responden terkait dengan 

Peranan Kepala Kampung dalam Pelaksanaan Siskamling Untuk  

Item Genap (Y) ................................................................................. 64 

Tabel 3.5 Distribusi Antar Item Kelompok Soal Ganjil (X) dengan Item 

Genap (Y) ......................................................................................... 65 

Tabel 4.1 Distribusi Skor Angket Peranan Kepala Kampung (X) di Kampung 

Kotagajah Timur Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung 

Tengah .............................................................................................. 74 

Tabel 4.2 Distribusi Frekuensi Varibel (X) Peranan Kepala Kampung ........... 76 

Tabel 4.3 Distribusi Skor Angket Indikator Perencanaan Siskamling ............. 77 

Tabel 4.4 Distribusi Frekuensi Varibel (X) Peranan Kepala Kampung dengan 

Indikator Perencanaan Siskamling .................................................... 79 

Tabel 4.5 Distribusi Skor Angket Indikator Pengorganisasian Siskamling ...... 80 

Tabel 4.6 Distribusi Frekuensi Varibel (X) Peranan Kepala Kampung dengan 

Indikator Pengorganisasian ............................................................... 82 

Tabel 4.7 Distribusi Skor Angket Indikator Penggerakan Siskamling ............. 82 



 
 

Tabel 4.8 Distribusi Frekuensi Varibel (X) Peranan Kepala Kampung 

Indikator Penggerakan Siskamling ................................................... 84 

Tabel 4.9 Distribusi Skor Angket Indikator Pengawasan Siskamling .............. 85 

Tabel 4.10 Distribusi Frekuensi Varibel (X) Peranan Kepala Kampung 

Indikator Pengawasan Siskamling .................................................... 87 

Tabel 4.11 Distribusi Skor Angket Pelaksanaan Siskamling (Y) di Kampung 

Kotagajah Timur Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung 

Tengah .............................................................................................. 88 

Tabel 4.12 Distribusi Frekuensi Varibel (Y) Pelaksanaan Siskamling............... 90 

Tabel 4.13 Distribusi Skor Angket Indikator Patroli .......................................... 91 

Tabel 4.14 Distribusi Frekuensi Varibel (Y) Pelaksanaan Siskamling Indikator 

Patroli ................................................................................................ 93 

Tabel 4.15 Distribusi Skor Angket Indikator Penjagaan .................................... 94 

Tabel 4.16 Distribusi Frekuensi Varibel (Y) Pelaksanaan Siskamling Indikator 

Penjagaan .......................................................................................... 96 

Tabel 4.17 Distribusi Skor Angket Indikator Peringatan .................................... 96 

Tabel 4.18 Distribusi Frekuensi Varibel (Y) Pelaksanaan Siskamling Indikator 

Peringatan ......................................................................................... 98 

Tabel 4.19 Distribusi Skor Angket Indikator Bantuan dan Pelayanan ............... 99 

Tabel 4.20 Distribusi Frekuensi Varibel (Y) Pelaksanaan Siskamling Indikator 

Bantuan dan Pelayanan ..................................................................... 101 

Tabel 4.21 Daftar Tingkat Perbandingan Jumlah Responden Mengenai 

Peranan Kepala Kampung dalam Pelaksanaan Siskamling di 

Kampung Kotagajah Timur Kecamatan Kotagajah Kabupaten 

Lampung Tengah .............................................................................. 102 

Tabel 4.22 Daftar Kontingensi Perolehan Data Peranan Kepala Kampung 

dalam Pelaksanaan Siskamling di Kampung Kotagajah Timur 

Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah ....................... 103 

  

 



 

 

 

DAFTAR GAMBAR 

 

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Kampung Kotagajah Timur ............................ 33 

Gambar 2.2. Bagan Kerangka Pikir ....................................................................  51 



 

 

 

 

 

 

DAFTAR LAMPIRAN 

 

 

 

1. Surat Keterangan Judul dari Dekan FKIP Unila .................................. 131 

2. Surat Penelitian Pendahuluan ............................................................... 132 

3. Surat Telah Melaksanakan Penelitian Pendahuluan ............................ 133 

4. Surat Izin Penelitian ............................................................................. 134 

5. Surat Telah Melaksanakan Penelitian .................................................. 135 

6. Kisi-kisi Angket Penelitian .................................................................. 136 

7. Angket Penelitian ................................................................................. 137 

8. Daftar Perbandingan Skor Angket Variabel X dan Variabel Y ........... 142 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

I. PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan suatu kondisi yang harus 

diciptakan negara dengan setiap warga negaranya, karena dengan adanya 

partisipasi dari warga negaranya akan timbul keamanan dan ketertiban yang 

baik. Dalam rangka untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat 

secara umum dilakukan oleh Polri. Akan tetapi di lingkungan masyarakat 

kecil seperti kampung/desa menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat 

dapat dilakukan dengan adanya siskamling. Sistem Keamanan Lingkungan 

atau Siskamling merupakan salah satu usaha dalam rangka menjaga 

keamanan dan ketertiban masyarakat di kampung/desa tersebut. Dalam hal 

menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, seluruh warga wajib ikut 

serta dalam melaksanakannya. Hal ini sesuai dengan UUD 1945. 

 

Siskamling merupakan upaya bersama dalam rangka meningkatkan sistem 

keamanan dan ketertiban masyarakat. Sistem keamanan lingkungan 

merupakan bentuk-bentuk swakarsa yang merupakan suatu kesatuan 

komponen yang saling bergantung dan berhubungan, saling memengaruhi 

untuk memenuhi rasa aman di masyarakat dan untuk mendukung 
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terwujudnya masyarakat yang adil, makmur, dan beradab berdasarkan 

Pancasila dan UUD 1945.  Dalam pelaksanaan siskamling biasanya 

dilakukan dengan ronda. Ronda merupakan kegiatan atau aktivitas 

berkeliling kampung untuk menjaga keamanan dan ketertiban kampung 

setempat.  

 

Kepala kampung/desa merupakan aparat pemerintahan desa yang 

bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan desa. Kepala desa tidak hanya 

bertanggung jawab atas kelancaran dan jalannya teknis pemerintahan 

kampung akan tetapi juga bertanggung jawab terhadap keadaan lingkungan 

kampung/desa dengan kondisi dan situasinya serta keamanan dan ketertiban 

di kampung/desa yang dipimpinnya.  

 

Keutamaan sebagai pemimpin, kepala kampung dapat mewujudkan rasa 

aman dan nyaman bagi warga masyarakatnya. Adapaun wewenang yang 

dilakukan kepala kampung dalam lembaga masyarakat menurut UU No. 6 

Tahun 2014 pasal 26 ayat (2) yaitu :  

1. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa 

2. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa 

3. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa 

4. Menetapkan peraturan desa 

5. Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa 

6. Membina kehidupan masyarakat desa 

7. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa 

8. Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta 

mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif 

untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa 

9. Mengembangkan sumber pendapatan desa 

10. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara 

guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa 

11. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa 
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12. Memanfaatkan teknologi tepat guna 

13. Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif 

14. Mewakili desa didalam dan diluar pengadilan atau menunjuk kuasa 

hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-

undangan 

15. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan 

 

Berdasarkan penjelasan wewenang kepala kampung/desa menurut UU No. 6 

Tahun 2014 pada poin enam dan tujuh menjelaskan adanya peranan kepala 

kampung dalam hal keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam UU No. 6 

Tahun 2014 pada poin enam disebutkan bahwa adanya wewenang dari 

kepala kampung/desa dalam membina kehidupan masyarakat desa. Dan 

poin yang ke-tujuh yang berisi bahwa kepala kampung/desa memiliki 

wewenang dalam membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa. 

Sehingga dalam hal ini dapat disimpulkan adanya peran kepala kampung 

dalam meningkatkan keamanan dan ketertiban kampung yang dipimpinnya 

sehingga tercipta rasa aman dan tentram bagi warganya. 

 

Kotagajah Timur adalah salah satu kampung yang berada di kecamatan 

Kotagajah kabupaten Lampung Tengah. Di Kampung Kotagajah Timur 

telah ada suatu kegiatan siskamling setiap malamnya. Siskamling 

dilaksanakan di setiap dusun yang ada di kampung Kotagajah Timur. 

Tercatat sarana untuk melaksanakan siskamling sudah memadai seperti 

adanya pos kamling di setiap dusun dan dalam satu dusun tersebut tidak 

hanya memiliki satu poskamling tetapi ada juga yang dua bahkan lebih dari 

dua. Adapun dengan adanya siskamling diharapkan dapat terciptanya suatu 

suasana yang aman dan tenteram bagi masyarakatnya. Namun dalam 
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kenyataannya masih adanya suatu peristiwa yang meresahkan warga seperti 

adanya kasus pencurian. 

 

 Tabel 1.1 Data Gangguan Keamanan di kampung Kotagajah Timur 

Sumber : Data Primer kampung Kotagajah Timur tahun 2016 

 

Tabel 1.1 Menjelaskan berbagai gangguan keamanan yang terjadi di 

kampung Kotagajah Timur kecamatan Kotagajah kabupaten Lampung 

Tengah. Dari data pada tabel 1.1 dapat dilihat adanya gangguan keamanan 

yang ada di Kotagajah Timur yang sedang marak adalah pada bulan agustus 

2016 yakni adanya kasus pencurian uang. Kasus pencurian uang ini terjadi 

di dusun V kampung Kotagajah Timur. Sedangkan pada kasus selanjutnya 

yakni kasus pencurian pada bulan oktober juga terdapat 7 kasus yang 

terjadi. Pencurian ini terjadi di dusun IV kampung Kotagajah Timur. Dalam 

hal ini yang dicuri adalah hewan dan kabel listrik. Hewan yang dicuri adalah 

hewan unggas, yakni ayam. Sedangkan dalam pencurian kabel listrik, 

menurut salah seorang warga yang melihat kejadian tersebut, saat 

No Bulan 
Jenis Gangguan 

Keamanan 

Banyaknya 

Kasus 
Keterangan 

1 Mei 2016 Bertamu hingga 

malam hari   
3 

- 

2 Juni 2016 Pencurian  

4 

Pencurian 

Motor, Laptop, 

HP dan Uang 

3 Agustus 2016 Pencurian 12 Pencurian Uang 

4 September 2016 Bertamu hingga 

larut malam 
5 

- 

5 Oktober 2016 Pencurian 

7 

Pencurian 

hewan dan kabel 

listrik 
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memergoki orang yang sedang mengambil kabel listrik PLN di dusun IV 

bertanya pada pelaku, namun pelaku mengaku bahwa dirinya diperintah 

oleh atasannya untuk mengambil kabel tersebut. Dan setelah diselidiki 

bahwa itu bukan orang yang menjadi karyawan PLN yang mendapat 

perintah untuk mengambil kabel tersebut. Dalam kebanyakan kasus 

gangguan keamanan yang terjadi, banyak warga yang enggan untuk 

mengadukan hal ini pada pihak yang berwajib. Mereka hanya bercerita satu 

sama lain dengan warga tanpa memproses kasus yang mereka alami. Dari 

penjelasan di atas, maka perlu adanya peningkatan keamanan di kampung 

Kotagajah Timur. 

 

Upaya yang dilakukan dalam meningkatkan keamanan dan ketertiban 

masyarakat adalah dengan mengadakan sistem keamanan lingkungan atau 

biasa disebut siskamling. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya di 

kampung Kotagajah Timur telah mengadakan siskamling. Pelaksanaan 

siskamling ini sudah dilaksanakan sejak bulan juni 2016 karena adanya 

perintah dari kepolisian dan bupati kabupaten Lampung Tengah untuk 

mengadakan kembali siskamling di setiap kampung yang ada di kabupaten 

Lampung Tengah, karena maraknya kasus gangguan keamanan yang terjadi 

di kabupaten Lampung Tengah. Adapun aktivitas pelaksanaan siskamling di 

kampung Kotagajah Timur masih belum maksimal karena kurangnya 

partisipasi masyarakat dalam kegiatan siskamling ini. Hal ini dapat dilihat 

dari data berikut:  
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Tabel 1.2 Aktivitas warga dalam Siskamling di Dusun IV RT 16 dan 17 

Kampung Kotagajah Timur 

Sumber : Data Primer RT 16 dan 17 Dusun IV kampung Kotagajah Timur 

 

Tabel 1.2 menjelaskan tentang pelaksanaan kegiatan siskamling yang ada di 

dusun IV Kampung Kotagajah Timur. Data ini merupakan data kehadiran 

warga pada dalam melaksanakan siskamling pada minggu ke-empat bulan 

Oktober tahun 2016. Kegiatan siskamling ini dilaksanakan setiap hari sesuai 

dengan jadwalnya masing-masing. Dalam pelaksanaan siskamling di dusun 

IV kampung Kotagajah Timur ini ada 147 kepala keluarga yang bertugas 

mengikuti ronda. Namun pada dusun IV (empat) RT 16 dan 17 ada 105 

kepala keluarga yang bertugas mengikuti ronda. Kegiatan siskamling ini 

yang bertugas jumlahnya berbeda-beda di setiap dusun. Seperti untuk di 

dusun V RT 18 dan itu ada 3 kepala keluarga yang harus berjaga setiap 

malamnya. Pada dusun IV terdapat 1 poskamling yakni berada di RT 15. 

Pada RT 16 dan 17 pelaksanaan siskamling dilakukan di salah satu rumah 

No Hari 

Jumlah KK yang 

mengikuti kegiatan 

siskamling 

KK yang tidak 

mengikuti 
Total 

1 
Senin, 7 November 

2016 
3 KK  13 KK  16 KK 

2 
Selasa, 8 November 

2016 
3 KK 13 KK 16 KK 

3 
Rabu, 9 November 

2016 
4 KK 12 KK 16 KK 

4 
Kamis, 10 

November 2016 
5 KK 11 KK 16 KK 

5 
Jumat, 11 November 

2016 
6 KK 10 KK 16 KK 

6 
Sabtu, 12 November 

2016 
6 KK 10 KK 16 KK 

7 
Minggu, 13 

November 2016 
3 KK 13 KK 16 KK 

Jumlah 30 KK 117 KK 147 KK 
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warga karena pada RT tersebut tidak memiliki poskamling. Pelaksanaan 

siskamling di dusun IV ini dilakukan mulai jam 11 malam sampai dengan 

adzan subuh. Siskamling ini bertugas keliling kampung setiap harinya untuk 

menjaga keamanan kampung.  

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala dusun IV partisipasi 

masyarakat dalam siskamling pada awalnya banyak warga yang semangat 

untuk mengikutinya. Namun lambat laun warga minat warga menjadi 

berkurang untuk mengikuti kegiatan siskamling ini. Kebanyakan dari warga 

akan mengikuti siskamling ketika sudah maraknya peristiwa kehilangan. 

Seharusnya seluruh warga bekerja sama untuk menjaga keamanan agar tidak 

terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sehingga dapat dikatakan bahwa 

pelaksanaan siskamling tersebut belum dapat dilaksanakan secara maksimal.  

 

Selain itu masalah lain juga timbul yakni kurangnya personil dalam 

pelaksanaan siskamling tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan 

Kepala Kampung Kotagajah Timur Tanggal 3 Oktober 2016 bahwa kurang 

maksimal dalam pelaksanaan siskamling karena kurangnya personil seperti 

polisi ataupun koramil. Polisi yang bertugas di kecamatan Kotagajah ini 

hanya ada enam personil sedangkan di kecamatan Kotagajah ada tujuh 

kampung, dan di kampung Kotagajah Timur ada sembilan dusun yang harus 

dijaga keamanannya. Selain itu, di kecamatan Kotagajah tidak memiliki 

pusat kepolisian, menurut kepala kampung kotagajah timur pusat kepolisian 

di kecamatan Kotagajah masih menjadi satu dengan kecamatan Punggur. 
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Sehingga dalam hal ini, ketika warga yang mengalami kasus harus 

melaporkan di kecamatan Punggur yang perjalanannya cukup jauh dari 

Kotagajah Timur.  

 

Disamping itu, keamanan dan ketertiban masyarakat sedang mulai menurun 

khususnya di dusun V (lima) karena banyak warga yang mengeluh 

kehilangan uang dan di dusun IV (empat) banyak warga yang mengeluh 

kehilangan hewan peliharaannya. Sehingga dalam hal ini perlu adanya peran 

kepala kampung dalam menggerakkan warga dan meningkatkan nilai 

gotong royong diantara warga untuk turut serta dalam pelaksanaan 

siskamling ini agar kampung Kotagajah Timur menjadi aman dan meskipun 

tidak ada personil polisi atau koramil yang membantu dalam pelaksanaan 

siskamling, kampung Kotagajah Timur tetap dapat aman dengan adanya 

kerjasama diantara warga.  

 

Berdasarkan latar belakang masalah, bahwa hal inilah yang menarik 

perhatian penulis untuk melakukan penelitian dengan judul : “Peranan 

Kepala Kampung dalam Pelaksanaan Siskamling di Kampung 

Kotagajah Timur Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung 

Tengah”. 
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B. Fokus Penelitian 

 

Fokus penelitian ini adalah Peranan Kepala Kampung dalam Pelaksanaan 

Siskamling di Kampung Kotagajah Timur Kecamatan Kotagajah Kabupaten 

Lampung Tengah. Dengan subfokus penelitian: 

1. Merencanakan kegiatan siskamling 

2. Mengorganisasikan kegiatan siskamling 

3. Menggerakkan warga untuk mengikuti siskamling 

4. Mengawasi pelaksanaan siskamling 

 

C. Perumusan Masalah 

 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka permasalahan penelitian 

yang akan di bahas dalam penelitian ini adalah bagaimanakah peranan 

kepala kampung dalam pelaksanaan siskamling kampung Kotagajah Timur 

kecamatan Kotagajah kabupaten Lampung Tengah. Secara umum masalah 

penelitian ini dirumuskan sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah peranan kepala kampung dalam merencanakan kegiatan 

siskamling? 

2. Bagaimanakah peranan kepala kampung dalam mengorganisasikan 

kegiatan siskamling? 

3. Bagaimanakah peranan kepala kampung dalam menggerakkan warga 

untuk mengikuti siskamling? 

4. Bagaimanakah peranan kepala kampung dalam mengawasi pelaksanaan 

siskamling? 
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D. Tujuan Penelitian 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan :   

1. Peranan kepala kampung dalam merencanakan kegiatan siskamling di 

kampung Kotagajah Timur kecamatan Kotagajah kabupaten Lampung 

Tengah. 

2. Peranan kepala kampung dalam mengorganisasikan kegiatan siskamling 

di kampung Kotagajah Timur kecamatan Kotagajah kabupaten Lampung 

Tengah. 

3. Peranan kepala kampung dalam menggerakkan warga untuk mengikuti 

siskamling di kampung Kotagajah Timur kecamatan Kotagajah 

kabupaten Lampung Tengah. 

4. Peranan kepala kampung dalam mengawasi pelaksanaan siskamling di 

kampung Kotagajah Timur kecamatan Kotagajah kabupaten Lampung 

Tengah. 

 

E. Kegunaan Penelitian 

 

1. Kegunaan Teoritis 

 

Kegunaan teoritis dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan 

konsep pendidikan kewarganegaraan yang berkaitan dengan hukum dan 

kemasyarakatan yang mengkaji tentang pemerintahan desa dalam 

peranan kepala kampung dan pelaksanaan siskamling. 
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2. Kegunaan Praktis 

 

1. Menumbuhkan sikap positif kepala kampung sehingga dapat 

mewujudkan suatu kampung yang aman dengan mengadakan suatu 

siskamling di kampung yang dipimpinnya. 

2. Diharapkan penelitian ini dapat digunakan bagi masyarakat dalam 

memberikan masukan dan saran tentang peranan kepala kampung 

dan pelaksanaan siskamling yang ada di wilayahnya. 

3. Sebagai suplemen bahan ajar pada mata pelajaran pendidikan 

kewarganegaraan mengenai hak dan kewajiban warga negara dalam 

kehidupan berbangsa dan bernegara. 

 

F. Ruang Lingkup Penelitian 

 

1. Ruang Lingkup Ilmu 

 

Ruang lingkup ilmu dalam penelitian ini adalah menerapkan 

pengembangan ilmu pendidikan khususnya pada pendidikan 

kewarganegaraan dengan wilayah kajian hukum dan kemasyarakatan 

khususnya dalam pemerintahan desa yang berkaitan dengan peranan 

kepala kampung dan pelaksanaan siskamling. 

 

2. Objek Penelitian 

 

Ruang lingkup objek penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Merencanakan kegiatan siskamling. 

2. Mengorganisasikan kegiatan siskamling  
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3. Menggerakkan warga untuk mengikuti siskamling  

4. Mengawasi pelaksanaan siskamling  

 

3. Subjek Penelitian 

 

Ruang lingkup subjek penelitian ini adalah penduduk atau masyarakat 

yang berdomisili di Kampung Kotagajah Timur Kecamatan Kotagajah 

Kabupaten Lampung Tengah. 

 

4. Wilayah Penelitian 

 

Penelitian ini dilaksanakan di Kampung Kotagajah Timur Kecamatan 

Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah. 

 

5. Waktu Penelitian 

 

Penelitian ini dilaksanakan sejak dikeluarkan surat izin penelitian 

pendahuluan oleh Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

Universitas Lampung tanggal 29 September 2016 dengan nomor 

5731/UN26/3/PL/2016  sampai dengan selesainya penelitian ini pada 

tanggal 24 Desember 2016 dengan nomor surat 8167/UN26/3/PL/2016. 



 

 

 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

A. Deskripsi Teori 

 

1. Sistem Keamanan Lingkungan 

 

a. Pengertian Sistem Keamanan Lingkungan 

 

Menurut Tontowi Amsia (2013:70) “Siskamling merupakan salah satu 

upaya dalam menciptakan suasana atau kondisi suatu lingkungan yang 

aman”. Sedangkan, menurut Peraturan Kepala Kepolisian Republik 

Indonesia No. 23 Tahun 2007 pasal 1 ayat (6) “Sistem keamanan 

lingkungan yang selanjutnya disingkat siskamling adalah suatu 

kesatuan yang meliputi komponen-komponen yang saling bergantung 

dan berhubungan serta saling mempengaruhi, yang menghasilkan daya 

kemampuan untuk digunakan sebagai salah satu upaya untuk 

memenuhi tuntutan kebutuhan akan kondisi keamanan dan ketertiban 

di lingkungan”  

 

Maksud dari kata keamanan dan ketertiban di lingkungan  adalah 

aman dalam segala hal, seperti aman dalam pencurian, menjalankan 

agama, melakukan aktivitas sehari-hari, dan beberapa aspek yaitu 

ideologi, politik, ekonomi, dan sosial budaya. Jika ditelaah lebih jauh 
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maka akan ditemukan pengertian siskamling secara khusus yaitu 

merupakan suatu cara atau sistem perlindungan masyarakat sebagai 

komponen yang khusus dimana keamanan lingkungan yang didiami 

masyarakat terjamin. 

 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa sistem 

keamanan lingkungan merupakan suatu upaya yang dapat dilakukan 

dalam memenuhi tuntutan kebutuhan keamanan dan ketertiban 

masyarakat. 

 

b. Tujuan dan Fungsi Sistem Keamanan Lingkungan 

a. Tujuan Sistem Keamanan Lingkungan 

Tujuan diselenggarakannya siskamling menurut Peraturan Kepala 

Kepolisian Republik Indonesia No. 23 Tahun 2007 pasal 2 yaitu 

sebagai berikut :  

1. Menciptakan situasi dan kondisi yang aman, tertib, dan 

tentram di lingkungan masing-masing 

2. Terwujudnya kesadaran warga masyarakat di lingkungannya 

dalam penanggulangan setiap kemungkinan timbulnya 

gangguan kamtibmas 

 

Adapun tujuan siskamling menurut Tontowi Amsia (2013:71) 

yakni: 

1. Untuk memberikan penyuluhan kesadaran hukum 

2. Untuk menciptakan keamaan dan ketertiban masyarakat 
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Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkam bahwa tujuan 

diadakannya siskamling adalah untuk menciptkan suasana yang aman, 

tertib, dan damai di lingkungan masyarakat serta memberikan 

penyuluhan kepada masyarakat tentang kesadaran hukum. 

 

b. Fungsi Sistem Keamanan Lingkungan 

Menurut Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. 23 

Tahun 2007, adapun fungsi dari siskamling adalah sebagai berikut: 

1. Saranan warga masyarakat dalam memenuhi kebutuhan rasa 

aman di lingkungannya 

2. Menanggulangi ancaman dan gangguan terhadap lingkungannya 

dengan upaya : 

a. Pre-emptif, merupakan upaya-upaya dalam penanggulangan 

terhadap fenomena dan situasi yang dapat dikategorikan 

sebagai faktor korelatif kriminogen dengan cara mencermati 

setiap gejala awal dan menemukan simpul penyebabnya 

yang bersifat laten potensial pada sumbernya 

b. Preventif, merupakan segala usaha guna 

mencegah/mengatasi secara terbatas timbulnya 

ancaman/gangguan keamanan dan ketertiban khususnya di 

lingkungan masing-masing melalui kegiatan-kegiatan 

pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli atau 

perondaan, serta kegiatan lain yang disesuaikan dengan 
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kebutuhan sehingga tercipta suatu lingkungan yang aman 

tertib dan teratur. 

 

c. Manfaat Sistem Keamanan Lingkungan 

 

Menurut Tontowi Amsia (2013:71) adapun manfaat dari sistem 

keamanan lingkungan atau siskamling adalah sebagai berikut: 

1. Secara khusus, terciptanya KAMTIBMAS (keamanan dan ketertiban 

masyarakat) dimana masyarakat berada. Terciptanya suatu 

masyarakat yang dinamis dan kreatif, adanya pembinaan HANKAM 

(pertahanan dan keamanan) secara terpadu dan terarah pada setiap 

lingkungan. Semakin memantapkan kesadaran masyarakat untuk 

berpartisipasi secara aktif dalam pertahanan dan keamanan yang 

stabil yang didukung oleh ketahanan nasional. 

2. Secara umum, secara langsung mendorong tetap kukuhnya 

ketahanan nasional adanya keyakinan akan kekuatan sendiri, 

terciptanya kemanan masyarakat yang stabil, mendorong terciptanya 

disiplin nasional. Terbinanya kekuatan sosial politik yang diarahkan 

agar berperan sebagai stabilisator yang mantap dan dinamis. 

 

 

d. Komponen Pelaksanaan Siskamling 

 

Menurut Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. 23 

Tahun 2007 terdapat komponen dalam siskamling ini, yakni: 

a. Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM), komponen ini 

berperan memfasilitasi kepentingan warga masyarakat untuk 
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merealisasikan penyelenggaraan siskamling serta ikut membina 

pelaksanaannya 

b. Ketua siskamling, hal ini ketua siskamling dijabat oleh ketua 

rukun tetangga (RT)/ rukun warga (RW) atau tokoh masyarakat 

yang dipilih berdasarkan kesepakatan dalam musyawarah warga 

masyarakat setempat. Ketua siskamling ini bertugas sebagai 

pimpinan penyelenggaraan yang bertanggung jawab atas 

pelaksanaan tugasnya kepada warga 

c. Pelaksana siskamling adalah seluruh warga dan khusus yang 

terlibat secara fisik untuk melakukan kegiatan adalah seluruh 

kepala rumah tangga dan warga laki-laki dewasa berusia paling 

sedikit 17 (tujuh belas) tahun dalam lingkungan RT/RW 

setempat. Pelaksana siskamling ini dilakukan oleh sekelompok 

warga yang ditunjuk dan disepakati oleh musyawarah warga yang 

dipimpin oleh ketua siskamling. Adapun tugas dari pelaksana 

siskamling ini adalah sebagai berikut: 

1. Penjagaan 

2. Patroli atau perondaan 

3. Memberikan peringatan-peringatan untuk mencegah antara 

lain untuk mencegah terjadinya kejahatan, kecelakaan, 

kebakaran, banjir dan bencana alam 

4. Memberikan keterangan atau informasi tentang hal-hal yang 

berkaitan dengan keamanan dan ketertiban lingkungan 
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5. Memberikan bantuan dan pelayanan kepada masyarakat yang 

mempunyai masalah yang dapat mengganggu ketentraman 

warga sekitarnya, serta membantu ketua RT/RW dalam 

menyelesaikan masalah warga tersebut 

6. Melakukan koordinasi kegiatan dengan anggota polri dan 

pamong praja, dan aparat pemerintah terkait lainnya yang 

bertugas di wilayahnya  

7. Melaporkan setiap gangguan kamtibmas yang terjadi pada 

polri  

8. Melakukan tindakan represif sesuai petunjuk teknis polri 

dalam hal kasus tertangkap tangan, dan pada kesempatan 

pertama menyerahkan penanganannya kepada satuan polri 

diwilayahnya 

9. Melakukan tindakan yang dirasakan perlu untuk keselamatan 

warganya atas izin dan perintah dari ketua siskamling 

 

2. Peranan Kepala Kampung 

 

a. Pengertian Peranan 

Sebelum membahas lebih jauh peranan kepala kampung maka terlebih 

dahulu mengetahui definisi dari peran. Menurut Soerjono Soekanto 

(1995: 268) “peranan (role) merupakan aspek dinamis kedudukan 

(status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya 

sesuai dengan kedudukannya maka dia telah menjalankan suatu 

peranan”. Pembedaan antara kedudukan dan peranan adalah untuk 
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kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tak dapat dipisahkan satu 

sama lain dan sebaliknya. Tak ada peranan tanpa kedudukan ataupun 

sebaliknya tak ada kedudukan tanpa peranan . 

  

Menurut Soerjono Soekanto (2007: 213) peranan meliputi tiga hal 

yaitu: 

a. Peranan meliputi norma-norma yang diungkapkan dengan posisi 

atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini 

merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing 

seseorang dalam kehidupan masyarakat. 

b. Peranan merupakan suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan 

oleh individu masyarakat sebagai individu. 

c. Peranan dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting 

sebagai struktur sosial masyarakat. 

 

Menurut teori peran oleh Biddle dan Thomas dalam Sarlito W. 

Sarwono (2011: 215) bahwa “peran adalah serangkaian rumusan yang 

membatasi perilaku-perilaku yang diharapkan dari pemegang 

kedudukan tertentu”. Dalam teori peran oleh Biddle dan Thomas 

membagi peristilahan dalam teori peran dalam empat golongan, yaitu: 

a. Orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial 

b. Perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut 

c. Kedudukan orang-orang dalam perilaku 

d. Kaitan antara orang dan perilaku 
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Nasution (2005 : 74) menyatakan bahwa “peranan adalah mencakup 

kewajiban hak yang bertalian kedudukan”. Apabila seseorang yang 

menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, 

maka ia menjalankan suatu peran. 

 

Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa peranan 

adalah suatu rangkaian perilaku yang teratur dan yang ditimbulkan 

oleh jabatan tertentu. Peranan juga merupakan suatu tindakan yang 

menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan jabatannya. 

Kepribadian seseorang juga sangat mempengaruhi bagaimana 

seseorang harus menjalankan perannya. Peranan yang dimaksud 

dalam hal ini adalah perilaku yang sesuai dengan status dan 

kedudukannya dalam masyarakat.  

 

b. Pengertian Kepala Kampung 

Menurut Kartono (1994 : 33) “Kepala atau pemimpin adalah Seorang 

pribadi yang memiliki kecakapan dan kelebihan khususnya kecakapan 

kelebihan di satu bidang, sehingga dia mampu mempengaruhi orang-

orang lain untuk bersama-sama melakukan aktivitas-aktivitas tertentu, 

demi pencapaian satu atau beberapa tujuan”. 

 

Adapun fungsi dari seorang pemimpin menurut Gerungan dalam 

walgito (2003 : 106) adalah sebagai berikut: 
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1. Seorang pemimpin bertugas memberikan struktur yang jelas dari 

situasi-situasi yang rumit yang dihadapi oleh kelompoknya 

(structuring the siituation) 

2. Seorang pemimpin bertugas mengawasi dan menyalurkan perilaku 

kelompok yang dipimpinnya (controlling group behavior). Ini 

juga berarti bahwa seorang pemimpin bertugas mengendalikan 

perilaku anggota kelompok dan kelompok itu sendiri. 

3. Seorang pemimpin bertugas sebagai juru bicara kelompok yang 

dipimpinnya. Seorang pemimpin harus dapat merasakan dan 

menerangkan kebutuhan-kebutuhan kelompok yang dipimpinnya 

ke dunia luar, baik mengenai sikap kelompok, tujuan, harapan-

harapan ataupun hal-hal yang lain. 

 

Menurut UU No. 6 Tahun 2014 pasal 1 Desa adalah desa dan desa 

adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, 

adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang 

berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, 

kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, 

hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati 

dalam sistem pemerintahan Negara kesatuan Republik Indonesia.  

 

Menurut UU No. 6 Tahun 2014 pasal 6 ayat (2) berbunyi “penyebutan 

Desa atau Desa adat sebagaimana dimaksud disesuaikan dengan 

penyebutan yang berlaku di daerah setempat”. Seperti halnya yang 
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berada di Kecamatan Kotagajah penyebutan untuk desa adalah 

kampung. 

 

Sehingga dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa kepala kampung 

merupakan pemimpin penyelenggaraan pemerintahan kampung yang 

memiliki fungsi memberikan struktur yang jelas dari situasi-situasi 

yang rumit, mengawasi dan menyalurkan perilaku kelompok yang 

dipimpinnya, dan juru bicara kelompok yang dipimpinnya.  

 

c. Tugas, Wewenang, Hak, dan Kewajiban Kepala Kampung 

Kepala kampung dalam menjalankan tugas, wewenang, hak, dan 

kewajiban pimpinan pemerintahan desa yaitu dengan 

menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dan merupakan 

penyelenggaraan dan tanggung jawab utama di bidang pemerintahan, 

pembangunan, dan kemasyarakatan. Dalam rangka penyelenggaraan 

urusan pemerintah desa, urusan pemerintah umum termasuk 

pembinaan ketentraman dan ketertiban sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. Dalam  melaksanakan 

kepemimpianannya, kepala desa memiliki tugas, wewenang, hak, dan 

kewajiban sebagai berikut:  

 

Menurut UU No. 6 Tahun 2014 pasal 26 ayat (1) seorang kepala 

kampung bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa , 
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melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, 

dan pemberdayaan masyarakat desa. 

Adapun wewenang seorang kepala kampung menurut UU No. 6 

Tahun 2014 pasal 26 ayat (2) adalah sebagai berikut : 

a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa 

b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa 

c. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa 

d. Menetapkan peraturan desa 

e. Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa 

f. Membina kehidupan masyarakat desa 

g. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa 

h. Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta 

mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif 

untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa 

i. Mengembangkan sumber pendapatan desa 

j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara 

guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa 

k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa 

l. Memanfaatkan teknologi tepat guna 

m. Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif 

n. Mewakili desa didalam dan diluar pengadilan atau menunjuk kuasa 

hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-

undangan 
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o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan. 

 

Kepala kampung memiliki hak menurut UU No. 6 tahun 2014 pasal 

26 ayat (3) sebagai berikut: 

a. Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja pemerintah desa 

b. Mengajukan rancangan dan menetapkan peraturan desa 

c. Menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan 

penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan  

d. Mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang 

dilaksanakan 

e. Memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya 

kepada perangkat Desa. 

 

Dalam melaksanakan tugas kepala kampung berkewajiban menurut 

UU No. 6 tahun 2014 pasal 26 ayat (4), yaitu: 

a. Memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan 

undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 

serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika 

b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa 

c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa 

d. Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan 

e. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender 
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f. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, 

transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas 

dari kolusi, korupsi, dan nepotisme 

g. Menjalin kerjasama dan koordinasi dengan seluruh pemangku 

kepentingan di desa 

h. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik 

i. Mengelola keuangan dan aset desa 

j. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 

desa 

k. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa 

l. Mengembangkan perekonomian masyarakat desa 

m. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa 

n. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di  

desa 

o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan 

lingkungan hidup 

p. Memberikan informasi kepada masyarakat desa. 

 

Berdasarkan uraian di atas, maka tugas, wewenang, hak dan 

kewajiban kepala kampung/desa sebagai penyelenggara urusan 

pemerintahan dalam rangka urusan pemerintahan daerah dan 

pemerintahan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku dan memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat 
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kampung serta menumbuhkan jiwa gotong royong masyarakat sebagai 

sendi pelaksanaan pemerintahan kampung. 

 

d. Syarat-syarat menjadi kepala kampung 

Menurut UU No. 6 Tahun 2014 pasal 33 calon kepala desa wajib 

memenuhi persyaratan : 

a. Warga negara Republik Indonesia 

b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa 

c. Memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 

serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika 

d. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama 

atau sederajat 

e. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat 

mendaftar 

f. Bersedia dicalonkan sebagai kepala desa 

g. Terdaftar sebagai penduduk dan tinggal di Desa setempat paling 

kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran 

h. Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara 

i. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan 

pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena 

melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 

paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun 



27 
 

setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan 

secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan 

pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-

ulang 

j. Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan 

pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap 

k. Berbadan sehat 

l. Tidak pernah menjadi kepala desa selama 3 (tiga) kali masa 

jabatan, dan 

m. Syarat lain yang diatur dalam peraturan daerah 

 

Berdasarkan uraian di atas, maka syarat-syarat menjadi kepala 

desa merupakan suatu prasyarat yang harus dipenuhi oleh calon 

kepala kampung yang berkebangsaan/berkewarganegaraan 

Indonesia dan dipilih langsung oleh masyarakat setempat. 

 

3. Perencanaan Siskamling 

 

a. Pengertian Perencanaan 

Perencanaan merupakan suatu kegiatan terkoordinasi untuk mencapai 

suatu tujuan tertentu dalam waktu tertentu. Menurut Nanang Fattah 

(2008:49) “Perencanaan merupakan tindakan menetapkan terlebih 

dahulu apa yang akan dikerjakan, bagaimana mengerjakannya, apa yang 

harus dikerjakan, dan siapa yang mengerjakannya.” 
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Menurut Louis A. Allen dalam Siswanto (2007: 45) perencanaan 

memiliki proses dalam pelaksanaan suatu program adalah sebagai 

berikut: 

a. Prakiraan 

b. Penetapan Tujuan 

c. Pemrograman 

d. Penjadwalan 

e. Penganggaran 

f. Pengembangan prosedur 

g. Penetapan dan intrepretasi kebijakan 

 

Sesuai dengan adanya pelaksanaan program siskamling maka kepala 

kampung memerlukan suatu proses perencanaan yang dilakukan 

bersama perangkat kampung. Menurut Peraturan Kepala Kepolisian 

Republik Indonesia No. 23 tahun 2007 beberapa hal yang harus terdapat 

dalam suatu pos kamling adalah:  

a. Prosedur dan tata cara tuntunan praktis 

b. Jadwal penugasan siskamling 

c. Panel kegiatan mingguan dan harian yang berisikan: 

 Tujuan kegiatan 

 Uraian kegiatan 

 Petugas pelaksana 

 Jadwal pelaksanaan 

 Catatan hasil pelaksanaan 

d. Buku catatan/mutasi kegiatan petugas 

e. Sistem Alarm dan sistem komunikasi yang disediakan sesuai 

kemampuan warga 



29 
 

f. Perlengkapan P3K, penanggulangan bahaya dan bencana seta 

peralatan lain yang dirasakan perlu. 

 

Dalam perencanaan program siskamling tersebut adanya kerjasama 

antara Forum Kemitraan Polisi Masyarakat serta perangkat kampung 

seperti kepala kampung dan kepala dusun setempat. Dalam perencanaan 

tersebut yang dilakukan adalah merumuskan apa saja yang dibutuhkan 

pada saat pelaksanaan siskamling dan bagaimana teknis pelaksanaan 

siskamling tersebut.  

 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa perencanaan 

siskamling adalah suatu kegiatan terkoordinasi untuk mencapai suatu 

tujuan ketentraman dan ketertiban lingkungan dalam waktu tertentu 

yang dilaksanakan oleh Forum Kemitraan Polisi Masyarakat serta 

perangkat kampung seperti kepala kampung dan kepala dusun setempat. 

 

b. Tujuan Perencanaan 

 

Setiap kegiatan yang akan dijalankan perlu adanya perencanaan yang 

matang sesuai dengan tujuannya dan disesuaikan dengan bidangnya. 

Adapun tujuan dari perencanaan menurut Sri Wiludjeng (2007:59) adalah 

sebagai berikut: 

a. Dapat menanggulangi ketidakpastian masa depan 

b. Perhatian terfokus pada tujuan 

c. Untuk pelaksanaan operasi yang ekonomis dan efisien 
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d. Sebagai alat bantu pengendalian 

 

Selain itu menurut Husnaini Usman (2011:65) Perencanaan bertujuan 

untuk : 

a. Standar pengawasan, yaitu mencocokkan pelaksanaan dengan 

perencanaannya 

b. Mengetahui kapan pelaksanaan dan selesainya suatu kegiatan 

c. Mengetahui siapa saja yang terlibat, baik kualifikasi maupun 

kuantitasnya 

d. Mendapatkan kegiatan yang sistematis termasuk biaya dan kualitas 

pekerjaan 

e. Meminimalkan kegiatan-kegiatan yang tidak produktif dan menghemat 

biaya, tenaga, dan waktu 

f. Memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai kegiatan pekerjaan  

g. Menyerasikan dan memadukan beberapa sub kegiatan 

h. Mendeteksi hambatan kesulitan yang bakal ditemui 

i. Mengarahkan pada pencapaian tujuan 

 

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan dari 

perencanaan adalah untuk menanggulangi ketidakpastian yang akan 

muncul dalam kegiatan yang akan dilaksanakan dan meminimalisir 

kerugian-kerugian yang akan terjadi serta mengetahui apa saja yang 

diperlukan untuk melaksanakan suatu kegiatan atau program 
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c. Manfaat Perencanaan 

Menurut Yohannes Yahya (2006:34) Perencanaan memiliki manfaat, 

antara lain: 

a. Membantu manajemen untuk menyesuaikan  diri dengan perubahan 

lingkungan  

b. Membantu dalam kristalisasi penyesuaian pada masalah-masalah 

utama 

c. Memungkinkan manajer memahami keseluruhan gambaran operasi 

lebih jelas 

d. Membantu penempatan tanggung jawab lebih tepat 

e. Memberikan cara pemberian perintah untuk beroperasi  

f. Memudahkan dalam melakukan koordinasi diantara berbagai 

organisasi 

g. Membuat tujuan lebih khusus, terperinci dan lebih mudah dipahami 

h. Meminimumkan pekerjaan yang tidak pasti 

i. Menghemat waktu, usaha, dan dana 

 

d. Pendekatan Perencanaan 

Menurut Sri Wiludjeng (2007:60) Desain perencanaan dapat 

dikelompokkan sebagai berikut: 

1. Perencanaan dari atas ke bawah (Top down planning) merupakan 

perencanaan yang dibuat oleh manajemen puncak, sedangkan level 

manajemen dibawahnya tinggal melaksanakan rencana tersebut. 
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2. Perencanaan dari bawah ke atas (Bottom up planning) merupakan 

suatu perencanaan yang diusulkan dari tingkat bawah untuk dapat 

disetujui oleh manajemen puncak. 

3. Kombinasi dari pendekatana sebelumnya (Goals down plans up 

planning). 

 

4. Pengorganisasian Siskamling 

a. Pengertian Pengorganisasian 

Pengorganisasian yaitu suatu proses dimana dimana pekerjaan diatur 

dan dibagikan di antara para anggota, sehingga tujuan organisasi itu 

dapat tercapai secara efektif dan efisien. Sesuai dengan Peraturan 

Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. 23 Tahun 2007 pasal 3 

menyatakan bahwa siskamling dibentuk berdasarkan kesepakatan 

dalam musyawarah warga, dengan berasaskan semangat budaya 

kekeluargaan, gotong royong, dan swarkarsa. Sehingga dalam hal ini 

dalam pembagian kerja dan koordinasi pekerjaan dalam siskamling 

itu disusun berdasarkan kesepakatan bersama dengan adanya asas 

kekeluargaan, agar tidak terjadinya suatu perselisihan di antara warga 

dalam melaksanakan siskamling ini. Adapun struktur organisasi di 

Kampung Kotagajah Timur : 
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Gambar 2.1 Struktur Organisasi Kampung Kotagajah Timur 

 

Gambar 2.1 menjelaskan tentang struktur organisasi dari pemerintahan 

kampung Kotagajah Timur kecamatan Kotagajah kabupaten Lampung 

Tengah. Dari gambar tersebut dapat dilihat bahwa kampung Kotagajah 

Timur memiliki sembilan dusun yang masing-masing dusun dipimpin 

oleh kepala dusun. Dalam urusan pemerintahan, kesejahteraan sosial, 

umum, pembangunan, dan kebendaharan di kampung Kotagajah Timur 

memiliki kepala urusannya masing-masing atau yang biasa disebut 

dengan kaur yakni kepala urusan. Ketika kepala kampung ingin 

mengetahui tentang urusan-urusan tersebut maka dapat berhubungan 

langsung atau melalui sekretaris kampung yang dalam hal ini 

membawahi para kepala urusan yang ada di kampung Kotagajah Timur. 

Sedangkan apabila kepala kampung ingin mengetahui tentang bagaimana 
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perkembangan di berbagai dusun, kepala kampung dapat langsung 

berhubungan dengan masing-masing kepala dusun.  

 

Dalam urusan keamanan dan ketertiban masyarakat tidak memiliki 

kepala urusan khusus seperti urusan yang lainnya sehingga untuk urusan 

tersebut kepala dusun yang langsung bertanggung jawab atas keamanan 

dan ketertiban masyarakat. Untuk itu kepala kampung juga turut serta 

dalam urusan keamanan dan ketertiban masyarakatnya bersama kepala 

dusun. Dalam siskamling kepala kampung melakukan pembagian kerja 

dan koordinasi kerja dengan kepala dusun. Adanya pembagian kerja 

tersebut adalah untuk urusan yang masih dapat ditangani oleh kepala 

dusun akan ditangani oleh kepala dusun sedangkan apabila sudah tidak 

dapat ditangani maka kepala kampung yang akan ambil alih sehingga 

adanya koordinasi kerja juga dalam hal ini. 

 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pengorganisasian 

siskamling adalah pembagian kerja komponen siskamling dan 

pembentukan siskamling yang berdasarkan dengan kesepakatan bersama 

dan musyawarah bersama dari kepala kampung dan perangkat kampung.  

 

b. Proses Pengorganisasian 

Menurut Nanang Fattah (2008:71) proses Pengorganisasian terdiri dari 

lima tahap, yakni tahap pertama adalah pemerincian pekerjaan, tahap 

kedua adalah pembagian kerja, tahap ketiga adalah penyatuan pekerjaan, 
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tahap keempat koordinasi pekerjaan, dan tahap yang terakhir adalah 

monitoring dan reorganisasi. 

a. Pemerincian pekerjaan 

Dalam tahap ini yang harus dilakukan adalah menentukan tugas-tugas 

apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi.  

b. Pembagian kerja 

Pada tahap pembagian kerja adanya pembagian seluruh beban kerja 

menjadi kegiatan-kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh 

perseorangan atau perkelompok. Di sini yang perlu diperhatikan 

bahwa orang-orang yang akan diserahi tugas harus didasarkan pada 

kualifikasi, tidak dibebani terlalu berat dan juga terlalu ringan. 

c. Penyatuan pekerjaan 

Pada tahap ini adanya penggabungan pekerjaan para anggota dengan 

cara yang rasional, efisien. Pengelompokkan tugas yang saling 

berkaitan, jika organisasi sudah membesar dan kompleks. 

d. Koordinasi pekerjaan 

Dalam tahap ini adanya penetapan mekanisme kerja untuk 

mengkoordinasikan pekerjaan dalam satu kesatuan yang harmonis. 

Pada saat setiap orang dan setiap bagian melaksanakan 

pekerjaan/aktivitas, kemungkinan timbul konflik di antara para 

anggota, dan mekanisme pengkoordinasian memungkinkan setiap 

anggota organisasi untuk tetap bekerja efektif. 

e. Monitoring dan Reorganisasi 
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Pada tahap yang terakhir adanya monitoring dan mengambil langkah-

langkah penyesuaian untuk mempertahankan dan meningkatkan 

efektivitas. Karena pengorganisasian merupakan suatu proses yang 

berkelanjutan, diperlukan penilaian ulang terhadap keempat tahap 

sebelumnya secara terprogram/berkala, untuk menjamin konsistensi, 

efektif, dan efisien dalam memenuhi kebutuhan.  

 

c. Tujuan Pengorganisasian 

Tujuan pengorganisasian adalah agar dalam pembagian tugas dapat 

dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Adapun beberapa tujuan 

pengorganisasian adalah sebagai berikut: 

1. Membantu Koordinasi 

2. Memperlancar pengawasan 

3. Maksimalisasi manfaat spesialisasi 

4. Penghematan biaya 

5. Meningkatkan kerukuan hubungan antar manusia 

 

5. Penggerakan Siskamling 

 

a. Pengertian Penggerakan Siskamling 

Penggerakan adalah suatu tindakan untuk mengusahakan agar semua 

anggota kelompok berusaha untuk mencapai sasaran sesuai dengan 

perencanaan manajerial dan usaha-usaha organisasi. Seperti yang 

dijelaskan Husein Umar (2000:77) berbagai definisi pergerakan: 
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a. Directing, yakni menggerakkan orang lain dengan memberikan 

pengarahan 

b. Actuating, yakni menggerakkan orang lain dalam artian umum 

c. Leading, yakni menggerakkan orang lain dengan cara 

menempatkan diri di muka orang-orang yang digerakkan, 

membawa mereka ke suatu tujuan tertentu serta memberikan 

contoh-contoh 

d. Commanding, yakni menggerakkan orang lain disertai dengan 

unsur paksaan 

e. Motivating, yakni menggerakkan orang lain dengan terlebih 

dahulu memberikan alasan-alasan mengapa hal itu harus 

dikerjakan 

 

Sehingga dalam hal ini penggerakkan adalah menggerakkan orang-

orang agar mau bekerja dengan sendirinya atau penuh kesadaran 

secara bersama-sama untuk mencapai tujuan yang dikehendaki secara 

efektif. Dalam hal ini yang dibutuhkan adalah kepemimpinan. Seperti 

halnya dalam pelaksanaan program siskamling ini maka kegiatan 

penggerakkan yang dilakukan oleh perangkat kampung kepada 

warganya wajib dilakukan bila mana terdapat warganya yang tidak 

mengikuti siskamling. 

 

Apabila terdapat warga yang tidak mengikuti atau pasif dalam 

siskamling secara terus menerus maka harus mengikuti adanya 
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pembinaan. Pembinaan siskamling ini terdapat dua pembinaan yakni 

pembinaan struktural dan pembinaan teknis dan taktik operasional. 

 

a. Pembinaan teknis  

Pembinaan teknis merupakan suatu pembinaan yang menjadi 

tanggung jawab seluruh warga yang dilaksanakan oleh ketua 

RT/RW setempat. Kegiatan pembinaan ini wajib dikoordinasikan 

dan diselaraskan dengan kegiatan Forum Kemitraan Polisi 

Masyarakat setempat. 

b. Pembinaaan teknis dan taktik operasional 

Pembinaan teknis dan taktik operasional merupakan suatu 

pembinaan yang menjadi tanggung jawab polri yang dilaksanakan 

oleh personel polri atau pejabat polmas dari satuan kewilayahan 

polri setempat.  

 

Berdasarkan uraian di atas penggerakan siskamling adalah suatu usaha 

yang dilakukan dalam menggerakkan orang-orang agar mau bekerja 

dengan sendirinya atau penuh kesadaran secara bersama-sama untuk 

mencapai tujuan keamanan yang dikehendaki secara efektif. 

 

b. Tujuan Penggerakan 

Adapun tujuan dari penggerakan adalah sebagai berikut: 

1. Menciptakan kerjasama yang lebih efisien 

2. Mengembangkan kemampuan dan keterampilan staf 
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3. Menumbuhkan rasa memiliki dan menyukai pekerjaan 

4. Mengusahakan suasana lingkungan kerja yang meningkatkan 

motivasi dan prestasi kerja staf 

5. Membuat organisasi berkembang secara dinamis 

 

Berdasarkan penjelasan tujuan pergerakan di atas dapat disimpulkan 

bahwa tujuan dari penggerakan adalah menciptakan hubungan 

kerjasama yang baik di antara orang-orang yang terlibat dalam 

pelaksanakan program tersebut agar seseorang ingin diajak untuk 

melaksanakan program atau kegiatan yang akan dilaksanakan. 

 

c. Tahapan Penggerakan 

Menurut Retina Sri Sedjati (2014) Tindakan dalam penggerakan 

memiliki tiga tahapan, yakni: 

1. Pemberian motivasi  

Dalam pemberian motivasi hal yang perlu dilakukan adalah 

dengan memberikan semangat, inspirasi atau dorongan sehingga 

timbul kesadaran dan kemauan para petugas untuk bekerja dengan 

baik. Tindakan ini juga disebut dengan motivating. 

2. Pemberian bimbingan lewat contoh-contoh tindakan 

Dalam proses pemberian bimbingan dilakukan dengan 

memberikan contoh-contoh tindakan atau teladan. Tindakan ini 

juga disebut dengan leading, yang meliputi beberapa tindakan 

seperti: 
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a. Pengambilan keputusan 

b. Mengadakan komunikasi agar ada bahasa yang sama antara 

pimpinan dan bawahan 

c. Memilih orang-orang yang menjadi anggota kelompok 

d. Memperbaiki sikap, pengetahuan, dan keterampilan bawahan 

3. Pengarahan 

Pada tahap ini dilakukan dengan memberikan petunjuk-petunjuk 

yang benar, jelas, dan tegas. Segala saran-saran dan perintah atau 

instruksi kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas harus 

diberikan dengan jelas dan tegas agar terlaksana dengan baik 

tearah kepada tujuan yang telah ditetapkan. Tindakan ini disebut 

juga dengan commanding atau directing. 

  

d. Elemen Penggerak Motivasi dan Bentuk Motivasi 

Motivasi seseorang akan ditentukan oleh stimulusnya. Stimulus yang 

dimaksud merupakan mesin penggerak motivasi seseorang sehingga 

menimbulkan pengaruh perilaku orang yang bersangkutan. Motivasi 

seseorang menurut Sagir dalam Siswanto (2007:122) biasanya 

meliputi hal-hal berikut: 

1. Kinerja 

2. Penghargaan 

3. Tantangan 

4. Tanggung Jawab 

5. Pengembangan 

6. Keterlibatan 

7. Kesempatan 
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Menurut Siswanto (2007: 125) pada umumnya bentuk motivasi yang 

sering dipakai meliputi empat elemen utama, yaitu sebagai berikut : 

a. Kompensasi bentuk uang 

b. Pengarahan dan pengendalian 

c. Penetapan pola kerja yang efektif 

d. Kebajikan 

 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam 

memotivasi seseorang akan ditentukan oleh stimulusnya. Stimulus 

yang dimaksud merupakan mesin penggerak motivasi seseorang 

sehingga menimbulkan pengaruh perilaku orang yang bersangkutan. 

Motivasi tersebut dapat berbentuk memberikan kompensasi uang, 

dapat juga dengan adanya suatu pengarahan, adanya penetapan pola 

kerja yang efektif dan adanya suatu kebajikan. 

 

f. Teori Motivasi 

Teori motivasi yang berhubungan dengan kebutuhan yang sangat 

terkenal adalah teori hierarki kebutuhan dari Abraham H, Maslow. 

Menurut Maslow dalam Ais Zakiyudin (2013:47) manusia akan 

didorong untuk memenuhi kebutuhan yang paling kuat sesuai waktu, 

keadaan, dan pengalaman seseorang. Adapun hierarki menurut 

maslow adalah: 

a. Kebutuhan Fisiologis : makan, minum, rumah, dan istirahat 

b. Kebutuhan keamanan dan rasa aman : perlindungan dan stabilitas 
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c. Kebutuhan sosial : cinta, persahabatan, perasaan memiliki, dan 

diterima dalam kelompok, kekeluargaan, dan asosiasi  

d. Kebutuhan harga diri: Status/kedudukan, kepercayaan diri, 

pengakuan, reputasi dan prestasi, apresiasi, kehormatan diri, dan 

penghargaan 

e. Kebutuhan aktualisasi diri dan pemenuhan diri; penggunaan 

potensi diri, pertumbuhan, dan pengembangan diri. 

 

Dalam memotivasi seseorang terdapat adanya teori proses. Teori 

proses mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana perilaku 

dikuatkan, diarahkan, didukung, dan dihentikan. Menurut Victor H. 

Vroom dalam Siswanto (2009: 130) terdapat tiga teori proses yang 

dideskripsikan sebagai berikut: 

1. Teori Harapan 

Dalam suatu organisasi, setiap individu memiliki harapan usaha 

kinerja. Harapan tersebut menunjukkan persepsi individu 

mengenai sulitnya mencapai perilaku tertentu dan mengenai 

kemungkinan tercapainya perilaku tersebut. 

2. Teori Keadilan 

Teori ini menekankan bahwa bawahan membandingkan usaha 

mereka dan imbalan mereka dengan usaha dan imbalan yang 

diterima oleh orang lain dalam iklim kerja yang sama. Dasar dari 

teori motivasi ini dengan dimensi bahwa individu dimotivasi oleh 
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keinginan untuk diperlakukan secara adil. Dalam pekerjaan, 

individu bekerja untuk memperoleh imbalan 

3. Teori Penguatan 

Penguatan merupakan prinsip belajar yang sangat penting. Tanpa 

penguatan tidak akan terjadi modifikasi perilaku yang dapat 

diukur.  

 

Menurut B.F. Skinner dalam Ais Zakiyudin (2013:49) yang 

mendasarkan pada hukum pengaruh yang menyatakan bahwa perilaku 

yang diikuti dengan konsekuensi-konsekuensi pemuasan cenderung 

diulang, sedangkan perilaku yang diikuti konsekuensi-konsekuensi 

hukuman cenderung tidak diulang. Dengan demikian, perilaku di waktu 

mendatang dapat diperkirakan atau dipelajari dan pengalaman pada 

waktu lalu. 

 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa manusia akan 

terdorong untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan seperti kebutuhan 

akan keamanan dan rasa aman. Teori motivasi diarahkan untuk 

mencapai tujuan. Tujuan yang ingin direalisasikan dipandang sebagai 

kekuatan yang menarik individu. Tercapainya tujuan sekaligus dapat 

mengurangi kebutuhan yang belum dipenuhi. Dalam pelaksanaan 

siskamling adanya partisipasi warga sangat penting agar tujuan dari 

diadakannya siskamling dapat tercapai dan siskamling tersebut dapat 

terlaksana dengan baik. Maka ketika tidak adanya partisipasi warga 
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dalam pelaksanaan siskamling ini perlu adanya proses motivasi agar 

warga ingin ikut serta dalam pelaksanaan siskamling ini adapun proses 

motivasi itu adalah adanya suatu harapan, adanya suatu keadilan, dan 

adanya suatu penguatan. 

 

6. Pengawasan Siskamling 

 

a. Pengertian Pengawasan  

Pengawasan merupakan suatu proses untuk memastikan bahwa 

semua aktivitas yang terlaksana telah sesuai dengan apa yang telah 

direncanakan sebelumnya. Pengawasan merupakan coercion atau 

compeling artinya proses yang bersifat memaksa-maksa agar 

kegiatan-kegiatan pelaksanaan dapat disesuaikan dengan rencana 

yang telah ditetapkan.  

 

Dalam proses pengawasan yang dilaksanakan dalam program 

siskamling ini dilakukan oleh Babinsa dan Babinkamtibmas yang 

bekerja sama dengan kepala kampung serta perangkat kampung. Hal 

yang biasanya dilakukan dalam pengawasan siskamling adalah 

sebagai berikut: 

a. Berkeliling kampung untuk melihat bahwa kegiatan siskamling 

telah sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya 

b. Meminta keterangan kepada kepala dusun tentang pelaksanaan 

siskamling yang ada di dusunnya 
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Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pengawasan 

siskamling adalah suatu proses untuk memastikan bahwa semua 

aktivitas siskamling yang terlaksana telah sesuai dengan apa yang 

telah direncanakan sebelumnya. 

 

b. Tujuan Pengawasan 

Proses pengawasan ini bertujuan menjamin ketetapan pelaksanaan 

tugas sesuai dengan rencana tersebut, kebijaksanaan dan perintah, 

serta menjamin terwujudnya kepuasan masyarakat dalam bidang 

keamanan. Menurut Nanang Fattah (2008:103) tujuan pengawasan 

adalah membantu mempertahankan hasil atau output yang sesuai 

syarat-syarat sistem. Adapun tujuan pengawasan yaitu, sebagai 

berikut: 

1. Menjamin ketetapan pelaksanaan tugas sesuai dengan rencana, 

kebijaksanaan dan perintah 

2. Melaksanaan koordinasi kegiatan-kegiatan 

3. Mencegah pemborosan dan penyelewengan 

4. Menjamin terwujudnya kepuasan masyarakat atas barang dan jasa 

yang dihasilkan 

5. Membina kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan 

organisasi (pemerintah) 

 

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan dari 

pengawasan adalah untuk mengetahui apakah sesuatu kegiatan yang 
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berjalan telah sesuai dengan rencana, mempertahankan kegiatan yang 

telah berjalan sesuai dengan rencana, serta untuk mengetahui 

kegiatan yang telah dilaksanakan sudah berjalan dengan efisien atau 

belum. 

 

c. Tahap-Tahap Proses Pengawasan 

Menurut Yohannes Yahya (2006:135) proses pengawasan biasanya 

paling sedikit terdiri dari lima tahap yakni sebagai berikut : 

a. Penetapan standar pelaksanaan 

b. Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan 

c. Pengukuran pelaksanaan kegiatan 

d. Perbandingan pelaksanaan dengan standar dan analisa 

penyimpangan 

e. Pengambilan tindakan koreksi apabila diperlukan. 

 

d. Pengawasan yang efektif 

Pengawasan yang efektif harus melibatkan semua tingkat, dari 

tingkat atas sampai tingkat bawah, dan kelompok-kelompok kerja. 

Partisipasi penuh setiap tingkatan atau kelompok dalam melakukan 

pengawasan mutu biasanya disebut dengan gugus kendali mutu yang 

bertujuan menjamin keberhasilan pengendalian mutu terpadu. 

Prinsip yang dipergunakan adalah kontribusi setiap anggota dan ide 

diterima dipertimbangkan yang relevan dengan program dan nilai-
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nilai yang dimiliki. Beberapa kondisi yang diperhatikan jika 

pengawasan ini dapat berfungsi efektif, antara lain: 

a. Pengawasan harus dikaitkan dengan tujuan, dan kriteria yang 

dipergunakan, yaitu relevansi, efektivitas, efisiensi, dan 

produktivitas. 

b. Sulit , tetapi standar yang masih dapat dicapai harus ditentukan. 

Ada tujuan pokok, yaitu: untuk memotivasi, dan untuk dijadikan 

patokan guna membandingkan dengan prestasi.  

c. Pengawasan hendaknya disesuaikan dengan sifat dan kebutuhan 

organisasi. Disini perlu diperhatikan pola dan tata organisasi. 

Seperti susunan, peraturan, kewenangan dan tugas-tugas yang 

telah ditetapkan. 

d. Banyaknya pengawasan harus dibatasi. Artinya jika pengawasan 

terhadap karyawan terlampau sering, ada kecenderungan mereka 

kehilangan otonominya dan dapat dipersepsi pengawasan itu 

sebagai pengekangan. 

e. Sistem pengawasan harus dikemudi (steering controls) tanpa 

mengorbankan otonomi dan kehormatan manajerial tetapi 

fleksibel, artinya sistem pengawasan menunjukkan kapan dan 

dimana tindakan korektif harus diambil. Masalahnya pengawasan 

mempunyai implikasi emosional dan motivasional yang 

berhubungan dengan konsekuensi fungsional dan disfungsional. 

f. Pengawasan hendaknya mengacu pada tindakan perbaikan, 

artinya tidak hanya mengungkap penyimpangan dari standar, 
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tetapi penyediaan alternatif perbaikan, menentukan tindakan 

perbaikan. 

g. Pengawasan hendaknya mengacu pada prosedur pemecahan 

masalah, yaitu: menemukan masalah, menemukan penyebab, 

membuat rancangan penanggulangan, melakukan perbaikan, 

mengecek hasil perbaikan, mencegah timbulnya masalah yang 

serupa. 

 

B. Kajian Penelitian yang Relevan 

 

1. Pada tingkat lokal terdapat penelitian Aditama (2013) yang berjudul 

“Pengaruh Sikap dan Motivasi Masyarakat Terhadap Pastisipasi dalam 

Pelaksanaan Kegiatan Siskamling di Kelurahan Labuhan Ratu Raya Kota 

Bandar Lampung” dengan menggunakan metode deskriptif dan jumlah 

populasi 59 KK. Kesimpulan dengan hasil penelitiannya dapat dilihat 

bahwa ada pengaruh yang positif terhadap sikap dan motivasi masyarakat 

dalam mengikuti siskamling. 

 

2. Pada tingkat nasional terdapat di penelitian Irma Maisaro (2010) yang 

berjudul “Pelaksanaan Sistem Keamanan Lingkungan (siskamling) 

Sebagai Upaya Peningkatan Moral dan Disiplin Warga Masyarakat (Studi 

di Desa Arjosari Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan” dengan 

menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian tersebut 

bahwa tujuan diadakannya siskamling di desa Arjosari adalah untuk 

menjaga lingkungan, mengurangi tingkat kriminalitas, mempererat tali 
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silaturahmi antar warga, pembinaan moral atau kebiasaan-kebiasaan yang 

dilakukan oleh warga dan membangun disiplin warga masyarakat Arjosari. 

 

3. Pada tingkat internasional penelitian Gertjan J. Burghouts, dkk yang 

berjudul Increasing The Security at Vital Infrastructures: Automated 

Detection of Deviant Behaviors. Dalam jurnal ini dijelaskan adanya suatu 

sistem keamanan yang berada salah satu stasiun kereta api di Amsterdam 

dengan menggunakan Alat pendeteksi orang yang berperilaku abnormal 

dengan menggunakan rekaman CCTV. 

 

C. Kerangka Pikir 

 

Pentingnya suatu ketentraman dan ketertiban yang ada dalam masyarakat 

merupakan kondisi dan proses tercipta serta terpeliharanya suatu keamanan 

yang ada dalam masyarakat. Rasa aman yang dimaksud dalam hal ini adalah  

aman dalam segala hal seperti rasa aman dalam pencurian, menjalankan 

agama, melakukan aktivitas sehari-hari, dan beberapa aspek yaitu ideologi, 

politik, ekonomi, dan sosial budaya.  

 

Peran kepala kampung sebagai perngkat desa yang merupakan pelayanan dan 

pengayoman masyarakat yang mempunyai tipe kepemimpinan yang mana 

mampu mengundang partisipasi masyarakat dalam memecahkan masalah 

yang ada dalam suatu kampung. Keberhasilan kepala kampung di dalam 

memberikan pelayanan dan pengayoman kepada masyarakat pada akhirnya 

nanti akan memberikan tingkat keberhasilan pada tingkat pemerintahan dan 
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pada tingkat pembangunan yang lebih tinggi. Apabila seorang kepala 

kampung belum bisa menciptakan ketentraman dan ketertiban dalam 

masyarakat maka bagaimana nantinya seorang kepala kampung akan 

membuat pembangunan yang lebih tinggi lagi. Dan apabila seorang kepala 

kampung tidak dapat menciptakan atau menumbuhkan sikap gotong royong 

dalam masyarakatnya maka bagaimana nantinya seorang kepala kampung 

akan membuat sesuatu pembangunan yang lebih baik karena dalam setiap 

pembangunan yang direncanakan dan yang akan dibuat membutuhkan 

partisipasi dari masyarakat dan diperuntukkan untuk warga masyarakat 

kampung setempat. 

 

Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah peranan kepala kampung 

dalam pelaksanaan siskamling dalam suatu kampung yang dipimpinnya. 

Sebagaimana dijelaskan pada pembahasan sebelumnya bahwa kepala 

kampung mempunyai peranan penting dalam menciptakan suatu ketentraman 

dan ketertiban dalam warga masyarakatnya. Siskamling merupakan suatu 

kegiatan yang dilakukan masyarakat suatu kampung dalam menjaga 

keamanan dan ketertiban kampung. Apabila kepala kampung yang memimpin 

suatu kampung itu pasif maka suasana ketentraman dan ketertiban dalam 

suatu kampung pun juga tidak dapat tercipta. Terlebih lagi jika ada suatu 

masalah dalam suatu kampung seperti adanya pencurian, kemudian kepala 

kampung hanya pasif dan tidak menggerakkan warganya untuk bekerja sama 

dalam menyelesaikan masalah yang ada dalam kampung tersebut maka 

takkan terciptanya suatu kampung yang aman. 
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Berdasarkan pernyataan diatas, maka peranan kepala kampung dalam 

pelaksanaan siskamling di kampung Kotagajah Timur kecamatan Kotagajah 

kabupaten Lampung Tengah dapat dilihat dalam bagan kerangka pikir sebagai 

berikut : 
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III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

A. Jenis Penelitian 

 

Kegiatan penelitian berupaya untuk menemukan data yang valid, dan serta 

dalam usaha mengadakan analisa secara logis rasional diperlukan langkah-

langkah pengkajian dengan menggunakan metode penelitian. Metode 

merupakan cara kerja yang digunakan untuk memahami, mengerti, segala 

sesuatu yang berhubungan dengan penelitian. Sesuai dengan sasaran 

penelitian, maka penelitian ini menggunakan metode deskriptif yang 

menentukan tujuan untuk menentukan tingkat pengaruh variabel-variabel 

dalam suatu populasi.  Menurut Sangadji dan Sopiah (2010 : 21) “Penelitian 

deskriptif adalah penelitian terhadap masalah-masalah berupa fakta-fakta saat 

ini dari suatu populasi yang meliputi kegiatan penilaian sikap atau pendapat 

terhadap individu, organisasi, keadaan, ataupun prosedur”.  

 

Sementara menurut cooper, H.M dalam Sangadji dan Sopiah (2010 : 21) 

“penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui 

nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (indenpenden) tanpa 

membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain. 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji hipotesis atau menjawab pertanyaan 

yang berkaitan dengan current status subjek yang diteliti”. Kemudian 
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pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kuantitatif.  

 

Metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif adalah suatu metode 

penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan memaparkan secara 

tepat keadaan tertentu dalam masyarakat.berupa analisa angka-angka 

menggunakan tabulasi dan statistik. 

 

Berdasarkan pendapat tersebut maka penggunaan metode deskriptif dengan 

menggunakan pendekatan kuantitatif sangat tepat dalam penelitian yang 

peneliti laksanakan, karena sasaran dan kajiannya adalah menjelaskan dan 

mendeskripsikan peranan kepala kampung dalam pelaksanaan siskamling di 

Kampung Kotagajah Timur Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung 

Tengah tahun 2016 dan menggambarkan serta menganalisis masalah yang ada 

sesuai kenyataan berdasarkan data-data di lapangan. 

 

B. Populasi dan Sampel 

 

1. Populasi 

 

Populasi adalah seluruh data yang menjadi perhatian kita dalam suatu 

ruang lingkup dan waktu yang kita tentukan. Jadi populasi berhubungan 

dengan data, bukan manusianya. Kalau setiap manusia memberikan suatu 

data, maka banyaknya atau ukuran populasi akan sama dengan banyaknya 

manusia. 
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Berdasarkan pendapat di atas maka populasi dalam penelitian ini adalah 

seluruh penduduk yang mengikuti kegiatan siskamling di dusun IV 

(empat) kampung Kotagajah Timur kecamatan Kotagajah kabupaten 

Lampung Tengah yang berjumlah 147 orang. Penduduk yang mengikuti 

siskamling adalah pemuda dan laki-laki dewasa atau sebagai kepala 

keluarga. Pemuda dalam hal ini adalah seseorang yang mewakili 

keluarganya dalam siskamling jika sudah tidak ada kepala keluarga. 

Kemudian untuk laki-laki dewasa yang sudah berusia lanjut tidak 

diwajibkan dalam mengikuti siskamling ini dan tidak masuk ke dalam 

jadwal ronda. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut: 

Tabel 3.1 Jumlah Penduduk yang Mendapat Jadwal Siskamling di 

Dusun IV Kampung Kotagajah Timur Kecamatan 

Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah 

NO 

NAMA 

KELOMPOK 

WARGA 

JUMLAH PENDUDUK 

 Jumlah 

Pemuda Orang Tua 

1 RT 15 7 28 35 

2 RT 16 dan 17 8 104 112 

Jumlah  15 132 147 

Sumber: Data primer Dusun IV kampung Kotagajah Timur Kecamatan 

Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah. 

 

2. Sampel 

 

Menurut Sangadji dan Sopiah (2010 : 186) “sampel adalah bagian dari 

jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi”. Bila populasi 

besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada 

populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga, dan waktu, maka 

peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi. Untuk 

itu, sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representatif 

(mewakili).  
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Menentukan besarnya sampel, peneliti berpedoman pada pendapat 

Suharsimi Arikunto (2006:134) yaitu untuk sekedar ancer-ancer, maka 

apabila subjeknya kurang dari 100, lebih baik diambil semua sehingga 

penelitian ini merupakan populasi. Selanjutnya bila subjeknya lebih besar 

dari 100 dapat diambil 10%-12% atau 20%-25% atau lebih, tergantung 

setidak-tidaknya dari:  

1. Kemampuan peneliti dilihat dari segi waktu, tenaga dan dana. 

2. Sempitnya luasnya wilayah pengamatan dari setiap subjek karena 

menyangkut hal banyak sedikitnya data. 

3. Besar kecilnya risiko yang  ditanggung oleh peneliti. Untuk 

penelitian ang risikonya besar, tentu saja jika sampel besar, 

hasilnya akan lebih baik. 

 

 

Berdasarkan pendapat di atas, maka jumlah sampel yang diambil oleh 

peneliti adalah sebesar 25%  dari jumlah populasi. Jumlah populasi sebesar 

147 KK, sehingga peneliti mengambil sampel 25% dari 147 orang adalah 

37 KK, jadi sampel pada penelitian ini adalah sebanyak 37 orang yang 

telah ditentukan oleh perukun tetangga (RT). 

 

3. Teknik Sampling 

 

Teknik yang digunakan dalam menentukan sampel penelitian ini adalah 

dengan menggunakan sampel random. Menurut Sangadji dan Sopiah 

(2010:178) sampel random atau sampel acak, sampel campur adalah suatu 

teknik dimana peneliti melakukan pengambilan dengan cara mencampur 

subjek di dalam populasi sehingga semua subjek dianggap sama. Dengan 

demikian, memberikan hak sama kepada setiap subjek untuk memperoleh 
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kesempatan (chance) dipilih menjadi sampel. Karena hak setiap subjek 

sama, peneliti terlepas dari perasaan ingin mengistimewakan satu atau 

beberapa subjek untuk dijadikan sampel. Untuk mengetahui berapa besar 

penelitian sampel ini dapat dilihat dari tabel berikut: 

Tabel 3.2 Distribusi Sampel Penelitian Di Dusun IV Kampung    

Kotagajah Timur Kecamatan Kotagajah Kabupaten 

Lampung Tengah 

 

NO 

NAMA 

KELOMPOK 

WARGA 

JUMLAH 

PENDUDUK  

JUMLAH 

SAMPEL  

Pemuda 
Orang 

Tua 
Pemuda 

Orang 

Tua 

1 RT 15 7 28 4 10 

2 RT 16 dan 17 8 104 5 18 

Jumlah 30 117 9 28 

Sumber: Analisis Data Primer 

 

 

 

C. Variabel Penelitian  

 

Variabel dalam penelitian ini adalah :  

a. Peranan Kepala Kampung (X) 

Penilaian terhadap kewajiban dari kepala kampung dalam memelihara 

ketentraman dan ketertiban masyarakat kampung salah satunya 

dilaksanakan dengan adanya siskamling dalam suatu kampung. Untuk 

mendukung kewajiban kepala kampung dalam pelaksanaan siskamling ini 

dapat dilakukan dengan cara : 

1. Merencanakan kegiatan siskamling untuk meningkatkan keamanan 

dan ketertiban kampung. 

2. Mengorganisasikan kegiatan siskamling supaya dalam 

pelaksanaannya siskamling dapat dilaksanakan dengan jelas sesuai 

dengan peraturan yang dibuat. 
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3. Menggerakkan warganya untuk mengikuti siskamling apabila ada 

warganya yang malas untuk melaksanakan siskamling. 

4. Mengawasi pelaksanaan siskamling yang terdapat di kampung yang 

dipimpinnya. 

 

b. Pelaksanaan Siskamling (Y) 

Pelaksanaan siskamling adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk 

meningkatkan ketentraman dan ketertiban suatu kampung. Untuk 

mendukung tujuan dari pelaksanaan siskamling tersebut maka dapat 

dilakukan dengan cara: 

1. Patroli atau berkeliling kampung setiap malam. 

2. Penjagaan 

3. Memberikan peringatan 

4. Memberikan bantuan dan pelayanan kepada masyarakat 

 

D. Definisi Konseptual dan Operasional 

 

1. Definisi Konseptual variabel 

a. Peranan kepala kampung merupakan pola tindakan atau perbuatan 

kepala kampung dalam penyelenggara urusan pemerintahan kampung 

dengan salah satunya memelihara ketentraman dan ketertiban 

masyarakat dengan adanya siskamling. Dengan indikator: 

1. Perencanaan siskamling 

Perencanaan siskamling adalah suatu kegiatan terkoordinasi untuk 

mencapai suatu tujuan ketentraman dan ketertiban lingkungan 



58 
 

dalam waktu tertentu yang dilakukan oleh kepala kampung dan 

aparatur kampung. 

2. Pengorganisasian siskamling 

Pembagian kerja komponen siskamling dan pembentukan 

siskamling yang berdasarkan dengan kesepakatan bersama dan 

musyawarah bersama dari kepala kampung dan perangkat 

kampung.  

3. Penggerakan warga dalam mengikuti siskamling 

Penggerakan warga adalah suatu tindakan untuk mengusahakan 

agar semua anggota kelompok berusaha untuk mencapai sasaran 

sesuai dengan perencanaan. 

4. Pengawasan terhadap kegiatan siskamling 

suatu proses untuk memastikan bahwa semua aktivitas siskamling 

yang terlaksana telah sesuai dengan apa yang telah direncanakan 

sebelumnya. 

 

b. Pelaksanaan siskamling 

Pelaksanaan siskamling adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh 

sekelompok warga yang menghasilkan daya kemampuan untuk 

digunakan sebagai salah satu upaya untuk memenuhi tuntutan 

kebutuhan akan kondisi keamanan dan ketertiban lingkungan. 
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2. Definisi Operasional Variabel 

a. Peranan Kepala Kampung 

Peranan kepala kampung merupakan pola tindakan atau perbuatan 

kepala kampung dalam penyelenggara urusan pemerintahan kampung 

dengan salah satunya memelihara ketentraman dan ketertiban 

masyarakat dengan adanya siskamling.  

 

Peranan kepala kampung merupakan aktivitas yang dilakukan kepala 

kampung dalam pelaksanaan siskamling dalam meningkatkan 

keamanan dan ketertiban masyarakat berdasarkan skor yang diukur 

melalui indikator sebagai berikut: 

1. Perencanaan kegiatan siskamling 

Dalam perencanaan siskamling kegiatan yang dilakukan adalah 

merumuskan teknis pelaksanaan siskamling seperti pembuatan 

prosedur pelaksanaan siskamling dan pembuatan jadwal ronda. 

2. Pengorganisasian kegiatan siskamling 

Dalam pengorganisasian kegiatan siskamling yang dilakukan 

adalah melakukan pembagian kerja dengan perangkat kampung 

dan melakukan koordinasi pekerjaan. 

3. Penggerakan warga untuk mengikuti siskamling 

Dalam menggerakkan warga untuk mengikuti siskamling kepala 

kampung mengajak warganya untuk turut serta dalam kegiatan 

siskamling dengan cara pemberian motivasi dan melakukan 

penambahan peralatan apabila kurang. 
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4. Pengawasan terhadap pelaksanaan siskamling 

Dalam pengawasan terhadap siskamling kepala kampung 

melakukan keliling kampung untuk melihat jalannya siskamling 

dan melihat partisipasi warga dalam pelaksanaan siskamling. 

 

b. Pelaksanaan Siskamling 

Pelaksanaan siskamling merupakan suatu kegiatan yang dilakukan 

guna upaya untuk memenuhi tuntutan kebutuhan akan kondisi 

keamanan dan ketertiban di lingkungannya. Indikator dalam variabel 

ini adalah: 

1. Patroli atau ronda setiap malam 

2. Melakukan penjagaan 

3. Memberikan peringatan 

4. Memberikan bantuan dan pelayanan 

 

E. Rencana Pengukuran Variabel 

 

Untuk mendapatkan hasil yang maksimal maka diperlukan alat ukur yang 

tepat, rencana pengukuran variabel dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Peranan kepala kampung 

a. Baik 

b. Cukup baik 

c. Kurang baik 
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2. Pelaksanaan siskamling 

a. Baik 

b. Cukup baik 

c. Kurang baik 

 

F. Teknik Pengumpulan Data 

 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas: 

 

1. Teknik Pokok 

 

a. Angket/ kuesioner 

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 

menggunakan angket. Angket atau kuesioner yang berisi daftar 

pertanyaan yang secara tertulis terdiri dari item-item pertanyaan yang 

berkaitan dengan penelitian dan responden hanya menjawab 

pertanyaan dari alternatif jawaban yang sudah ada. Diberikan kepada 

subjek penelitian untuk menjelaskan. Peranan kepala kampung dalam 

pelaksanaan siskamling di kampung Kotagajah Timur kecamatan 

Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah, angket dibuat dalam bentuk 

soal pilihan ganda yang bersifat tertutup dengan skala 3. 

 

 

2. Teknik Penunjang 

 

a. Wawancara 

Wawancara ini dilakukan dengan mengajukan pertanyaan langsung 

kepada responden. Teknik ini digunakan untuk melengkapi data yang 
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kurang jelas dari hasil jawaban angket. Teknik wawancara ini juga 

digunakan untuk memperoleh data dasar dalam membuat 

pendahuluan, khususnya mengenai latar belakang masalah. Dengan 

wawancara akan diketahui keadaan sebenarnya, permasalahannya 

yang ada di tempat peneliti tersebut. Wawancara dilakukan dengan 

masyarakat dusun IV kampung Kotagajah Timur kecamatan 

Kotagajah kabupaten Lampung Tengah. 

 

b. Dokumentasi 

Teknik dokumentasi ini digunakan untuk mendukung keterangan dan 

fakta-fakta yang ada hubungannya dengan penelitian. 

 

 

G. Uji Validitas dan Uji Reliabilitas 

 

1. Uji Validitas 

 

Validitas merupakan ukuran kevalidan instrumen pengumpul data, seperti 

yang dikemukakan oleh Suharsimi Arikunto (2006: 168) bahwa “validitas 

adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan dan keshahihan 

suatu instrumen.” 

 

Dengan demikian untuk menentukan validitas item, penelitian ini 

menggunakan logikal validity yaitu melalui kontrol langsung terhadap 

teori-teori yang melahirkan indikator-indikator dengan cara konsultasi 

kepada para pembimbing kemudian dilakukan perbaikan atau revisi sesuai 

dengan keperluan. 
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2. Uji Reliabilitas 

 

Menurut Suharsimi Arikunto (2006:178) “reliabilitas menunjuk pada satu 

pengertian bahwa suatu instrumen yang cukup dapat dipercaya untuk 

digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen tersebut sudah 

baik.” 

 

Uji reliabilitas angket dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Menyebarkan angket kepada 10 orang di luar responden. 

2. Hasil uji coba dikelompokkan dalam belahan ganjil dan genap. 

Adapun dari hasil uji coba reliabilitas angket dikelompokkan dalam 

item ganjil dan genap dalam tabel berikut. 

Tabel 3.3 Hasil Uji Coba Angket 10 orang diluar Responden 

terkait dengan Peranan Kepala Kampung dalam 

Pelaksanaan Siskamling Untuk  Item Ganjil (X) 

 

No 
Item Ganjil 

Skor 
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 

1 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 37 

2 3 3 3 3 1 3 3 2 2 1 3 3 3 33 

3 3 3 3 3 1 3 3 3 2 2 3 3 2 34 

4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 37 

5 3 2 3 3 1 2 2 3 3 3 3 3 3 34 

6 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 35 

7 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 38 

8 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 37 

9 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 37 

10 2 3 3 3 1 2 3 2 2 2 3 3 3 32 

Jumlah 354 

Sumber: Data Analisis Hasil Uji Coba Angket 

 

Dari tabel 4.1 diketahui ∑x=354 yang menrupakan hasil penjumlahan 

uji coba angket kepada 10 orang diluar responden dengan indikator 
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item ganjil. Hasil penjumlahan ini akan digunakan dalam tabel hasil 

kerja angket item ganjil dan item genap untuk mengetahui besar 

kevalidan instrumen penelitian. 

 

Tabel 3.4 Hasil Uji Coba Angket 10 orang diluar Responden 

terkait dengan Peranan Kepala Kampung dalam 

Pelaksanaan Siskamling Untuk  Item Genap (Y) 

 

No 
Item Genap 

Skor 
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 

1 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 34 

2 3 3 3 2 1 2 2 2 1 3 1 3 26 

3 3 3 3 3 1 2 3 3 2 3 3 3 32 

4 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 34 

5 2 3 1 3 1 2 3 3 2 1 3 3 27 

6 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 32 

7 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 35 

8 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 35 

9 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 34 

10 2 3 3 2 1 2 2 2 2 3 3 3 28 

Jumlah 317 

Sumber: Data Analisis Hasil Uji Coba Angket 

 

 

Berdasarkan tabel 4.2 dapat diketahui ∑Y=317 yang merupakan hasil 

penjumlahan uji coba angket kepada 10 orang diluar responden 

dengan indikator item genap. Setelah mengetahui besarnya ∑X dan 

∑Y maka dilakukan pendistribusian hasil penjumlahan uji coba angket 

seperti pada tabel berikut. 

 

Tabel 3.5 Distribusi Antar Item Kelompok Soal Ganjil (X) dengan 

Item Genap (Y) 

No X Y X
2 

Y
2 

XY 

1 37 34 1369 1156 1258 

2 33 26 1089 676 858 

3 34 32 1156 1024 1088 

4 37 34 1369 1156 1258 
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5 34 27 1156 729 918 

6 35 32 1225 1024 1120 

7 38 35 1444 1225 1330 

8 37 35 1369 1225 1295 

9 37 34 1369 1156 1258 

10 32 28 1024 784 896 

Jumlah 354 317 12570 10155 11279 

Sumber: Analisis Hasil Uji Coba Angket 

 

 

3. Hasil item ganjil dan genap dikorelasikan dengan product moment , 

 

𝑟
𝑥𝑦  = 

𝑁  𝑥𝑦 −( 𝑥)( 𝑦 )

  𝑁  𝑥2−( 𝑥)2  𝑁  𝑦2−( 𝑦 )2 

  

 

Keterangan : 

rxy : Koefisien korelasi antar gejala x dan y 

xy : Product dari gejala x dan y 

N : Jumlah Sampel. (Suharsimi Arikunto, 2006: 183) 

 

Berdasarkan data yang diperoleh di atas, maka untuk mengetahui 

realibilitas angket dikorelasikan dengan rumus product moment 

sebagai berikut: 

Dari tabel di atas diketahui : 

∑X : 354  ∑X
2
:12570  ∑XY : 11279 

∑Y : 317  ∑Y
2
: 10155  N    : 10 

𝑟
𝑥𝑦  = 

𝑁  𝑥𝑦−( 𝑥)( 𝑦)

  𝑁  𝑥2−( 𝑥)2  𝑁  𝑦2−( 𝑦)2 
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𝑟
𝑥𝑦  = 

10.11279− 354 (317)

  10.12570−(354)2  10.10155−(317)2 

 

𝑟
𝑥𝑦  = 

112790−112218

  125700 −125316   101550 −100489  

 

𝑟
𝑥𝑦  = 

572

  384  1061 

 

𝑟
𝑥𝑦  = 

572

 407424

 

𝑟
𝑥𝑦  = 

572
638,29

 

𝑟𝑥𝑦  = 0,89 
 

 

4. Untuk reliabilitas angket digunakan rumus Sperman Brown, yaitu: 

 

𝑟
𝑥𝑦 =

2(𝑟𝑔𝑔  )

1+(𝑟𝑔𝑔 )

  

 

Keterangan :  

rxy : Koefisien reliabilitas seluruh item 

r gg : Koefisien antara ganjil dan genap  

(Suharsimi Arikunto, 2006:180) 

𝑟
𝑥𝑦 =

2(𝑟𝑔𝑔 )

1+(𝑟𝑔𝑔 )

 

𝑟
𝑥𝑦 =

2(0,89)
1+(0,89)

 

𝑟
𝑥𝑦 =

1,78
1,89

 

𝑟𝑥𝑦 =0,94 

 
Dari hasil pengolahan data tersebut kemudian penulis 

mengkorelasikan dengan kriteria reabilitas. Adapun hasil perhitungan 
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dimasukkan dalam kriteria reliabilitas menurut manase malo (1985: 

139) adalah sebagai berikut : 

0,90-1,00 = reliabilitas tinggi 

0,50-0,89 = reliabilitas sedang 

0,00-0,49 = reliabilitas rendah  

 

Berdasarkan kriteria tersebut maka angket yang digunakan dalam 

penelitian ini memiliki reabilitas tinggi, yaitu 0,94. Sehingga angket 

tersebut dapat dipergunakan dalam penelitian selanjutnya. 

 

3. Teknik Analisis Data 

 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

analisis deskriptif yaitu dengan cara menangkap secara objektif temuan-

temuan di lapangan yang dibantu dengan mempergunakan tabel distribusi 

frekuensi untuk kemudian diintepretasikan dengan kalimat-kalimat atau 

pertanyaan-pertanyaan yang mudah dipahami. Selanjutnya disimpulkan untuk 

mengelola dan menganalisis data dengan menggunakan rumus interval : 

𝐼 =
𝑁𝑇−𝑁𝑅

𝐾
  

Keterangan: 

I : Interval 

NT : Nilai Tertinggi 

NR : Nilai Terendah 

K : Kategori 
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Kemudian untuk mengetahui tingkat persentase digunakan rumus persentase 

sebagai berikut : 

𝑃 =
𝐹

𝑁
𝑥 100% 

Keterangan: 

P : Besarnya persentase 

F : Jumlah skor yang diperoleh dari seluruh item 

N : Jumlah perkalian dengan seluruh item dengan responden 

 

Adapun mengolah dan menganalisis data dalam penelitian ini digunakan 

dengan rumus Chi kuadrat (Sudjana, 2005:280) yaitu : 

 

𝑥2 =
 


 

B

ji

k

ij Eij

EijOij
2

  

 

Keterangan : 

 

X
2
 = Chi kuadrat 

      =𝐵
1=𝑗  Jumlah Baris  

      = Jumlah Kolom𝑘
𝑗=1   

o
ij = Frekuensi Pengamatan 

E
ij = Frekuensi yang diharapkan 

 

Kriteria uji sebagai berikut: 

a. Jika X 2 hitung lebih besar atau sama dengan X 2 tabel dengan tarif 

signifikan 5 % maka hipotesis diterima 

b. Jika X 2 hitung lebih kecil atau sama dengan X 2 tabel dengan tarif 

signifikan 5% maka hipotesis ditolak. 
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Untuk menguji keeratan maka digunakan rumus kontigensi (Sudjana, 

2005:282) sebagai berikut : 

 

𝐶 =   
𝑥2

𝑥2+𝑛   

 

Keterangan : 

C : Koefisien Kontigensi 

X
2 

: Chi Kuadarat 

N : Jumlah Sampel  

 

Agar C diperoleh dapat dipakai untuk derajat asosiasi antara faktor-faktor 

diatas maka harga C dibandingkan koefisien maksimum yang biasa terjadi 

maka harga maksimum ini dapat dihitung dengan rumus : 

 

𝐶
𝑚𝑎𝑘𝑠 =  

𝑚−1

𝑚

  

 

Keterangan : 

Cmaks : Koefisien Kontigensi Maksimum 

M : Harga Maksimum antara baris dan kolom 

1 : Bilangan Konstan 

 

Uji pengaruh makin dekat harga C pada C maksimum maka makin besar 

derajat asosiasi antara variabel. Dengan kata lain, faktor yang satu semakin 

berkaitan dengan faktor yang lain (Sudjana, 2005:282). 
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Kemudian untuk menentukan tingkat keeratan hubungan dilanjutkan dengan 

menggunakan langkah sebagai berikut: 

maksC

C
KAT 

 

 

Dengan klasifikasi atau pengkategorian Menurut Sugiyono (2009:257), 

sebagai berikut: 

0,00 – 0,19 : Kategori sangat rendah 

0,20 – 0,39 : Kategori rendah 

0,40 – 0,59 : Kategori sedang 

0,60 – 0,79 : Kategori kuat 

0,80 – 1,00 : Kategori sangat kuat 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

V.  SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

A. Simpulan 

 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan 

mengenai peranan kepala kampung dalam pelaksanaan siskamling di 

kampung Kotagajah Timur kecamatan kotagajah Kabupaten Lampung 

tengah. Maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa kepala kampung 

Kotagajah Timur Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah 

berperan dalam pelaksanaan siskamling.  

 

Adapun peranan kepala kampung di Kampung Kotagajah Timur Kecamatan 

Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah dalam pelaksanaan siskamling 

meliputi 1) perencanaan siskamling yaitu membuat sebuah pertemuan dengan 

para kepala dusun dan ketua RT untuk membahas teknis pelaksanaan serta 

jadwal siskamling. 2) pengorganisasian siskamling yaitu melakukan adanya 

pembagian tugas serta koordinasi dalam pelaksanaan siskamling ketika terjadi 

adanya konflik dalam masyarakat. 3) penggerakan siskamling yakni 

menggerakan masyarakat untuk turut serta dalam pelaksanaan siskamling 

apabila warganya tidak melaksanakan siskamling sesuai dengan jadwalnya 

melalui ketua RT. 4) pengawasan siskamling yakni hal yang dilakukan oleh 

kepala kampung adalah berkeliling kampung untuk mengawasi jalannya 
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siskamling di setiap dusun. Dengan demikian, kepala kampung berperan 

dalam pelaksanaan siskamling di kampung Kotagajah Timur kecamatan 

Kotagajah kabupaten Lampung Tengah. Pelaksanaan siskamling di Kampung 

Kotagajah Timur telah dilaksanakan dengan kategori cukup baik namun belum 

maksimal. Karena warga yang wajib melaksanakan siskamling hanya ada 

beberapa dan banyak warga yang sudah mulai tidak melaksanakan tugasnya 

dengan baik. 

 

B. Saran 

 

Setelah penulis melakukan penelitian, membahas, menganalisis data, dan 

menarik kesimpulan dari hasil penelitian, maka saran yang yang dapat 

diberikan adalah sebagai berikut: 

1. Kepada kepala kampung Kotagajah Timur agar mengoptimalkan 

peranannya sebagai motivator dan fasilitator untuk memberikan 

pemahaman kepada masyarakat untuk turut serta dalam pelaksanaan 

siskamling dengan memberikan contoh yang baik serta memberikan 

motivasi kepada masyarakat juga menambah peralatan yang ada untuk 

mendukung pelaksanaan siskamlingdi kampung Kotagajah Timur. 

2. Kepada kepala dusun IV mengoptimalkan untuk selalu mengajak warga 

untuk terus melaksanakan siskamling di dusun IV agar tercipta suasana 

yang aman dan tenteram. 

3. Kepada masyarakat diharapkan untuk selalu berpartisipasi dalam 

pelaksanaan siskamling di kampung Kotagajah Timur untuk menjaga 

keamanan kampung agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di 
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kampung Kotagajah Timur karena keamanan bukan hanya tanggung 

jawab polisi saja tetapi tanggung jawab kita semua. 



 

 

 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

 

 

Aditama. 2013. Pengaruh Sikap dan Motivasi Masyarakat Terhadap Pastisipasi 

dalam Pelaksanaan Kegiatan Siskamling di Kelurahan Labuhan Ratu Raya 

Kota Bandar Lampung [𝑆𝑘𝑟𝑖𝑝𝑠𝑖]. Bandarlampung Universitas Lampung: 

Tidak diterbitkan. 

 

Amsia, Tontowi. 2013. Kewarganegaraan dalam Ketahanan Nasional. Lampung: 

KDT 

 

Arikunto, Suharsimi. 2006. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. 

Jakarta: Rineka Cipta. 

 

Fattah, Nanang. 2008. Landasan Manajemen Pendidikan. Bandung : PT. Remaja 

Rosdakarya. 

 

Gertjan J. Burghouts, dkk. 2011. Increasing The Security at Vital Infrastructures: 

Automated Detection of Deviant Behaviors[𝐽𝑢𝑟𝑛𝑎𝑙]. Amsterdam: 

Proceedings.spiedigitallibrary.org di akses 9 November 2016 

 

Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia. 2014. Undang-

Undang Desa Kelurahan dan Kecamatan. Yogyakarta : Pustaka Mahardika. 

 

Kartono, Kartini. 1994. Pemimpin dan Kepemimpinan. Jakarta: Rajawali Pers. 

 

Maisaro, Ima. 2010. Pelaksanaan Sistem Keamanan Lingkungan (siskamling) 

Sebagai Upaya Peningkatan Moral dan Disiplin Warga Masyarakat (Studi 

di Desa Arjosari Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan 

 𝑆𝑘𝑟𝑖𝑝𝑠𝑖 . Universitas Negeri Malang  

 

Mallo, Manase. 1985. Metode Penelitian. Jakarta : Rajawali Kurnia. 

 

Marsono. 2013. Pendidikan Kewarganegaraan. Jakarta: In Media. 

 

Margono. 2009. Metodologi penelitian pendidikan. Jakarta: Rineka Cipta. 

Nasution. 2005. Teknologi Pendidikan. Jakarta: Bumi Aksara. 

 



Jenderal Polisi. 2007. Peraturan Kepala kepolisian Republik Indonesia No. 23 

Tahun 2007 Tentang Sistem Keamanan Lingkungan 

   

Rahardjo, Adisasmita. 2011. Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah. 

Yogyakarta. Graha Ilmu 

 

Rianse, Usman dan Abdi. 2009. Metode penelitian sosial dan ekonomi. Bandung : 

CV. Alfabeta. 

 

Sangadji dan Sopiah. 2010. Metodologi Penelitian. Yogyakarta: Andi 

 

Sarwono, Jonathan. 2006. Metode penelitian kuantitatif dan kualitaif. Yogyakarta: 

Graha Ilmu. 

 

Sarwono, Sarlito Wirawan. 2011. Teori-Teori Psikologi Sosial. Jakarta: PT Raja 

Grafindo Persada. 

 

Sedjati, Retina Sri. 2014. Dasar-Dasar Manajemen Fungsi Penggerakan 

(Actuating). Diakses dari https://datakata.wordpress.com/2014/01/17/dasar-

dasar-manajemen-fungsi-penggerakan-actuating/. Di akses 11 Oktober 2016 

 

Siswanto. 2007. Pengantar Manajemen. Jakarta: Bumi Aksara. 

 

Soekanto, Soerjono. 1995. Sosiologi: Suatu Pengantar. Jakarta: Raja Grafindo 

Persada 

 

. 2007. Sosiologi: Suatu Pengantar. Jakarta: Raja Grafindo 

Persada 

 

Sudjana. 2005. Metode Statistika. Bandung: PT. Tarsito Bandung  

 

Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Pendidikan, Bandung : Alfabeta. 

 

Usman, Husnaini. 2011. Manajemen : teori, praktik, dan riset pendidikan. Jakarta: 

Bumi Aksara 

 

Umar, Husein.2000. Riset Pemasaran dan Perilaku Konsumen. Jakarta: PT 

Gramedia Pustaka. 

 

Walgito, Bimo. 2003. Psikologi Sosial (suatu pengantar). Yogyakarta: Andi. 

 

Wiludjeng, Sri. 2007. Pengantar Manajemen. Yogyakarta: Graha Ilmu. 

 

Yahya, Yohannes. 2006. Pengantar Manajemen. Yogyakarta: Graha Ilmu. 

 

Zakiyudin, Ais. 2013. Teori dan Manajemen Praktek. Jakarta: Mitra Wacana 

Media. 


	1. Cover Luar.pdf
	2. Abstrak.pdf
	3. Cover Dalam.pdf
	Untitled-Scanned-01.pdf
	Untitled-Scanned-02.pdf
	Untitled-Scanned-03.pdf
	7. Riwayat Hidup.pdf
	8. MOTTO.pdf
	9. persembahan.pdf
	10.sanwacana@.pdf
	11.daftar isi@.pdf
	12.daftar Tabel.pdf
	13.Daftar Gambar.pdf
	14. Daftar Lampiran@.pdf
	Bab I.pdf
	Bab II.pdf
	Bab III.pdf
	Bab V.pdf
	DAFTAR PUSTAKA.pdf

