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ABSTRACT 

COMMUNITY PERCEPTION OF WOMEN'S VILLAGE HEAD'S 

LEADERSHIP 

(Study in Ciasihan Village, Pamijahan District, Bogor Regency) 

By 

SITI NURHALIMAH 

This study discusses the community's perception of the leadership of women 

village heads in Ciasihan Village, Pamijahan District, Bogor Regency. The 

purpose of the study was to determine the community's perception of the leadership 

of women village heads based on aspects of the mother, the pet, the sexual object, 

and the iron lady. The research method used is a descriptive type with a quantitative 

approach that collects data through questionnaires. The population in this study 

was the people of Ciasihan Village aged 20 years and over, namely 7,578 people, 

while the number of samples was determined using the slovin formula with the 

results as many as 99 people, and the sampling technique used area random 

sampling. Data analysis method using Ms. Excel 2013 as an analytical tool to find 

out the overall results of research in the field, and SPSS 22 as an analytical test 

tool to calculate the two-proportion difference test between sex and age groups of 

samples with Chi Square Test as a statistical test. The findings of this study resulted 

in a sequence of traits in the female leaders in this study, namely, the pet (3.52), 

the iron lady (3.2), the sexual object (3.12), and the mother (3.06), with one 

dominant trait, namely the pet (the pet), which is about the level of the village 

head's ability to approach or socialize with his subordinates and the community, 

the pet aspect is in line with the characteristics of the Sundanese people. Based on 

the results of the Chi Square test, it was found that there was no significant 

difference between the sex sample groups, but there was a significant difference 

between the age sample groups regarding the perception of the leadership of the 

female head of Ciasih Village. 
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ABSTRAK 

PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP KEPEMIMPINAN 

PEREMPUAN KEPALA DESA  

(Studi di Desa Ciasihan Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor) 

Oleh  

SITI NURHALIMAH 

 Penelitian ini membahas menegenai persepsi masyarakat terhadap 

kepemimpinan perempuan kepala desa di Desa Ciasihan Kecamatan Pamijahan 

Kabupaten Bogor. Tujuan Penelitian untuk mengetahui persepsi masyarakat 

terhadap kepemimpinan perempuan kepala desa berdasarkan aspek the mother, the 

pet, the sexual objek, dan the iron lady.  

Metode penelitian yang digunakan adalah tipe deskriptif dengan pendekatan 

kuantitatif yang pengambilan datanya melalui penyebaran kuesioner. Populasi 

dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Ciasihan yang berusia 20 tahun ke atas 

yakni sebanyak 7.578 jiwa, sedangkan jumlah sampel ditentukan menggunakan 

rumus slovin dengan hasil sebanyak 99 orang, dan teknik pengambilan sampel 

menggunakan area random sampling. Metode analisis data menggunakan Ms. 

Excel 2013 sebagai alat analisis untuk mengetahui hasil keseluruhan dari penelitian 

di lapangan, dan SPSS 22 sebagai alat uji analisis untuk menghitung uji beda dua 

proporsi antar kelompok jenis kelamin dan usia sampel dengan Uji Chi Square 

sebagai uji statistik. 

Temuan dari penelitian ini menghasilkan urutan sifat dalam diri perempuan 

pemimpin dalam penelitian ini yakni, the pet (3,52), the iron lady (3,2), the sexual 

object (3,12), dan the mother (3,06), dengan satu sifat dominan yaitu kesayangan 

(the pet) yakni mengenai tingkat kemampuan kepala desa dalam mendekati atau 

bersosialisasi dengan bawahan dan masyarakatnya, aspek kesayangan ini selaras 

dengan karakteristik masyarakat Sunda. Berdasarkan Hasil Uji Chi Square 

menghasilkan bahwa tidak ada perbedaan signifikan antara kelompok sampel 

jenis kelamin namun ada perbedaan signifikan antara kelompok sampel usia 

mengenai persepsi terhadap kepemimpinan perempuan kepala Desa Ciasihan. 

 

Kata Kunci: persepsi masyarakat, kepemimpinan perempuan, kepala desa  
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I.  PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 

Era reformasi telah memberikan harapan baru bagi gerakan transformasi 

demokrasi untuk mewujudkan kehidupan demokratis sebagaimana 

diperjuangkan berbagai macam kalangan. Persoalan mendasar yang sering 

diperjuangkan yakni mengenai hal-hal yang mengarahkan pada pentingnya 

keterlibatan perempuan di berbagai macam aspek kehidupan, di antaranya 

dalam kehidupan sosial dan politik. Perempuan adalah pihak yang paling 

mengetahui kebutuhan, permasalahan, dan solusi dari isu-isu yang dihadapi 

oleh kaumnya sendiri, oleh karenanya kepemimpinan dan pelibatan perempuan 

dalam pengambilan keputusan sangatlah penting.  

 

Keterlibatkan atau keterwakilan perempuan dalam kehidupan publik memang 

telah mengalami peningkatan, namun partisipasi yang diharapkan seperti 

keterwakilan perempuan di lembaga-lembaga pemerintah tingkat lokal 

maupun nasional itu masih tergolong rendah (Rasyidin dan Aruni, 2016). 

Pendapat lain pun menyatakan bahwa “walaupun di negeri ini sudah mulai 

bermunculan perempuan di ranah publik. Namun, gambaran peran perempuan 

dunia publik yang terkait dengan politik secara statistik masih belum 

menggembirakan. Hal itu dapat dicermati dari hasil pemilu dari tahun ke tahun. 

Peran perempuan di bidang politik, termasuk pucuk pimpinan penentu 

kebijakan di pemerintahan baik tingkat pusat maupun daerah, desa sekalipun, 

masih didominasi kaum pria. Bukan berarti tokoh politik perempuan, dan 

pemimpin perempuan di bidang pemerintahan tidak ada, namun jumlahnya 

masih sangat jauh dari imbang dengan jumlah pemimpin dan tokoh politik laki-

laki. Sementara itu, secara statistik jumlah penduduk lebih banyak perempuan 

daripada laki-laki” (Pudji, 2008). 
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Keterlibatan perempuan dalam bidang politik di Indonesia sebenarnya bukan 

merupakan hal baru karena perempuan telah turut serta secara aktif dalam 

pergerakan kebangsaan. Sebelum datangnya kolonialisme juga telah dikenal 

beberapa nama dalam sejarah politik bangsa, seperti Sultan Sri Ratu Alam 

Safiatuddin Johan Berdaulat, yang dinobatkan memerintah pada tahun 1641-

1675 di Aceh; Siti Aisyiah W. Tenriolle dari Ternate; Sanggramawijaya yang 

menjadi tangan kanan Airlangga, dan tokoh-tokoh lain (Pudji, 2008). 

 

Partisipasi perempuan dalam kepemimpinan politik dan pemerintahan di 

tingkat lokal dan desa sendiri pada saat ini sudah ada, tetapi jumlah dan kualitas 

belum seperti yang diharapkan, meskipun demikian, terdapat juga di antara 

mereka yang berhasil menjadi pemimpin dengan baik, di tingakat 

pemerintahan lokal sendiri yang sudah kita banyak ketahui dan memiliki 

prestasi yang membanggakan yaitu salah satunya Ibu Tri Risma Maharini yang 

menjabat sebagai Walikota Kota Surabaya, periode I yakni 28 september 2010 

hingga 28 september 2015 dan periode II yakni 17 februari 2016 hingga 23 

desember 2020, dan pada saat ini beliau menjabat sebagai Menteri Sosial RI 

yang dilantik pada tanggal 23 Desember 2020 (sumber: kompas.com). Berikut 

merupakan tabel sebaran pemimpin perempuan pada tingkat provinsi dan 

tingkat lokal di Indonesia.  

 
Tabel 1. Perempuan Pemimpin Eksekutif di Tingkat Provinsi 

No. Nama Daerah Jabatan Periode/Masa Bakti 

1. Ratu Atut 

Chosiyah 

Banten 

 

Gubernur 

 

Periode I (2007-2012), Periode II 

(2012-2014). Sebelumnya menjadi 

Wakil Gubernur periode 2002-2005 

dan sebagai Plt. Gubernur periode 

2005-2007. 

2. Rustriningsih Jawa 

Tengah 

Wakil 

Gubernur 

Periode 2008-2012. 

Sebelumnya menjadi Bupati Kebumen 

periode I (2000-2005) dan periode II 

(2005-2008). 

3. Nurhajizah 

Marpaung 

Sumatera 

Utara 

Wakil 

Gubernur 

Periode 2013-2018. 

Sebelumnya menjadi Kepala Biro 

Hukum Kemhan RI. 
4. Enny 

Anggraeny 

Anwar 

Sulawesi 

Barat 

Wakil 

Gubernur 

Periode 2017-2022. 

Sumber: Diolah Peneliti dari Jurnal Apriani, F. (2019). Faktor familial Ties Bagi 

Perempuan Pemimpin dalam Tata Pemeintahan Daerah 
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Tabel 2. Perempuan Pemimpin Eksekutif di Tingkat Kabupaten 

No. Nama  Daerah Jabatan Periode/Masa Bakti 

1 Rustriningsih Kebumen, Jawa 

Tengah 

Bupati Periode I (2000-2005), 

Periode II (2005-2008). 

2 Haeny Relawati 

Rini Widyastuti 

Tuban, Jawa Timur Bupati Periode I (2001-2006), 

Periode II (2006-2011). 

3 Marlina Moha 

Siahaan 

Balmong, 

Sulawesi Utara 

Bupati Periode I (2001-2006), 

Periode II (2006-2011). 

4 Rina Iriana Sri 

Ratnaningsih 

Karanganyar, 

Jawa Tengah 

Bupati Periode I (2003-2008), 

Periode II (2008-2013). 

5 Tutty Hayati 

Anwar 

Majalengka, Jawa 

Tengah 

Bupati Periode I (2003-2008). 

6 Vonny Anneke 

Panambunan 

Minahasa Utara, 

Sulawesi Utara 

Bupati Periode I (2005-2008), 

Periode II (2016-2012). 
7 Ratna Ani 

Lestari 

Banyuwangi, Jawa 

Timur 

Bupati Periode I (2005-2010). 

6 Siti Qomariyah Pekalongan, Jawa 

Tengah 

Bupati Periode I (2006-2011). 

9 Telly 

Tjanggulung 

Minahasa 

Tenggara, Sulawesi 

Utara 

Bupati Periode I (2008-2013), 

Periode II (2013-2018). 

10 Anna Sophanah Indramayu, Jawa 

Barat 

Bupati Periode I (2010-2015) 

11 Cellica 

Nurrachdiana 

Karawang, Jawa 

Barat 

Wakil 

Bupati 

Periode I (2010-2015). 

12 Haryanti 

Sutrisno 

Kediri, Jawa Timur Bupati Periode I (2010-2015). 

13 Sri Suryawidati Bantul, DI 

Yogyakarta 

Bupati Periode I (2010-2015). 

14 Ni Putu Eka 

Wiryastuti 

Tabanan, Bali Bupati Periode I (2010-2015). 

15 Widya Kandi 

Susanti 

Kendal, Jawa 

Tengah 

Bupati Periode I (2010-2015). 

16 Christiany 

Euginia Paruntu 

Minahasa Selatan, 

Sulawesi Utara 

Bupati Periode I (2010-2015), 

Periode II (2016-2021). 

17 Rita Widyasari Kutai Kartanegara, 

Kalimantan Timur 

Bupati Periode I (2010-2015), 

Periode II (2016-2021). 

18 Yulisa Baramuli Minahasa Utara, 

Sulawesi Utara 

Wakil 

Bupati 

Periode I (2010-2015). 

19 Juliarti Djuhardi 

Alwi 

Sambas, 

Kalimantan Barat 

Bupati Periode I (2011-2016). 

Sebelumnya sebagai 

Wakil Bupati Periode 

2006-2011. 

20 Neneng Hasanah 

Yasin 

Bekasi, Jawa Barat Bupati Periode I (2012-2017). 

21 Idza Priyanti Brebes, Jawa 

Tengah 

Bupati Periode I (2012-2017). 

Sebelumnya sebagai 

Wakil Bupati Periode I 

(2007-2012) dan Periode 

II (2011-2012). 

22 Puput Tantriana 

Sari 

Probolinggo, Jawa 

Timur 

Bupati Periode I (2013-2018). 

23 Utje Ch Hamid 

Suganda 

Kuningan, Jawa 

Barat 

Bupati Periode I (2013-2018). 

24 Siska Salindeho Kepulauan Sitaro, 

Sulawesi Utara 

Wakil 

Bupati 

Periode I (2013-2018). 
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25 Sri Wahyumi 

Maria Manalip 

Kepulauan Talaud Bupati Periode I (2014-2019). 

26 Indah Putri 

Indriani 

Luwu Utara, 

Sulawesi Selatan 

Bupati Periode I (2016-2021). 

Sebelumnya sebagai 

Wakil Bupati Periode 

2010-2015. 

27 Asmin Laura 

Hafid 

Nunukan, 

Kalimantan Utara 

Bupati Periode I (2016-2021). 

28 Harianti Kediri, Jawa Timur Bupati Periode I (2016-2021). 

29 Faida M. 

Mukhid Muqit 

Jember, Jawa 

Timur 

Bupati Periode I (2016-2021). 

30 Sri Hartini Klaten, Jawa 

Tengah 

Bupati Periode I (2016-2021). 

31 Sri Mulyani Klaten, Jawa 

Tengah 

Wakil 

Bupati 

Periode I (2016-2021). 

32 Any Anwar Ngawi, Jawa Timur Wakil 

Bupati 

Periode I (2016-2021). 

33 Yasti Soepardjo 

Mokoagouw 

Bolaang 

Mongondow, 

Sulawesi Utara 

Bupati Periode I (2017-2022). 

Sumber: Diolah Peneliti dari Jurnal Apriani, F. (2019). Faktor familial Ties Bagi 

Perempuan Pemimpin dalam Tata Pemeintahan Daerah 

 

Tabel 3. Perempuan Pemimpin Eksekutif di Tingkat Kota 

No. Nama Daerah Jabatan Periode/Masa Bakti 

1 Suryatati A. 

Manan 

Tanjung Pinang, 

Kepulauan Riau 

Walikota Periode I (2002-2007), 

Periode II (2007-2012). 

2 Sylviana Murni Jakarta Pusat Walikota Periode I (2006-2011). 

3 Tri Rismaharini Surabaya, Jawa 

Timur 

Walikota Periode I (2010-2015), 

Periode II (2016-2021). 

4 Airin Rachmi 

Diany 

Tangerang Selatan, 

Banten 

Walikota Periode I (2011-2016). 

5 Atty Suharti 

Tochija 

Cimahi, Jawa Barat Walikota Periode I (2012-2017). 

6 Ade Uu Sukaesih Banjar, Jawa Barat Walikota Periode I (2013-2018). 
7 Ida Fitriati 

Basjuni 

Pagar Alam, 

Sumatera Selatan 

Walikota Periode I (2013-2018). 

8 Rukmini Buchari Probolinggo, Jawa 

Timur 

Walikota Periode I (2013-2018). 

9 Tatong 

Masloman Bara 

Mobagu, Sulawesi 

Utara 

Walikota Periode I (2013-2018). 

10 Illiza Sa’aduddin 

Djamal 

Banda Aceh, NAD Walikota Periode I (2014-2017) 

sebagai pengganti 

Walikota Mawardy Nurdin 

(alm). Sebelumnya sebagai 

Wakil Walikota Periode I 

(2006-2012) dan Periode II 

(2012-2014). 

11 Siti Mashito 

Soeparno 

Tegal, Jawa Tengah Walikota Periode I (2014-2019). 

12 Syerly Adeline 

Sompotan 

Tomohon, Sulawesi 

Utara 

Wakil 

Walikota 

Periode I (2016-2021). 

13 Hevearita G. 

Rahayu 

Semarang, Jawa 

Tengah 

Wakil 

Walikota 

Periode I (2016-2021). 

14 Linneke Syenie 

Watulangkow 

Tomohon, Sulawesi 

Utara 

Wakil 

Walikota 

Periode I (2016) dan tidak 

lagi menjabat. 
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Sumber: Diolah Peneliti dari Jurnal Apriani, F. (2019). Faktor familial Ties Bagi 

Perempuan Pemimpin dalam Tata Pemeintahan Daerah 

 

Munculnya perempuan pemimpin di tingkat daerah terjadi lebih dahulu 

daripada kemunculan Megawati Soekarno Putri sebagai presiden perempuan 

pertama dalam kepemimpinan eksekutif di Indonesia, bahkan telah terjadi 

sebelum era reformasi-desentralisasi. Salah satunya adalah Marlina Moha 

Siahaan yang mulai menjabat sebagai Bupati Balmong, Sulawesi Utara pada 

tahun 2001 (Apriani, 2019). 

 

Kemunculan perempuan dalam formasi kepemimpinan eksekutif di daerah 

(Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah) menampilkan gambaran yang 

bervariasi. Data pada tabel 1 menunjukkan pada tingkat provinsi, terdapat 

empat perempuan pemimpin yang pernah memegang posisi kunci, sedangkan 

pada tingkat kabupaten (lihat tabel 2) terlihat sebaran yang jauh lebih banyak 

terutama pada posisi kepemimpinan puncak. Pada tingkat kota sebaran 

perempuan pemimpin tampak sebagaimana tabel 3. 

 

Pada tingkat desa sendiri, jumlah pemimpin perempuan kepala desa sudah 

mulai bermunculan, namun jumlahnya masih jauh dari jumlah laki-laki 

pemimpin kepala desa. Berikut adalah sebaran desa di Indonesia berdasarkan 

provinsi. 

 
Tabel 4. Jumlah Desa/Kelurahan menurut Provinsi Tahun 2019 

No. Provinsi 

 

Jumlah 

Desa 

 No. Provinsi Jumah 

Desa 

 

1. Aceh 6 516 

  

18. Nusa Tenggara Barat 1 143 

2. Sumatera Utara 6 132 19. Nusa Tenggara Timur 3 353 

3. Sumatera Barat 1 159 20. Kalimantan Barat 2 132 

4. Riau 1 875 21. Kalimantan Tengah 1 576 

5. Jambi 1 562 22. Kalimantan Selatan 2 008 

6. Sumatera Selatan 3 289 23. Kalimantan Timur 1 038 

7. Bengkulu 1 514 24. Kalimantan Utara 482 

8. Lampung 2 654 25. Sulawesi Utara 1 839 

9. Kep. Bangka Belitung 391 26. Sulawesi Tengah 2 020 

10. Kepulauan Riau 417 27. Sulawesi Selatan 3 051 

11. DKI Jakarta 267 28. Sulawesi Tenggara 2 317 

12. Jawa Barat 5 957 29. Gorontalo 734 

13. Jawa Tengah 8 562 30. Sulawesi Barat 650 
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14. DI Yogyakarta 438 31. Maluku 1 240 

15. Jawa Timur 8 496 32. Maluku Utara 1 199 

16. Banten 1 552 33. Papua Barat 1 986 

17. 

 

Bali 716 34. Papua 5 555 

  

Indonesia 

 

83. 820 

Sumber: Diolah Peneliti dari Data Badan Pusat Statistik 2021 

 

Pada tingkat pemerintahan desa, berdasarkan data survey terakhir dari BPS 

pada tahun 2021 terdapat 83.820 desa/kelurahan di Indonesia. Provinsi yang 

memiliki wilayah setingkat desa terbanyak adalah jawa tengah, yakni 8.562 

desa/kelurahan, kemudian diikuti Jawa Timur 8496 desa/kelurahan di urutan 

ke dua, dan Aceh dengan 6.516 desa di posisi ke tiga. Sementara itu, provinsi 

yang memiliki wilayah desa paling sedikit adalah DKI Jakarta dan Kepulauan 

Bangka Belitung masing-masing memiliki 267 dan 391 desa/kelurahan. 

(sumber: bps.go.id). Sementara itu, saat ini di Indonesia sendiri hanya ada 

3.886 pemimpin perempuan kepala desa (sumber: kemenppa.go.id), itu artinya 

jumlah pemimpin perempuan kepala desa di Indonesia hanya berkisar 4,6% 

saja.  

 

Jawa Barat termasuk deretan provinsi yang memiliki banyak desa, berdasarkan 

data pada tabel 4 di atas, Jawa Barat menduduki posisi ke-5 provinsi yang 

memiliki banyak desa/kelurahan, dan berikut merupakan sebaran desa 

Kabupaten/kota di Jawa Barat (tidak temasuk kelurahan), beserta jumlah 

kepala desa nya berdasarkan jenis kelamin. 

 
Tabel 5. Jumlah Kepala Desa Berdasarkan Jenis Kelamin di Jawa Barat Tahun 2020 

No Kab/Kota L P  No Kab/kota L P 

1. Kab. Bogor 389 27  11. Kab. Sumedang 250 20 

2. Kab. Sukabumi 364 17 12. Kab. Indramayu 288 21 

3. Kab. Cianjur 337 17 13. Kab. Subang 221 24 

4. Kab. Bandung 256 14 14. Kab. Purwakarta 117 6 

5. Kab. Garut 403 18 15. Kab. Karawang 276 21 

6. Kab. Tasikmalaya 343 8 16. Kab. Bekasi 165 12 

7. Kab. Ciamis 249      9 17. Kab. Bandung 

Barat 

157       8 

8. Kab. Kuningan 333 28 18. Kab. Pangandaran 92 1 

9. Kab. Cirebon 386 26 19. Kota Banjar 14       2 

10. Kab. Majalengka 312 18 
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 Total:                           Laki-laki: 4 952                                              Perempuan : 297 

Sumber: Diolah Peneliti dari Dataset Open Data Jabar Tahun 2021 

 

Berdasarkan data pada tabel di atas dapat kita ketahui bahwa jumlah desa di 

Jawa Barat adalah 5.249 desa, dengan jumlah pemimpin perempuan kepala 

desa masih kalah jauh Jumlahnya dengan pemimpin laki-laki kepala desa yakni 

hanya berkisar 5,6 % saja. Sementara itu di Kabupaten Bogor, partisipasi 

perempuan dalam wilayah politik formalnya sendiri masih tergolong sangat 

rendah, hal ini dibuktikan dengan masih rendahnya partisipasi perempuan di 

DPRD Kabupaten Bogor Tahun 2020 yakni hanya berjumlah 5 orang dari 55 

kursi yang tersedia, itu artinya perempuan di parlemen hanya mencapai kisaran 

9% saja dan masih jauh dari kuota perempuan dalam parlemen yakni 30% 

(sumber: bogorkab.bps.go.id). Pada tingat pemerintah desa, dapat kita lihat di 

tabel 5 jumlah desa di Kabupaten Bogor yaitu 416 desa dengan jumlah 

pemimpin perempuan kepala desa yang hanya 27 orang saja, itu artinya hanya 

berkisar 6,5% perempuan kepala desa yang terdapat di Kabupaten Bogor, ini 

menandakan masih rendahnya partisipasi perempuan dalam memimpin 

wilayah Desa di Kabupaten Bogor. 

 

Dari data tersebut dapat kita ketahui bersama bahwa pemimpin perempuan 

kepala desa jumlahnya masih sangat jauh lebih rendah dengan banyaknya 

pemimpin laki-laki kepala desa. Rata-rata dalam satu kecamatan hanya ada satu 

atau dua desa yang dipimpin oleh pemimpin perempuan kepala desa, bahkan 

masih banyak kecamatan yang semua desanya dipimpin oleh laki-laki. 

Walaupun jumlahnya yang masih minim namun tidak sedikit dari mereka 

pemimpin perempuan kepala desa yang memiliki prestasi dalam memimpin 

wilayah desanya, bahkan berhasil membuat desanya menjadi lebih berkembang 

dan maju. Berikut adalah sebagian kecil dari banyaknya pemimpin perempuan 

kepala desa yang sukses dalam menjalankan kepemimpinannya. 
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Tabel 6. Pemimpin Perempuan Kepala Desa Berprestasi 

No. Nama Wilayah Desa Periode/ 

Masa Bakti 

Prestasi 

1. Indri 

Waluyo 

Desa 

Batukerbuy, 

Kecamatan 

Pasean,  

Kabupaten 

Pamekasan 

Periode I 

2007-2013 

 

Periode II 

2013-2019 

Sosok kepala desa yang berhasil 

menjadi sosok pemimpin 

perempuan yang menjadi sumber 

keluh kesah masyarakat mulai 

dari kesenjangan sosial, ekonomi 

dan kuasa menghadirkan 

keamanan di tengah masyarakat 

desa. Di bawah 

kepemimpinannya, masyarakat 

aman, damai, tenteram, dan 

sejahtera. Hal tersebut terbukti 

dengan tidak adanya kasus 

kriminal yang lumrah menimpa 

masyarakat desa, seperti 

pencurian ternak warga. 

Masyarakatnya juga damai tak 

ada yang terlibat perseteruan 

hingga mengakibatkan hal serius 

seperti carok dan lain sebagainya. 

2. Eka 

Krisdesnaw

ati Zai 

Desa Otalua,  

Kecamatan 

Idanogawo, 

 Kabupaten 

Nias 

Periode I 

2017-2023 

Berhasil menerapkan DD/ADD 

tahun 2017 sesuai dengan jukla 

juknis dan pelaksanaanya 

berdasarkan musyawarah desa 

dan aparatur desa. 

3. Enci 

Nurhayati 

Desa 

Neglasari,  

Kecamatan 

Bojongpicung,  

Kabupaten 

Cianjur 

Periode I 

2020-2026 

Ia menjadi satu-satunya kepala 

desa perempuan dari 11 desa yang 

ada di Kecamatan 

Bojongpicung.dan sukses 

membangun desanya menjadi 

lebih maju. 

4. Nurhalijah 

 

Desa Jeruju 

Besar,  

Kecamatan 

Sungai Kakap,  

Kabupaten 

Kubu Raya 

Periode I 

2016-2022 

Sukses menggali potensi ekonomi 

desa dengan melibatkan 

kelompok perempuan dalam 

pengembangan Usaha Mikro, 

Kecil, dan Menengah (UMKM) 

dan Desa Wisata. Sebanyak 40 

persen UMKM di desa kami 

melibatkan kelompok perempuan. 

5. Ummi 

Kalsum 

 

Desa 

Cakkebone,  

Kecamatan 

Awangpone,  

Kabupaten 

Bone 

Periode I 

2013-2019 

Periode II 

2019-2025 

Berhasil mengubah wajah 

desanya menjadi lebih berseri 

tanpa kasus perkawinan anak 

sedikitpun. Perhatian besar juga 

ada untuk mengembalikan anak 

tidak sekolah untuk kembali 

sekolah. 

6. Nunung 

Nuraeni 

Desa 

Kasomalang 

Wetan,  

Kecamatan 

Kasomalang,  

Kabupaten 

Subang 

Periode I 

2017-2023 

Merupakan satu-satunya kepala 

desa perempuan di Kecamatan 

Kasomalang. Terobosan-

terobosaanya yang dinilai berhasil 

dalam membangun desa 

Kasomalang Wetan menjadi desa 

wisata 

7.. Nansi 

Pritadora 

Desa Ponteh,  Periode I 

2013-2019 

Sukses dalam pemberdayaan 

kaum perempuan di desanya dan 
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Kecamatan 

Galis,  

Kabupaten 

Pamekasan 

Periode II 

2019-2025 

telah sukses mendirikan 

Kelompok Wanita Tani (KWT) di 

periode pertama memimpin dan 

masih akan melanjutkan program-

program pro perempuan yang 

telah didirkannya. 

8. Sri Rahayu Desa 

Moronyamplu

ng 

Kecamatan 

Kembangbahu,  

Kabupaten 

Lamongan 

Periode I 

2007-2013 

Periode II 

2013-2019 

Periode III 

2019-2025 

 

Sudah 3 periode menjabat sebagai 

kepala desa. Keberhasilannya 

dalam membangun desanya baik 

dalam bidang pembangunan, 

pelayanan, dan dalam bidang 

lainnya yang membuat desa nya 

menjadi semakin maju dari 

sebelumnya, sehinga menarik 

kepercayaan masyarakat untuk 

menjadikannya sebagai kepala 

desa tiga periode berturut-turut. 

9. Pipit 

Heryanti 

Desa 

Lambangsari,  

Kecamatan 

Tambun 

Selatan,  

Kabupaten 

Bekasi 

Periode I 

2018-2024 

Sukses dalam membangun 

program responsif gender. Ia telah 

berhasil menjalankan program 

dan inovasi terkait dengan 

pemberdayaan dan pelatihan bagi 

perepuan di desa. Programnya ini 

dianggap mampu membantu dan 

menopang serta menjadi 

penggerak ekonomi rumah 

tangga. Pada Maret Tahun 2020 ia 

dan tiga orang kepala desa lainnya 

didaulat oleh Menteri 

Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak (PPPA) untuk 

mengikuti Sidang PBB di 

Amerika Serikat mewakili kepala 

desa perempuan di Indonesia. 

10. Andi 

Wahyuli 

Desa Mallari,  

Kecamatan 

Awangpone,  

Kabupaten 

Bone 

Periode I 

2017-2023 

Kepala desa perempuan yang 

inovativ dan peduli terhadap 

pemberdayaan kelompok 

disabilitas dan telah sukses dalam 

mewujudkan penyetaraan 

disabilitas dan desa ini pun 

semenjak dipimpin olehnya sudah 

beberapa kali menjadi pilot projek 

dari beberapa lembaga swadaya 

masyarakat di Sulawesi untuk 

mendorong desa inklusif. Desa ini 

pun berhasil menyabet juara satu 

dalam lomba desa tingkat 

kabupaten dan mendapat status 

desa mandiri berdasarkan Indeks 

Desa Membangun (IDM). 

Sumber : Diolah peneliti dari berbagai macam sumber pada tahun 2021 

 

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak I Gusti Ayu 

Bintang Darmawati dalam Rapat Koordinasi Nasional Desa Ramah Perempuan 
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dan Peduli Anak (DRPPA) pada tanggal 8 Juni 2021, mengatakan “ kepala desa 

perempuan, sudah membuktikan peranannya yang luar biasa dalam 

membangun masyarakatnya, juga kaumnya yakni kaum perempuan, dan anak-

anak yang lahir di desa itu” (sumber: halopacitan.com). 

 

Di Indonesia sendiri mulai bermunculan sosok perempuan di partai politik dan 

perempuan sebagai pejabat yang terpilih dari pelayanan publik, departemen, 

komisi nasional dan peradilan, dan perjuangan tersebut harus tetap berlanjut 

secara berturut-turut. Sebuah pengalaman menunjukkan bahwa partisipasi 

perempuan yang rendah di bidang politik dari pemerintahan akan 

mempengaruhi kualitas sekaligus kuantitas kebijakan publik yang responsive 

terhadap perempuan maupun laki-laki (Jazilah, 2020). 

 

Minimya jumlah perempuan sebagai penentu kebijakan politik, menyebabkan 

keputusan mengenai kebijakan umum yang mempengaruhi kesejajaran 

perempuan masih dipegang oleh laki-laki, yang sebagian besar masih meng-

image-kan bahwa politik tidak cocok untuk perempuan, perempuan tunduk 

saja apa keputusan politik yang akan diambil oleh laki-laki karena laki-laki 

yang tahu dan layak berpolitik, serta segudang image patriarkhi lainnya (Pudji, 

2008). 

 

Dalam unsur-unsur kepemimpinan terlihat bahwa di dalam tubuh 

kepemimpinan terdapat jiwa maskulin yang kuat. Kita ketahui bahwa dalam 

kepemimpinan akan berkaitan langsung dengan masyarakat, sehingga 

membutuhkan sosok yang kuat dan tegas seperti halnya dengan sifat laki-laki. 

Hal ini menyebabkan perempuan dinomorduakan dalam ranah publik 

khususnya pada bidang politik maupun kepemimpinan karena perempuan 

selalu dianggap lemah, hanya cocok berperan di wilayah domestik, dan tidak 

mampu berpikir rasional. 

 

Dari berbagai hambatan perempuan untuk terjun dalam ranah publik dan 

kontruksi sosial masyarakat terhadap kepemimpinan, namun tetap terdapat 

perempuan yang bisa menjadi pemimpin, seperti yang telah diuraikan di atas 

mulai dari kepemimpinan perempuan tingkat pemerintah pusat hingga tingkat 
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pemerintahan desa. Selain contoh perempuan pemimpin kepala desa yang telah 

disajikan dalam tabel 4, contoh lainnya dari kepemimpinan Perempuan kepala 

desa yaitu dari Desa Ciasihan Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor. 

Kecamatan pamijahan merupakan salah satu dari kecamatan yang ada di 

Kabupaten Bogor yang terletak di Bogor bagian barat. Kecamatan ini terdiri 

dari 15 desa, dua desa di antaranya di pimpin oleh seorang kepala desa 

perempuan, salah satunya yakni Desa Ciasihan (sumber: 

kecamatanpamijahan.bogorkab.go.id). Hal ini dapat menjadi dasar untuk 

meneliti bagaimana persepsi masyarakat terhadap kepemimpinan perempuan 

kepala desa. 

 

Keterlibatan perempuan dalam dunia publik dalam hal ini sebagai kepala desa 

masih rendah. Perbandingan jumlah kepala desa laki-laki dan perempuan di 

Kecamatan Pamijahan sendiri seperti yang di sebutkan di atas tidak seimbang 

perbandingannya, karena mayoritas yang menjabat sebagai kepala desa adalah 

laki-laki. 

 

Penelitian mengenai kepemimpinan perempuan kepala desa telah banyak 

dilakukan, Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini, Penulis 

mencantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu dari beberapa peneliti yang 

Penulis temukan, di antaranya oleh Nugroho (2012), Rahayu (2018), Nana 

Lutfiana (2013), Kirwanto (2018), Istri Nursholikah (2017). 

 

Penelitian yang dilakukan oleh Nugroho (2012) yakni mengenai 

kepemimpinan perempuan dalam organisasi pemerintah. Penelitian Nugroho 

menggunakan metode kualitatif dengan meneliti tiga pemimpin perempuan 

berdasarkan empat aspek yakni the mother, the pet, the sex object, dan the iron 

maiden. Dengan memperoleh hasil penelitian yang menyatakan bahwa “Sifat 

kepemimpinan perempuan the mother, the pet, the sex object, maupun the iron 

maiden hadir dalam tiap narasumber dalam penelitian ini, namun memang 

hanya ada satu sifat yang dominan. Sifat tersebut hadir bukan hanya karena 

berasal dari lurah itu sendiri, melainkan karena adaptasi mereka dengan kedaan 

dalam lingkungan kerja dan situasi rumah tangga yang mereka jalani. Sifat 
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kepemimpinan ini pun memberikan pengaruh yang berbeda pada tiap-tiap 

karyawan di masing-masing instansi”. Persamaan penelitian Nugroho dengan 

penelitian ini yakni sama-sama meneliti mengenai kepemimpinan perempuan 

dalam organisai pemerintahan berdasarkan empat faktor dalam kepemimpinan 

perempuan yakni keibuan (the mother), kesayangan (the pet), objek seksual 

(the sex object), dan wanita besi (the iron maiden). Sedangkan perbedaanya 

yakni pada lokasi dan metode penelitiannya. 

 

Selanjunya yakni penelitian dari Rahayu (2018) mengenai kepemimpinan 

perempuan dalam organisasi publik. Penelitiannya hampir sama dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Nugroho yakni meneliti kepemimpinan 

perempuan berdasarkan empat aspek yakni the mother, the pet, the sex object, 

dan the iron maiden bedanya yakni Nugroho mengenai kepemimpinan 

perempuan dalam organisasi pemerintahan sedangakan Rahayu mengenai 

kepemiminan perempuan dalam organisasi publik selain itu juga penelitian 

Rahayu menggunakan metode kuantitatif dengan hasil yang diperoleh yakni di 

mana faktor yang paling dominan melekat dalam pemimpin perempuan 

tersebut adalah aspek kesayangan (the pet). persamaan penelitian ini dengan 

penelitian rahayu yakni sama-sama meneliti mengenai kepemimpinan 

perempuan dalam berdasarkan empat faktor dalam kepemimpinan perempuan 

yakni keibuan (the mother), kesayangan (the pet), objek seksual (the sex 

object), dan wanita besi (the iron maiden) dengan metode penelitian kuantitatif. 

Sedangkan perbedaanya yakni pada lokasi penelitiannya. 

 

Penelitian yang dilakukan oleh Nana Lutfiana (2013). Penelitian ini 

menggunakan metode penelitian kualitatif dengan fokus penelitiannya adalah: 

1) kepemimpinan kepala desa perempuan dalam pelaksanaan program 

pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat Desa Karas Kepoh, 2) 

pendapat masyarakat terhadap kepemimpinan kepala desa perempuan, 3) 

faktor penghambat dan pendukung dalam kepemimpinan kepala desa 

perempuan dalam pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan kepada 

masyarakat. Sedangkan hasil penelitiannya adalah: 1) peran kepemimpinan 

kepala desa perempuan dalam pelaksanaan program pembangunan kepada 
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masyarakat sudah memberikan kemajuan terhadap Desa Karas Kepoh. Hal ini 

dapat dilihat bahwa kepala desa perempuan sudah berperan aktif dalam 

kegiatan pembangunan, berperan sebagai motivator yang memotivasi bawahan 

dan masyarakat untuk dapat mengikuti kegiatan pembangunan. Peran tersebut 

dibuktikan dengan berdirinya bangunan jembatan gantung, akses jalan raya dan 

bangunan pusat layanan internet masyarakat, 2) peran kepemimpinan kepela 

desa perempuan dalam pelayanan kepada masyarakat sudah berjalan dengan 

baik. kepala desa dengan dibantu oleh perangkat desa memberikan pelayanan 

berupa pengurusan administrasi kependudukan. Kepala desa Karas Kepoh 

memberikan pelayanan dengan cepat dan dilayani selama 24 jam, baik 

pelayanan pada jam kerja maupun di luar jam kerja tentunya ditunjang dengan 

sarana dan prasarana yang memadai. Tipe kepemimpinan yang diterapkan oleh 

kepala desa Karas Kepoh adalah tipe kepemimpinan demokratis dengan salah 

satu contoh kepala desa memberikan kebebasan kepada perangkat desa, tokoh 

masyarakat dan masyarakat untuk memberi usul atau masukan bagaimana 

baiknya agar kegiatan pembangunan itu dapat dilaksanakan dengan baik, 3) 

faktor-faktor penghambat kepemimpinan kepala desa perempuan sebagai 

berikut: aspek sosial yaitu rendahnya tenaga kerja, aspek budaya yaitu 

masyarakat menganggap bahwa kepemimpinan perempuan kepala desa masih 

rendah bila dibandingkan dengan kepemimpinan laki-laki, kondisi penduduk 

yaitu keanekaragaman penduduk. Faktor pendukungnya yaitu sebagai berikut: 

dukungan sosial yaitu dukungan yang berasal dari masyarakat, dukungan 

keluarga yaitu dukungan yang paling utama dibutuhkan oleh kepala desa 

perempuan, dan yang terakhir adalah dukungan budaya yaitu dukungan yang 

berasal dari masyarakat dalam upaya untuk mengajak masyarakat mengikuti 

dan berpartisipasi dalam kegiatan pembanguan. Persamaan dengan penelitian 

ini yakni pada fokus kajiannya sedangkan pembedanya yaitu pada lokasi 

penelitiannya saja. 

 

Tidak jauh berbeda dengan penelitian Nana, penelitian Kirwanto (2018) juga 

meneliti mengenai kepemimpinan perempuan kepala desa bedanya terdapat di 

lokasi penelitiannya, lokasi penelitian Kirwanto berada di Desa Mukti Karya 

Kecamatan Panca Jaya Kabupaten Mesuji. Penelitian ini menggunakan metode 
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kualitatif dengan fokus penelitiannya adalah kepemimpinan perempuan kepala 

desa di Desa Mukti Karya, hambatan perempuan kepala desa dalam 

pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Serta 

hasil penelitiannya adalah adanya pengaruh karakteristik pekerjaan dengan 

kepemimpinan perempuan. Secara umum kepemimpinan yang digunakan oleh 

perempuan kepala desa Desa Mukti Karya adalah kepmimpinan demokratis 

dengan karakter kepribadian yang layak menjadi panutan, kreatif dan 

menciptakan kegiatan baru seperti pelatihan membatik, cerdas dalam 

memecahkan suatu masalah, ulet dan urusan anggaran desa dan meneliti ulang 

yang akan dilakukan di Desa Mukti Karya, tegas dalam memberikan arahan 

kepada bawahannya sehingga bawahan tidak menganggap perempuan kepala 

desa mempunyai jiwa yang lemah, memiliki pengetahuan luas, mandiri dan 

amanah sehingga dapat membantu dalam meningkatkan kinerja bawahannya. 

Hambatan yang dihadapi oleh perempuan kepala desa dalam program 

pembangunan dan pelayanan masyarakat antara lain hambatan yang bersifat 

sosial budaya, budaya patriarki, peran domestik perempuan dan steorotip 

gender. 

 

Penelitian selanjutnya yakni penelitian yang dilakukan oleh Istri Nursholikah 

(2017). Persamaan dengan penelitian ini yakni sama-sama meneliti mengenai 

keemimpinan perempuan kepala desa dan perbedaannya berada pada lokasi 

penelitiannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil 

dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat masyarakat yang pro dan 

kontra terhadap kepemimpinan perempuan kepala desa, sedangkan metode 

kepemimpinannya menggunakan peka terhadap saran-saran untuk tipe yang 

digunakan adalah gabungan dari tipe misionaris dan pembangunan. Sedangkan 

kendala yang dihadapi oleh kepala desa adalah kesiapan dan kesediaan saat 

dibutuhkan oleh warga sewaktu-waktu. 

 

Desa Ciasihan ini baru pertama kali dipimpin oleh seorang pemimpin 

perempuan kepala desa, Pada periode sebelumnya kepala desa ini pernah 

mencalonkan diri dalam pemilihan kepala desa pertama periode tahun 2013-

2019 namun gagal dan memiliki selisih suara yang tipis dengan pemenang 



15 
 

 
 

yakni 179 suara. Selanjutnya ia mencalonkan kembali di pemilihan kepala desa 

selanjutnya, pada periode tahun 2020-2026 dan pada periode ini kepala desa 

tersebut barulah memenangkan pencalonannya dan unggul 820 suara dari 

pemenang yang kedua (sumber: Surat hasil perolehan suara pilkepala desa 

Desa Ciasihan Periode Tahun 2020-2026). Dikarenakan Desa Ciasihan ini 

pertama kalinya dipimipin oleh pemimpin perempuan kepala desa, sehingga 

masyarakat sangat mengamati dan mengikuti perkembangan kemajuan desa 

yang dipimpin oleh kepala desa ini. Selain itu di kalangan masyarakat Desa 

Ciasihan ini pun masih lumayan kental dengan adat patriarkhinya, dikarenkan 

beberapa faktor seperti, masih rendahnya tingkat pendidikan, berikut data 

tingkat pendidikan di Desa Ciasihan. 

 
Tabel 7. Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Ciasihan Tahun 2020 

No Tingkat Pendidikan Jumlah (Jiwa) 

1 Tidak/Belum Tamat SD 2.200 

2 Tamat SD/Sederajat 3.287 

3 Tamat SMP/Sederajat 4.117 

4 Tamat SMA/Sederajat 1.263 

5 D1–D2 43 

6 D3/Sarjana Muda 30 

7 Sarjana/Strata 1 (S1) 46 

8 Pasca Sarjana/Magisiter (S2) 10 

9 Doktor  2 

      Sumber: Diolah Peneliti dari Dokumen Resmi Kantor Desa Ciasihan Tahun 2022 

 

Selain faktor rendahnya pendidikan, letak geografis suatu wilayah juga dapat 

berpengaruh,  Desa ciasihan yang berada di pegunungan yakni kawasan 

pegunungan Gunung Salak Endah, yang mana biasanya pemukiman yang 

berada di wilayah pegunungan masih menjunjung tinggi adat tradisionalnya 

dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, Desa Ciasihan 

sangat menarik sekali untuk diteliti mengenai bagaimana persepsi masyarakat 

terhadap kepemimpinan perempuan kepala desa tersebut. 

 

Berdasarkan latar belakang tersebut, Penulis tertarik untuk mengadakan 

penelitian dalam penyusunan skripsi yang berjudul “Persepsi Masyarakat 

Terhadap Kepemimpinan Perempuan Kepala Desa (Studi di Desa Ciasihan 

Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor)”. 
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1.2. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah, “bagaimana persepsi masyarakat terhadap kepemimpinan 

perempuan kepala desa di Desa Ciasihan Kecamatan Pamijahan Kabupaten 

Bogor?”. 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitiannya adalah untuk 

menganalisa mengenai persepsi masyarakat terhadap kepemimpinan 

perempuan kepala desa di Desa Ciasihan Kecamatan Pamijahan Kabupaten 

Bogor. 

 

1.4. Kegunaan Penelitian 

Ada beberapa hal yang dapat dipandang bermanfaat baik secara akademis 

maupun praktis, dengan mengangkat penelitian ini, di antaranya:  

1. Kegunaan akademis 

Penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan 

serta dapat memperkaya khazanah pengetahuan dalam bidang ilmu politik. 

Terutama berkaitan dengan kepemimpinan perempuan, yang mana dalam 

penelitian ini ditemukan bahwa nilai-nilai sosial budaya yang kuat melekat 

mampu memberikan pengaruh atas karakteristik dominan yang dimiliki oleh 

perempuan pemimpin dalam melaksanakan kepemimpinannya.  

2. Kegunaan praktis 

Secara praktis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan sebuah 

pemahaman, khususnya kepada masyarakat akan pentingnya kesetaraan 

gender di dunia perpolitikan, supaya perempuan lebih dihargai dalam hal 

pengambilan keputusan. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

bahan masukan dan pertimbangan bagi para perempuan pemimpin dalam 

menjalankan kepemimpinannya. 

 



 
 

 
 

 

II.  TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Kepemimpinan Perempuan Kepala Desa 

2.1.1 Kepemimpinan  

 

Istilah pemimpin, kepemimpinan dan memimpin berasal dari kata dasar 

yang sama yaitu “pimpin”, akan tetapi, masing-masing kata tersebut 

digunakan dalam konteks yang berbeda. 

 

Menurut Kartono, Pemimpin adalah pribadi yang memiliki kecakapan 

dan kelebihan dalam satu bidang, sehingga mampu mempengaruhi 

orang lain untuk bersama-sama melakukan aktivitas tertentu demi 

pencapaian satu atau beberapa tujuan, berbeda dengan pemimpin yang 

merupakan pelaku atau subjek, kepemimpinan adalah kecakapan atau 

kemampuan seseorang untuk memegaruhi orang lain agar melakukan 

sesuatu sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai (Sumantri, 2014). 

Pendapat lain yang diungkapkan oleh Robbins, mengatakan bahwa 

“kepemimpinan adalah proses memimpin sebuah kelompok ke arah 

pencapaian tujuan”. Hal senada dikemukakan oleh McShane yang 

mengatakan bahwa kepemimpinan merupakan suatu proses 

mempengaruhi orang lain dan pimpinan tersebut menyediakan 

ruang/lingkungan bagi mereka untuk mencapai tujuan organisasi atau 

kelompok (Suryana, 2016). 

 

Kartono menyatakan bahwa “dalam kepemimpinan terdapat beberapa 

unsur-unsur, yaitu: 1) kemampuan memengaruhi orang lain, bawahan 

atau kelompok, 2) kemampuan mengarahkan tingkah laku bawahan atau 

orang lain, 3) untuk mencapai tujuan organisasi atau kelompok. Dengan 

demikian, karakteristik kepemimpinan yang baik adalah pemimpin yang 

mempunyai pengetahuan dan kewibawaan tinggi, dapat memengaruhi 
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dan mengarahkan agggotanya sehingga dalam suatu kelompok akan 

tercapai tujuan yang diinginkan antara pemimpin maupun anggota” 

(Sarifah, 2015). Hal ini sejalan dengan pernyataan Maxwell yang 

menyatakan bahwa “pemimpin yang baik harus memiliki ciri, 

diantaranya, 1) Mampu menciptakan kondisi lingkungan yang tepat, 2) 

mengetahui kebutuhan bawahannya, hal ini sesuai dengan kepribadian 

wanita yang mampu bekerjasama dengan bawahannya, 3) mampu 

mengendalikan personal, administrasi, dan perencanaan, 4) serta 

memperlakukan seseorang tanpa memandang latar belakang yang 

dimiliki (menyeluruh)” (Cahyaningsih dkk., 2020). 

 

Menurut (Sahadi dkk., 2020), suatu organisasi akan berjalan dengan 

baik, apabila kepemimpinan mempunyai rasa tanggung jawab yang 

tinggi. Rasa tanggung jawab seorang pemimpin merupakan salah satu 

karakter dari kepemimpinan ideal. Tapi tidak kalah penting, seorang 

pemimpin harus cerdas, agar senantiasa dapat memilih dan memecahkan 

suatu masalah yang dihadapi dalam organisasi yang dipimpinnya. 

Sahadi juga menguraikan ciri-ciri kepemimpinan yang dapat digunakan 

sebagai acuan guna memilih seorang pemimpin yang ideal diantaranya; 

cerdas, bertanggung jawab, jujur, dapat dipercaya, Inisiatif, konsisten 

dan tegas, adil, lugas. Selain itu juga, seorang pemimpin harus 

mempunyai kebijakan, kepedulian pada kepentingan bersama dan 

didukung oleh hati nurani yang bersih, tulus dan ikhlas. Pendapat lain 

yang menyatakan bahwa “ciri-ciri kepemimpinan yang dapat digunakan 

sebagai acuan guna memilih seorang pemimpin yang ideal yakni dengan 

memilih seorang pemimpin yang memiliki kemampuan membaca 

situasi dan kondisi yang sedang terjadi, memiliki intelektual yang tinggi 

dalam rasionalisasi suatu keputusan, dan kematangan pada hal emosi” 

(Komariya dkk., 2019). 

 

Menurut (Sumantri, 2014) dalam pemimpin dan kepemimpinan, ada 

beberapa hal yang perlu diperhatikan, diantaranya:  
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(1) kekuasaan dan kewenangan, yaitu kemampuan untuk bertindak bagi 

seorang pemimpin untuk menggerakan bawahannya agar mengikuti 

kehendaknya dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan 

sebelumnya,  

(2) kewibawaan, yaitu berbagai keunggulan yang dimiliki oleh seorang 

pemimpin, sehingga membedakan dengan yang dipimpinnya, dan 

dengan keunggulan tersebut, orang lain patuh dan bersedia 

melakukan kegiatan-kegiatan yang dikehendakinya,  

(3) kemampuan, yaitu keseluruhan daya, baik berupa keterampilan 

sosial maupun keterampilan teknis yang melebihi orang lain.  

 

2.1.2 Kepemimpinan Perempuan 

 

Umumnya, organisasi dipimpin oleh seorang laki-laki, namun 

perkembangan zaman yang modern ini menuntut kaum wanita untuk 

mampu memerankan sabagai seorang pemimpin sebuah organisasi. Di 

mana wanita dan pria memiliki gaya kepemimpinan yang berbeda. 

Seorang Laki-laki lebih menggunakan sifat keadilan dalam melakukan 

kepemimpinan, sedangkan perempuan lebih menggunakan ke 

perasaannya dalam memerankan kepemimpinan (Cahyaningsih dkk., 

2020). 

 

Dalam bertumpu pada titik pandang kemanusiaan. Bahwa pada dasarnya 

laki-laki dan perempuan adalah sama. Mereka memiliki kecerdasan otak 

yang sama, memiliki harapan dan impian serta memilki potensi 

kepemimpinan yang sama, baik kepemimpinan individu maupun 

kepemimpinan dalam sosial (Herthanti, 2012). 

 

Faiqoh berpendapat bahwa “kepemimpinan perempuan, legitimasinya 

masih kurang diakui oleh masyarakat. Secara kuantitatif, perempuan 

merasa sulit untuk terjun di dunia publik secara maksimal, ketika ada 

konstruksi atau budaya yang menganggap bahwa perempuan 

mempunyai tanggung jawab mengurusi urusan domestik. Misalkan 
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gugatan sebagian kaum feminisme untuk mendapatkan suara tersendiri 

(kuota perempuan) dalam pemilu. Oleh sebab itu, pandangan sebagian 

feminis bahwa perempuan tidak seharusnya terjun dalam dunia publik 

disebabkan oleh konstruksi sosial perlu dilihat dalam konteks filsafat 

budaya masyarakat dan pandangan agama yang memengaruhi 

konstruksi sosial masyarakat” (Sarifah, 2015). 

 

Kepemimpinan Perempuan Menurut Kanter (Cahyaningsih dkk., 2020) 

bahwa ada empat faktor yang berpengaruh dalam kepemimpinan 

perempuan, yaitu: 

1. The mother (keibuan). Perempuan pemimpin cenderung bersikap 

sebagaimana layaknya seorang ibu, misalnya sewaktu anak sakit, 

sang ibu akan menyediakan obat. Nantinya akan timbul asumsi 

bahwa perempuan pemimpin mempunyai sifat simpatik, pendengar 

yang baik, dan mudah untuk mencurahkan permasalahan. 

2. The pet (kesayangan). Perempuan pemimpin cenderung menjadi 

kesayangan bagi bawahannya, sehingga bawahan akan lebih 

menjaganya. Dalam hal ini karyawan akan menganggap perempuan 

pemimpin sebagai orang dekat, sehingga tidak terdapat rasa 

canggung. 

3. The sex object (obyek seksual). Perempuan pemimpin cenderung 

menjadi penyemangat kerja bagi karyawannya. Dalam hal ini, 

perempuan pemimpin dianggap sebagai sebuah faktor yang 

memotivasi karyawan untuk bekerja lebih giat, akan tetapi kemauan 

yang timbul dari karyawan untuk bekerja lebih giat bukan karena 

perintah yang diberikan, tetapi karena ada dorongan dari dalam. 

4. The iron lady (wanita besi). Perempuan pemimpin cenderung 

bersikap tegas dalam memimpin bawahannya, sehingga timbul 

kesan tegas. 

 

Sementara menurut Krotz dalam (Cahyaningsih dkk., 2020) beberapa 

keunggulan kepemimpinan perempuan dibandingkan laki-laki, 

diantaranya yaitu: 
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1. Perempuan lebih cepat memotivasi kelompok dan bawahannya. 

2. Perempuan lebih terbuka dan lebih dapat menerima masukan. 

3. Perempuan lebih cepat tanggap terhadap bawahannya. 

4. Perempuan lebih memiliki toleransi, sehingga lebih mudah 

mengantisipasi adanya perbedaan. 

5. Perempuan lebih cepat mengidentifikasi masalah dan akurat dalam 

penyelesaiannya. 

6. Perempuan lebih cepat mendefinisikan harapan kerja dan dalam 

menghasilkan umpan balik. 

 

Sementara menurut Hidayatullah, Perempuan dalam memimpin dapat 

menjalin hubungan yang akrab dengan bawahannya. Tidak heran jika 

perempuan dalam memimpin mampu menyisihkan perhatian untuk 

melakukan kegiatan kerja yang lebih santai dengan bawahan guna 

mempererat hubungan diantaranya. Oleh karena itu, perempuan terus 

belajar dan meningkatkan kualitas diri sehingga dapat berargumentasi 

dengan argumentasi yang logis dan ilmiah (Hasrini, 2018). 

 

Pada dasarnya, wanita memiliki sifat-sifat dasar untuk sukses sebagai 

pemimpin. Mereka cenderung lebih sabar, memiliki empati, dan 

multitasking untuk mampu mengerjakan beberapa hal sekaligus. Wanita 

juga memiliki bakat untuk menjalin networking dan melakukan 

negosiasi (Asmanurhidayani, 2020) 

 

Keterlibatan perempuan dalam lembaga politik, telah menggambarkan 

perempuan mampu terjun aktif di dunia politik. Fakih dalam 

(Nursholikah, 2017) aliran fungsinaliosme struktural atau yang sering 

disebut aliran fungsionalisme, adalah mazhab arus utama dalam ilmu 

sosial yang dikembangkan oleh Robert Merton dan Talcott Parsons. 

Teori ini memang tidak secara lamgsung menyinggung masalah kaum 

perempuan. Pengaruh fungsionalisme tersebut dapat kita temui dalam 

pemikiran feminisme liberal. Aliran ini muncul sebagai kritik terhadap 

teori praktek liberal yang pada umumnya menjunjung tinggi nilai moral 
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serta kebebasan individu, namun pada saat yang sama dianggap 

mendiskriminasi perempuan. 

 

Munculnya aliran tersebut mulai mengangkat peran perempuan. 

Perempuan dan laki-laki memiliki hak yang sama dalam pandangan 

hukum. Kepemimpinan kini tidak lagi hanya dikendarai oleh laki-laki, 

namun perempuan juga memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk 

menjadi pemimpin.  

 

Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa kepemimpinan perempuan 

adalah suatu bentuk keterlibatan perempuan dalam memimpin secara 

mental dan emosional dalam suatu kelompok yang mendorongnya untuk 

memberikan sumbangan baik dalam bentuk tenaga, pikiran, maupun 

materil guna tercapainya suatu tujuan tertentu yang akan dicapai. 

 

2.1.3 Kepemimpinan Perempuan Kepala Desa 

 

Desa sendiri merupakan bagian dari sebuah kecamatan. Setiap desa 

dipimpin oleh seorang kepala desa. Kepala desa dipilih langsung oleh 

masyarakat di desa tersebut. Syarat dan tata caranya diatur oleh peraturan 

daerah yang berpedoman pada peraturan pemerintah. kepala desa 

bukanlah seorang pegawai negeri sipil. Masa jabatan kepala desa adalah 

enam tahun dan ia dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa 

jabatan berikutnya. Setelah itu, ia tidak boleh kembali mengikuti 

pemilihan calon kepala desa. Seorang kepala desa dilantik oleh 

bupati/wali kota, paling lambat 30 hari setelah dinyatakan terpilih 

(Herthanti, 2012). 

 

Adapun tujuan dibentuknya desa ialah untuk meningkatkan kemampuan 

penyelenggaraan pemerintahan agar pelayanan terhadap masyarakat 

dapat berjalan dengan baik sesuai dengan perkembangan dan kemajuan 

dalam pembangunan. Dalam menjalankan pemerintahan desa, desa 

dipimpin oleh seorang kepala desa dan dibantu oleh perangkat desa 
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sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa (Saputra dan Azmi, 

2021). 

 

Kepala desa merupakan birokrat yang mempunyai kekuasaan tertinggi 

di tingkat desa. Kepala desa sangat berperan penting terhadap proses 

berjalannya pemerintahan desa menuju kesejahteraan masyarakat. 

Sosok kepala desa merupakan orang yang sangat dihormati di kalangan 

masyarakat. Selain sebagai pemimpin desa, kepala desa juga merupakan 

elit lokal yang sangat berpengaruh bagi masyarakat. Besarnya pengaruh 

kedudukan kepala desa terhadap masyarakat, sering menjadikannya 

sebagai panutan bagi masyarakat (Mustaghfiroh, 2012). 

 

Sutoro Eko dalam (Tajri, 2018) menjelaskan bahwa ada tiga tipe 

kepemimpinan kepala desa, di antaranya:  

“Pertama, kepemimpinan regresif yakni karakter 

kepemimpinan yang mundur ke belakang, bahkan 

bermasalah. Sebagian besar desa parokhial dan sebagian 

desa-desa korporatis menghasilkan karakter kepemimpinan 

kepala desa yang regresif ini. Mereka berwatak otokratis, 

dominatif, tidak suka BPD, tidak suka partisipasi, anti 

perubahan dan biasa melakukan capture terhadap 

sumberdaya ekonomi. Jika desa dikuasai kepala desa 

seperti ini maka desa yang mandiri, demokratis dan 

sejahtera sulit tumbuh. 

Kedua, kepemimpinan konservatif-involutif yang ditandai 

dengan hadirnya kepala desa yang bekerja apa adanya 

(taken for granted), menikmati kekuasaan dan kekayaan, 

serta tidak berupaya melakukan inovasi (perubahan) yang 

mengarah pada demokratisasi dan kesejahteraan rakyat. 

Para kepala desa ini pada umumnya menikmati kekuasaan 

yang dominatif dan menguasai sumberdaya ekonomi untuk 

mengakumulasi kekayaan. Mereka tidak peduli terhadap 

pelayanan publik yang menyentuh langsung kehidupan 

dan penghidupan warga. Di sisi lain, sebagian besar kepala 

desa yang berkuasa di desa-desa korporatis juga 

menampilkan karakter konservatif-involutif. Mereka hanya 

sekadar menjalankan rutinitas sehari-hari serta 

menjalankan instruksi dari atas. 
Ketiga, kepemimpinan baru yang inovatif-progresif yang 

pro perubahan. Di berbagai daerah, kami menemukan 

banyak kepala desa yang relatif muda dan berpendidikan 

tinggi (sarjana), yang haus perubahan dan menampilkan 
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karakter inovatif-progresif. Mereka tidak antidemokrasi, 

sebaliknya memberikan ruang politik (political space) bagi 

tumbuhnya transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. 

Mereka mempunyai kesadaran baru bahwa komitmen 

kepala desa terhadap nilai-nilai baru itu menjadi sumber 

legitimasi bagi kekuasaan yang dipegangnya. Pembelajaran 

dan jaringan mereka dengan dunia luar semakin menempa 

kapasitas dan komitmen mereka, sehingga mereka berperan 

besar mengubah desa korporatis menjadi desa sipil atau 

desa sebagai institusi publik yang demokratis. Mereka 

memperbaiki pelayanan publik, mengelola kebijakan dan 

pembangunan secara demokratis, serta menggerakkan 

elemen-elemen masyarakat untuk membangkitkan 

emansipasi lokal dan membangun desa dengan aset-aset 

lokal”. 
 

 

Dari penjelasan tipe kepala desa di atas, seorang kepala desa dalam 

pelaksanaan kewenangan harus mampu menjalankan kepemimpinan 

terutama untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa.  

Menurut Mochammad Zaini Mustakim berdasarkan pembagian tipe 

kepemimpinan di desa, sikap atau pola dari pembagian tipe kepala desa 

dalam melakukan kepemimpinan meliputi, pertama: kepemimpinan 

dalam pelaksanaan kewenangan lokal sekala desa, kedua: 

kepemimpinan dalam musyawarah desa, ketiga: kepempinan dalam 

gerakan usaha ekonomi desa (Tajri, 2018). 

 

Pada saat sekarang seorang pemimpin tidak lagi identik dengan kaum 

laki-laki saja, hal tersebut dikarenakan sudah banyaknya perempuan 

yang memberikan kontribusi sebagai seorang pemimpin. Sebagai 

aparatur pemerintahan, kepala desa memiliki wewenang sebagai orang 

yang memberikan contoh kepada masyarakat. Seorang pemimpin yang 

menjadi contoh bagi masyarakat tidaklah harus tergantung pada jenis 

kelamin baik itu laki-laki maupun perempuan tapi tergantung pada 

bagaimana ia memberikan perubahan yang baik bagi masyarakat 

(Saputra dan Azmi, 2021). 

 

Kepala desa umumnya dipimpin oleh seorang laki-laki yang dianggap 

arif, bijaksanan, rasional dan tegas. Perempuan pun juga masih memiliki 
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peluang untuk dapat menduduki kursi kepala desa. Khusus dalam 

kepemimpinan ini, perlu dipertanyakan sampai mana ada peluang bagi 

pemimpin wanita di tingkat pemerintahan paling bawah (pemimpin lokal 

atau sering dikenal sebagai kader-kader karena pemimpin perempuan 

diangkat desa biasanya bertindak sebagai “pembina” untuk lebih tampil 

di masyarakat (Nursholikah, 2017). 

 

Lano dalam (Saputra dan Azmi, 2021) berpendapat bahwa “seorang 

kepala desa yang telah membawa perubahan yang efektif terhadap suatu 

desa yang dipimpinnya, berarti telah menjalankan fungsi 

kepemimpinannnya dengan baik.”  

 

Dari berbagai macam definisi dan pendapat di atas dapat kita simpulkan 

bahwa kepala desa yang baik tidak dilihat dari jenis kelamin kepala desa 

tersebut, akan tetapi dari bagaimana kepala desa tersebut mampu dalam 

melihat situasi dan kondisi yang sedang terjadi, memiliki intelektual 

yang tinggi dalam rasionalisasi suatu keputusan, dan kematangan pada 

hal emosi sehingga ia mampu membawa perubahan yang efektif 

terhadap suatu desa yang dipimpinnya. 

 

Dengan demikian dapat dijelaskan pula bahwa kepemimpinan 

perempuan kepala desa adalah suatu bentuk keterlibatan perempuan 

dalam memimpin secara mental dan emosional dalam suatu kelompok 

masyarakat pedesaan yang mendorongnya untuk memberikan 

sumbangan baik dalam bentuk tenaga, pikiran, maupun materil guna 

tercapainya suatu tujuan tertentu yang akan dicapai. 

 

2.2 Persepsi Masyarakat Mengenai Kepemimpinan Perempuan Kepala Desa 

 

2.2.1 Persepsi  

 

Secara umum, persepsi adalah pandangan atau pengamatan terhadap 

suatu objek yang telah diamati oleh seseorang yang berdasarkan latar 

belakang, pengalaman, dan sikap yang berguna untuk menafsirkan 
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informasi meliputi sinyal sistem dalam syaraf yang merupakan hasil dari 

stimulasi organ pengindra (Putri, 2019). 

 

Definisi di atas selaras dengan pendapat dari (Walgito, 2004) yang 

menyatakan bahwa “persepsi merupakan suatu proses yang didahuluhi 

oleh proses penginderaan, yaitu proses diterimanya stimulus oleh 

individu melalui alat indera atau juga disebut proses sensoris. Proses 

penginderaan akan berlangsung setiap saat, pada waktu individu 

menerima stimulus melalui alat indera. Dalam persepsi stimulus dapat 

datang dari luar dan dapat juga datang dari dalam individu itu sendiri. 

Namun demikian stimulus terbesar datang dari faktor individu yang 

bersangkutan. Persepsi itu sendiri merupakan aktivitas yang integrated 

dalam diri individu, maka apa yang ada dalam diri individu akan ikut 

aktif dalam persepsi”. 

 

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa persepsi 

merupakan cara pandang yang muncul dari kesadaran seseorang terhadap 

suatu isu yang terjadi. Persepsi dapat dijadikan sebagai penambah 

wawasan atau pengetahuan seseorang agar dapat melihat segala sesuatu 

yang terjadi dengan pandangan yang luas. 

 

Dalam persepsi, individu mengorganisasikan dan menginterpretasikan 

stimulus yang diterimanya, sehingga stimulus itu mempunyai arti bagi 

individu yang bersangkutan. Menurut (Walgito, 2004) ada beberapa 

faktor yang berperan dalam persepsi yaitu: 

1) Objek yang dipersepsi 

Objek menimbulkan stimulus yang mengenai alat indera atau reseptor. 

Stimulus dapat datang dari luar individu yang mempersepsi, tetapi 

dapat juga datang dari individu yang bersangkutan. 

2) Alat indera, syaraf, dan pusat susunan syaraf 

Alat indera atau reseptor merupakan alat untuk menerima stimulus. 

Di samping itu syaraf sensoris sebagai alat untuk meneruskan 
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stimulus yang diterima reseptor ke pusat syaraf, yaitu otak sebagai 

pusat kesadaran. 

3) Perhatian 

Perhatian merupakan langkah pertama sebagai sutu persiapan dalam 

rangka mengadakan persepsi. 

 

Menurut Toha dalam (Alaslan, 2017), proses terbentuknya persepsi 

didasari pada beberapa tahapan, yaitu : 

1) Stimulus atau rangsangan, Terjadinya persepsi diawali ketika 

seseorang dihadapkan pada suatu stimulus/rangsangan yang hadir 

dari lingkungannya; 

2) Registrasi dalam proses registrasi, suatu gejala yang nampak 

adalah mekanisme fisik yang berupa penginderaan dan syarat 

seseorang berpengaruh melalui alat indera yang dimilikinya. 

Seseorang dapat mendengarkan atau melihat informasi yang 

terkirim kepadanya, kemudian mendaftar semua informasi yang 

terkirim kepadanya tersebut; 

3) Interpretasi merupakan suatu aspek kognitif dari persepsi yang 

sangat penting yaitu proses memberikan arti kepada stimulus yang 

diterimanya. Proses interpretasi tersebut bergantung pada cara 

pendalaman, motivasi, dan kepribadian seseorang. 

 

Pada dasarnya persepsi dipengaruhi oleh faktor yang datang dari 

dirinya, lingkungan, dan kultural. Calhoun dan Acocella dalam 

(Dityanintyas, 2017) menyebutkan persepsi memiliki tiga dimensi, tiga 

dimensi yang sama yang menandai konsep diri, yaitu: 

1) Pengetahuan 

Pengetahuan adalah gambaran tentang apa yang diketahui (atau 

apa yang dianggap tahu) oleh individu tentang pribadi seperti 

perilaku, masa lalu, perasaan, motif, dan sebagainya. Dalam 

pengetahuan juga melibatkan pengalaman atau emosi dari 

pengalaman yang dialami individu, karena persepsi merupakan hasil 
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akumulasi pengalaman-pengalaman, perkembangan semasa kecil, 

dan tanggapan terhadap rangsangan yang diterima oleh individu. 

2) Pengharapan  

Pengharapan adalah gagasan individu tentang ingin menjadi apa 

dan mau melakukan apa, dipadukan dengan gagasan tentang 

seharusnya menjadi apa dan melakukan apa. Pengharapan ini 

mengacu pada apa keinginan seseorang. 

3) Evaluasi 

Evaluasi adalah kesimpulan kita tentang seseorang, didasarkan pada 

bagaimana seseorang (menurut pengetahuan kita tentang mereka) 

memenuhi pengharapan kita tentang dia. 

 

Tiga unsur tersebut saling berkaitan secara erat pada kenyataanya, 

masing-masing dimensi saling mempengaruhi dimensi yang lain. 

 

2.2.2 Persepsi Masyarakat 

 

Masyarakat merupakan sekumpulan manusia yang saling ketergantungan 

membentuk sebuah sistem di mana mereka saling berinteraksi antar 

individu-individu yang berada di dalam kelompok tersebut (Putri, 2019). 

Pendapat lain menyatakan bahwa “masyarakat bukan hanya sekumpulan 

manusia yang hidup untuk kepentingan diri sendiri, namun memiliki 

kepentingan dan tujan yang sama yang diatur berdasarkan peraturan yang 

telah ditetapkan” (Alaslan, 2017). 

 

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian 

masyarakat adalah suatu kumpulan manusia atau individu yang hidup 

bersama di suatu wilayah tertentu dan dalam waktu yang cukup lama dan 

terdapat hubungan kontak sosial di dalamnya serta terikat dengan suatu 

aturan tertentu yang berlaku dalam kelompok tersebut. 

 

Persepsi dapat melibatkan banyak orang dalam pengambilan keputusan 

bersama terlebih dalam kehidupan bermasyarakat. Walaupun bisa 
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menyebabkan kesenjangan sosial, namun hal baiknya adalah masyarakat 

suatu individu-individu yang berkumpul dan hidup bersama pada 

lingkungan bersama dalam jangka waktu yang tidak dapat ditentukan. 

Hal inilah yang dapat menjadi kemudahan para pihak terkait untuk 

menyatukan persepsi individu-individu yang berbeda-beda dalam 

masyarakat menjadi satu persepsi yaitu persepsi masyarakat (Mahdilla, 

2019). 

 

Persepsi masyarakat merupakan tanggapan atau pengetahuan lingkungan 

dari kumpulan individu-individu yang saling bergaul berinteraksi karena 

mempunyai nilai-nilai, norma-norma, cara-cara dan prosedur merupakan 

kebutuhan bersama berupa suatu sistem adat-istiadat yang bersifat 

kontinue dan terikat oleh suatu identitas bersama yang diperoleh melalui 

interpretasi data indera. Dengan kata lain persepsi masyarakat dapat 

didefinisikan sebagai rangkaian proses kognisi atau pengenalan dan 

afeksi atau aktifitas evaluasi emosional (ketertarikan) masyarakat 

terhadap suatu objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh 

dengan cara menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan tersebut 

dengan menggunakan media pendengaran, penglihatan, peraba dan 

sebagainya (Alaslan, 2017). 

 

Berdasarkan berbagai pendapat di atas, peneliti menyimpulkan bahwa 

persepsi masyarakat adalah cara pandang sekelompok manusia yang 

hidup bersama dalam suatu lingkungan tertentu yang sama dalam 

memberikan kesimpulan dalam suatu objek berdasarkan pada 

pengetahuan, penglihatan dan pengamatan sehingga masyarakat satu 

dengan yang lain menghasilkan berbeda walaupun objeknya sama. 

 

2.2.3 Persepsi Masyarakat Mengenai Kepemimpinan Perempuan Kepala 

Desa 

 

Menurut (Supartiningsih, 2003), data statistik seluruh dunia selalu 

menunjukan bahwa angka partisipasi perempuan dalam pasar kerja dan 
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politik selalu lebih kecil dari laki-laki, sementara (Pudji, 2008) 

menerangkan bahwa “faktor utama yang menghambat kesempatan 

perempuan untuk terjun dalam dunia politik yaitu pandangan stereotip 

bahwa dunia politik adalah dunia yang keras, memerlukan akal, dunia 

yang penuh debat, dan membutuhkan pikiran-pikiran cerdas, yang 

kesemuanya diasumsikan milik laki-laki bukan milik perempuan. 

Perempuan tidak pantas berpolitik karena perempuan adalah penghuni 

dapur, tidak bisa berpikir rasional dan kurang berani mengambil resiko, 

memiliki tingkat keraguan yang cukup tinggi, takut terhadap fenomena 

masyarakat, memiliki tingkat pendidikan yang terbatas dan kurang 

memiliki akses dimasyarakat untuk menyampaikan pendapat dalam 

proses pengambilan keputusan”. 

 

Manusia sebagai makluk sosial memilik keinginan, komitmen dan 

tanggung jawab untuk menjadi seorang pemimpin baik itu laki-laki 

maupun perempuan dalam setiap aspek kehidupan masyarakat baik itu 

pada jenjang pendidikan maupun sosial dan politik. Saat ini perempuan 

telah mendapat porsi yang istimewa yang membawa inspirasi dan 

kesejukan dalam pekerjaan. Hal ini menunjukan bahwa kaum perempuan 

juga dapat ikut berpartisipasi dalam mengisi pembangunan daerah. 

Perempuan senantiasa ditempatkan sebagai kaum lemah yang dikodrati 

untuk harus tunduk dan taat pada laki-laki, sebab pekerjaan yang berat 

selalu dikerjakan oleh laki-laki daripada perempuan. Namun dengan 

kondisi demikian, hanya sedikit perempuan yang terlibat dalam dunia 

politik, sehingga sebagian besar perempuan berada dalam sektor 

domestik (Emanratu, 2020).  

 

Pemimpin atau sang Patron merupakan motor atau daya penggerak 

semua sumber-sumber dan alat-alat (resources) yang tersedia dalam 

suatu organisasi, sehingga perempuan juga memiliki hak dan kewajiban 

yang sama dalam dunia politik meskipun partisipasi perempuan untuk 

terlibat dalam dunia politik masih rendah, terebih pada kepemimpinan 

lokal kedaerahan yang masih mempertahankan nilai-nilai kearifan lokal 
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berupa adat, budaya maupun karakteristik masyarakat setempat (Alaslan, 

2017).  

 

Daerah-daerah Indonesia dengan karakteristik masyarakat serta adat dan 

budaya yang cenderung keras merupakan tantangan tersendiri jika 

dipimpin oleh seorang perempuan (Emanratu, 2020). Salah satunya 

adalah di Kabupaten Bogor di mana derajat seorang perempuan sudah 

diutamakan oleh pemerintahan daerah akan tetapi dalam pemerintahan 

desa perempuan tidak atau bahkan jarang dilibatkan dalam pengambilan 

keputusan terutama saat upacara adat istiadat dalam sebuah desa, namun 

ditemukan bahwa ada perempuan yang bisa menjadi pemimpin, salah 

satunya adalah sebagai Kepala Desa. Hal ini seperti yang ditemui di Desa 

Ciasihan Kecamatan Pamjahan Kabupaten Bogor, dimana kepala desa 

yang memimpin saat ini adalah seorang perempuan dari 15 Kepala Desa 

yang ada di Kecamatan Pamijahan dan menjadi pusat perhatian 

masyarakat dalam perkembangannya kedepan sehingga perlu diketahui 

persepsi masyarakat terhadap kepemimpinan perempuan kepala desa di 

Desa Ciasihan Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor. 

 

Persepsi masyarakat terhadap kepemimpinan perempuan merupakan 

sebuah proses analisa dan penilaian serta evaluasi terhadap manajemen 

kepemimpinan perumpuan (Alaslan, 2017). Persepsi kepemimpinan 

perempuan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah persepsi 

masyarakat terhadap kepemimpinan perempuan kepala desa di Desa 

Ciasihan Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor. 

 

2.3 Kerangka Pemikiran 

 

Kerangka pemikiran merupakan kerangka konseptual yang memaparkan 

dimensi-dimensi utama dari penelitian, faktor-faktor kunci, variabel-variabel 

yang berhubungan antara dimensi yang disusun dalam bentuk narasi atau grafis, 

sebagai pedoman kerja, baik dalam penyusunan metode pelaksanaan di lapangan 
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maupun pembahasan hasil penelitian. Dalam penelitian ini kerangka konseptual 

persepsi masyarakat terhadap kepemimpinan kepala desa perempuan. 

 

Pada saat ini, sudah mulai terlihat perempuan berpartisipasi dalam kepemiminan. 

Perempuan sebagai pemimpin, memunculkan persepsi atau anggapan 

masyarakat terhadap kepemimpinan perempuan. Masyarakat memberikan 

penilaian terhadap kepemimpinan perempuan yang meliputi kemampuan dalam 

memimpin dan mencapai tujuan. Sementara itu, Kepemimpinan perempuan 

adalah suatu bentuk keterlibatan perempuan dalam memimpin secara mental 

dan emosional dalam suatu kelompok yang mendorongnya untuk memberikan 

sumbangan baik dalam bentuk tenaga, fikiran maupun materil guna tercapainya 

suatu tujuan tertentu yang akan dicapai. 

 

Dari uraian di atas mengenai kerangka pemikiran dapat digambarkan dalam 

bentuk bagan sebagai berikut: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian 

DESA 

Kepemimpinan Perempuan Kepala Desa 

Aspek kepemimpinan perempuan : 

1. The mother (keibuan). 

2. The pet (kesayangan). 

3. The sex object (obyek seksual). 

4. The iron lady (wanita besi). 

 

Kemampuan Untuk Mencapai Tujuan 

 

 

Indikator Persepsi yaitu: 

1. Pengetahuan 

2. Harapan 

3. Evaluasi  
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2.4    Hipotesis Penelitian 

 

Hipotesis adalah jawaban atau dugaan sementara  terhadap permasalahan 

sampai terbukti hasil penelitian yang sebenarnya yang dibuktikan secara 

empirik melalui data-data penelitian. Adapun jenis hipotesis yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

 H0 : Hipotesis Nol 

 Yaitu hipotesis yang menyatakan ketiadaan hubungan antara variabel 

yang sedang dioperasionalkan. 

 H1 : Hipotesis Alternatif 

 Yaitu hipotesis yang menyatakan keberadaan hubungan diantara variabel 

yang sedang dioperasionalkan. 

 

Hipotesis penelitian yang diajukan adalah sebagai berikut:  

1. Hipotesis persepsi masyarakat terhadap kepemimpinan perempuan kepala 

Desa Ciasihan berdasarkan kategori jenis kelamin 

 H0 : tidak ada perbedaan persepsi antara kelompok sampel laki-laki 

dengan kelompok sampel perempuan terhadap kepemimpinan 

perempuan kepala desa ciasihan. 

 H1: terdapat perbedaan persepsi antara kelompok sampel laki-laki 

dengan kelompok sampel perempuan terhadap kepemimpinan 

perempuan kepala desa ciasihan 

2. Hipotesis persepsi masyarakat terhadap kepemimpinan perempuan kepala 

Desa Ciasihan berdasarkan kategori usia  

 H0 : tidak ada perbedaan mengenai persepsi masyarakat terhadap 

kepemimpinan perempuan kepala desa ciasihan berdasarkan 

kategori usia responden 

 H1 : terdapat perbedaan mengenai persepsi masyarakat terhadap 

kepemimpinan perempuan kepala desa ciasihan berdasarkan 

kategori usia responden 

 

 



 

 
 

 

III.  METODE PENELITIAN 

3.1. Jenis Penelitian 

 

Analisa data yang akan dilakukan nantinya dalam penelitan ini adalah dengan 

menggunakan perhitungan numerik, serta data yang akan diperoleh di lokasi pun 

berupa angka. Oleh karena itu, dengan mengacu pada ciri-ciri tersebut, maka 

penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian kuantitatif. 

 

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian 

deskriptif analisis yaitu penelitian yang mendeskripsikan atau menggambarkan 

dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan 

dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah dengan tujuan untuk memahami 

fenomena tentang apa yang dialami subjek penelitian, misalnya: perilaku, persepsi, 

motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik (Barlian, 2016). Dalam penelitian 

ini deskriptif yang dimaksud adalah deskriptif kuantitatif karena gambarannya 

menggunakan ukuran, jumlah, atau frekuensi. Penelitian ini menggunakan tipe 

kuantitatif deskriptif karena menggunakan satu variabel dan tidak membuat 

perbandingan atau penghubungan dengan variabel yang lain. Peneliti ingin 

mengetahui Persepsi Masyarakat Terhadap Pemimpin Perempuan Kepala Desa di 

Desa Ciasihan Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor yang merupakan satu 

variabel tanpa mengubungkan atau memperbandingkan dengan variabel yang lain. 

 

3.2. Lokasi Penelitian 

 

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Ciasihan, desa yang dipimpin oleh seorang 

kepala desa perempuan, berlokasi di Desa Ciasihan Kecamatan Pamijahan 

Kabupaten Bogor Jawa Barat. 
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3.3 Variabel Penelitian 

 

Variabel penelitian adalah segala sesuatu hal yang berbentuk apa saja yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal 

tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2013). Adapun variabel 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Variabel persepsi masyarakat terhadap 

kepemimpinan perempuan kepala desa.  

 

3.3.1 Definisi Konsep Penelitian 

 

Konsep adalah unsur penelitian yang terpenting dan merupakan definisi yang 

dipakai oleh para peneliti untuk menggambarkan secara abstrak suatu 

fenomena sosial atau fenomena alami (Sodik, 2015). Definisi konsep dalam 

penelitian ini adalah:  

a. Persepsi  

Persepsi diartikan sebagai pandangan atau pengamatan terhadap suatu 

objek yang telah diamati oleh seseorang yang berdasarkan latar belakang, 

pengalaman, dan sikap yang berguna untuk menafsirkan informasi 

meliputi sinyal sistem dalam syaraf yang merupakan hasil dari stimulasi 

organ pengindra.  

b. Kepemimpinan  

Kepemimpinan adalah kecakapan atau kemampuan seseorang untuk 

memegaruhi orang lain agar melakukan sesuatu sesuai dengan tujuan yang 

ingin dicapai. Terdapat beberapa unsur dalam kepemimpinan, yaitu: 1) 

kemampuan memengaruhi orang lain, bawahan atau kelompok, 2) 

kemampuan mengarahkan tingkah laku bawahan atau orang lain, 3) untuk 

mencapai tujuan organisasi atau kelompok. Dengan demikian, 

karakteristik kepemimpinan yang baik adalah pemimpin yang mepunyai 

pengetahuan dan kewibawaan tinggi, dapat memengaruhi dan 

mengarahkan agggotanya sehingga dalam suatu kelompok akan tercapai 

tujuan yang diinginkan antara pemimpin maupun anggota. 
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3.3.2 Definisi Operasional Penelitian 

 

Penelitian persepsi masyarakat terhadap kepemimpinan perempuan kepala 

desa di Desa Ciasihan Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor ini 

merupakan penelitian dengan variabel tunggal yang mana kepemimpinan 

perempuan memiliki empat idikator yang akan menjelaskan mengenai 

persepsi masyarakat terhadap kepemimpinan perempuan kepala desa. 

 

Definisi operasional dikemukakan dengan tujuan untuk memberi batasan arti 

variabel penelitian untuk memperjelas makna yang dimaksudkan dan 

membatasi ruang lingkup. Sehingga tidak akan terjadi salah pengertian dalam 

menginterpretasikan data dan hasil yang telah diperoleh. Batasan operasional 

variabel penelitian ini adalah: 

 

Persepsi terhadap pemimpin perempuan kepala desa adalah hasil dari proses 

aktivitas kejiwaan di mana seseorang dapat mengenali, mamahami, dan 

memberi makna positif atau negatif terhadap kinerja pemimpin perempuan 

kepala desa yang dipengaruhi oleh pengetahuan atau gambaran tentang 

pemimpin perempuan, bagaimana harapan untuk kinerja pemimpin 

perempuan kepala desa, dan bagaimana penilaian tentang kinerja pemimpin 

perempuan kepala desa. Persepsi diukur menggunakan skala dengan aspek-

aspek sebagai berikut: (1) gambaran atau pengetahuan tentang kepemimpinan 

perempuan kepala desa, (2) makna atau harapan terhadap kepemimpinan 

perempuan kepala desa, (3) penilaian atau evaluasi terhadap kepemimpinan 

perempuan kepala desa. 

 

Untuk mengukur mengenai kepemimpinan, kepemimpinan yang dimaksud 

dalam penelitian ini adalah kepemimpinan perempuan, dioperasionalkan 

dengan empat faktor yang berpengaruh dalam kepemimpinan perempuan, 

faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut.  

a. The mother (keibuan). Pemimpin perempuan cenderung bersikap 

sebagaimana layaknya seorang ibu.  

b. The pet (kesayangan). Pemimpin perempuan cenderung menjadi 

kesayangan bagi bawahannya, sehingga bawahan akan lebih 

menjaganya.  
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c. The sex object (obyek seksual). Pemimpin perempuan cenderung 

menjadi penyemangat kerja bagi karyawannya.  

d. The iron lady (wanita besi). Pemimpin perempuan cenderung bersikap 

tegas dalam memimpin bawahannya, sehingga timbul kesan tegas. 

 

Dikarenakan jenis penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif mengenai 

persepsi masyarakat maka variabel yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah variabel tunggal. Variabel dalam penelitian ini adalah persepsi 

masyarakat terhadap pemimpin perempuan kepala desa di Desa Ciasihan 

Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor. Berikut adalah tabel operasioan 

variabel dalam penelitian ini. 

 
Tabel 8. Karakteristik Responden 

Variabel Definisi operasional  Alat ukur Skala 

karakteristik 

responden 

 

 

 

  

a. Jenis 

kelamin 

 

Perbedaan fisik berdasarkan anatomi 

biologi manusia. 

 

Kuesioner Nominal  

b. Usia 

 

Lama hidup seseorang yang dihitung sejak 

lahir hingga saat wawancara 

 

Kuesioner Nominal 

c. Pendidikan 

 

Jenjang pendidikan terakhir yang di 

tempuh oleh responden 

 

Kuesioner Ordinal 

d. Pekerjaan  

 

Sesuatu yang dikerjakan untuk mencari 

nafkah 

 

Kuesioner Nominal  

e. Lama 

tinggal 

Lamanya responden tinggal di Desa 

Ciasihan 

Kuesioner Ordinal 

Sumber Data: Modifikasi Peneliti Tahun 2021 

 
Tabel 9. Operasional Variabel 

Variabel Dimensi & Indikator Alat ukur Skala 

Persepsi Masyarakat 

Terhadap 

Kepemimpinan 

perempuan Kepala 

Desa 

 

   

a. Pengetahuan 

 

“Pengetahuan 

adalah gambaran 

tentang apa yang 

diketahui (atau apa 

The mother (keibuan) 

 

1. Mengenai tingkat simpatik kepala 

desa terhadap bawahan dan 

masyarakatnya. 

2. Mengenai tingkat kemampuan 

kepala desa menjadi pendengar 

Kuesioner Ordinal 
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yang dianggap tahu) 

oleh individu 

tentang pribadi 

seperti perilaku, 

masa lalu, perasaan, 

motif, dan 

sebagainya. Dalam 

pengetahuan juga 

melibatkan 

pengalaman atau 

emosi dari 

pengalaman yang 

dialami individu, 

karena persepsi 

merupakan hasil 

akumulasi 

pengalaman-

pengalaman, 

perkembangan 

semasa kecil, dan 

tanggapan terhadap 

rangsangan yang 

diterima oleh 

individu.” 

 

yang baik untuk bawahan dan 

masyarakatnya. 

3. Mengenai tingkat kemampuan 

kepala desa dalam mencurahkan 

permasalahan dan berdiskusi untuk 

menangani suatu pemasalahan di 

Desa Ciasihan. 

4. Mengenai ketermapilan kepala 

desa dalam memimpin bawahan 

dan masyarakatnya. 

 

 

 

The pet  

(kesayangan) 

 

1. Mengenai tingkat kedekatan kepala 

desa dengan bawahan dan 

masyarakatnya. 

2. Mengenai tingkat kecanggungan 

antara kepala desa dengan bawahan 

dan masyarakatnya. 

 

 

 

Kuesioner Ordinal 

The sex object 

(objek seksual) 

 

1. Mengenai tingkat kemampuan 

kepala desa dalam memotivasi 

bawahannya dalam bekerja, dan 

memotivsi masyarakat untuk 

senantiasa menjaga lingkungan 

Desa Ciasihan dengan baik. 

2. Mengenai seberapa jauh kepala 

desa mampu menjadi inspirasi 

yang baik untuk bawahan dan 

masyaraktnya. 

Kuesioner Ordinal 

 

 

The iron lady  

(wanita besi) 

 

 

1. Mengenai tingkat ketegasan kepala 

desa dalam memimpin bawahan 

dan masyarakatnya. 

2. Mengenai ketegasan kepala desa 

dalam menetapkan suatu 

keputusan. 

 

 

 

 

Kuesioner 

 

 

Ordinal 

b. Harapan 

 

“Gagasan individu 

tentang ingin 

menjadi apa dan 

mau melakukan apa, 

dipadukan dengan 

gagasan tentang 

Pengharapan ini mengacu pada apa 

keinginan seseorang terhadap Desa 

Ciasihan dan Kepemimpinan 

Perempuan Kepala Desa Ciasihan 

Kuesioner - 
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seharusnya menjadi 

apa dan melakukan 

apa”. 

 

 

 

 

 

 

c. Evaluasi  

“Kesimpulan kita 

tentang seseorang, 

didasarkan pada 

bagaimana seseorang 

(menurut 

pengetahuan kita 

tentang mereka) 

memenuhi 

pengharapan kita 

tentang dia” 

Penarikan kesimpulan seluruh 

jawaban responden oleh peneliti. 

- - 

Sumber Data: Modifikasi Peneliti Tahun 2021 

 

3.4 Skala Pengukuran 

Pengertian skala pengukuran data dalam penelitian menurut (Sugiyono, 2013) 

adalah kesepakatan yang digunakan untuk menentukan panjang pendeknya interval 

yang ada dalam alat ukur, sehingga alat ukur tersebut digunakan dalam pengukuran 

akan menghasilkan data kuantitatif. 

 

Lebih lanjut Sugiyono mengemukakan bahwa “macam-macam skala 

pengukuran dapat berupa: skala nominal, skala ordinal, skala interval, 

dan skala rasio, dari skala pengukuran itu akan diperoleh data nominal, ordinal, 

interval, dan rasio”. 

 

Skala nominal adalah suatu skala di mana nomor hanya berlaku sebagai label untuk 

mengidentifiksi dan mengklasifikasi objek dengan korespondesi satu-satu di antara 

nomor dan objek. Jenis skala yang kedua adalah skala ordinal, yaitu skala 

pemeringkatan, di mana nomor diempatkan pada objek untuk mengindikasi tingkat 

relatif objek-objek yang memiliki karakteristik tertentu, pada skala ordinal 

penomoran atau simbol yang diberikan hanya mencerminkan urutan relatif suatu 

objek, namun tidak menggambarkan seberapa besar karakteristik yang dimiliki 

objek tersebut lebih atau kurang dari objek yang lainnya. Skala interval menyerupai 

skala ordinal, namun pada skala ini memungkinkan peneliti untuk membandingkan 

perbedaan di antara objek yang ada. Atau dengan kata lain, jarak yang sama pada 
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skala mencerminkan jarak yang sama pada karakeristik yang diukur. Pada jenis 

skala ini, nilai “nol” tidak tetap. Yang terakhir adalah skala rasio, yaitu jenis skala 

yang paling tinggi yang memungkinkan para periset untuk mengidentifikasi atau 

mengklasifikasi objek, mengurutkan urutan objek, sera membandingkan interval 

dan perbedaan di antaranya. Pada skala ini, nilai “nol” bersifat tetap atau mutlak. 

 

Penelitian ini menggunakan skala nominal, ordinal. Skala nominal digunakan pada 

bagian pertanyaan mengenai usia, jenis kelamin, jenis pekerjaan. Skala ordinal 

digunakan pada pertanyaan yang berkaitan dengan jenjang pendidikan, dan lama 

responden tinggal di Desa Ciasihan.  

 

3.5 Populasi dan Sampel 

 

Dalam penelitian ini, Penulis membutuhkan objek agar masalah dapat terpecahkan. 

Populasi merupakan objek dalam penelitian ini dengan menentukan populasi maka 

peneliti akan mampu melakukan pengolahan data. Untuk mempermudah 

pengolahan data maka Penulis akan mengambil bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi yang disebut sampel. Dengan 

menggunakan sampel, peneliti akan lebih mudah mengolah data dan hasil yang 

didapat akan lebih kredibel. 

 

3.5.1 Populasi 

 

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian (Arikunto, 2002) Sebagai suatu 

populasi, kelompok subjek harus memiliki ciri-ciri atau karakteristik individu 

yang sama yang membedakannya dari kelompok subjek yang lain. Populasi 

dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Ciasihan Kecamatan Pamijahan 

Kabupaten Bogor.  

 
Tabel 10. Data Jumlah Penduduk Desa Ciasihan Kecamatan Pamijahan Tahun 2021 

No Kelompok Usia 
Jumlah Penduduk Jumlah 

Total 
% 

 L % P % 

1 0-4 Tahun 328 3,0% 299 2,7% 627 5,7 

2 5-9 Tahun 285 2,6% 209 1,9% 494 4,5 

3 10-14 Tahun 610 5,5% 587 5,3% 1197 10,8 

4 15-19 Tahun 589 5,3% 553 5,0% 1142 10,3 
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5 20-24 Tahun 613 5,6% 620 5,6% 1233 11,2 

6 25-29 Tahun 608 5,5% 517 4,7% 1125 10,2 

7 30-34 Tahun 538 4,9% 507 4,6% 1045 9,5 

8 35-39 Tahun 449 4,1% 424 3,8% 873 7,9 

9 40-44 Tahun 390 3,5% 359 3,3% 749 6,8 

10 45-49 Tahun 365 3,3% 323 2,9% 688 6,2 

11 50-54 Tahun 285 2,6% 264 2,4% 549 5,0 

12 55-59 Tahun 229 2,1% 210 1,9% 439 4,0 

13 60-64 Tahun 174 1,6% 163 1,5% 337 3,1 

14 65-69 Tahun 134 1,2% 91 0,8% 225 2,0 

15 70-74 Tahun 70 0,6% 68 0,6% 138 1,3 

16 75 Tahun Keatas 92 0,8% 85    0,8% 177 1,6 

Jumlah Total 5759 52,2% 5279 47,8% 11038 100% 

Sumber : Diolah Peneliti dari Dokumen Resmi Kantor Desa Ciasihan Tahun 2021. 

 

Jumlah penduduk yang bertempat tinggal di Desa Ciasihan Kecamatan 

Pamijahan Kabupaten Bogor tahun 2021 berdasarkan data dari dokumen 

resmi kantor Desa Ciasihan yaitu 11.038 jiwa. Dalam penelitian ini 

karakterisitik responden yakni penduduk yang berusia 20 tahun ke atas. Dan 

berdasarkan data di atas desa jumah populasi masyarakat yang berusia 20 

tahun ke atas adalah 7.578 jiwa, karena karakteristik responden dalam 

penelitian ini adalah penduduk yang berusia 20 tahun ke atas, maka populasi 

dalam penelitian ini adalah sebanyak 7.578 jiwa. 

 

3.5.2 Sampel 

 

Sampel merupakan bagian kecil yang berasal dari populasi. Dengan adanya 

sampel diharapkan akan mewakili suatu populasi yang memenuhi kriteria 

yang dikehendaki (Saebani, 2008). Berdasarkan data dari dokumen kantor 

Desa Ciasihan, jumlah penduduk yang bersuai 20 tahun ke atas adalah 

sebanyak 7.578 jiwa, sehingga sampel penelitian akan diambil dari populasi 

yang berjumlah 7.578 orang tersebut. Sampel yang akan digunakan 

ditentukan menggunanakan Rumus Slovin yang menghitung banyaknya 

sampel minimum suatu populasi (Arikunto, 2002).  

 

Rumus Slovin : 

 

 

Keterangan : 
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n = jumlah sampel 

N = jumlah populasi 

e = batas toleransi keselahan (error tolerance) yang diinginkan, yaitu  

 sebesar 10% dengan tingkat kepercayaan sebesar 90%. 

𝑛 =
7578 

1 + (7578 . 0,01)
 

=
7578 

1 + 75,78
 

=
7578 

76,78 
 

𝑛 = 98,6 

 

Hasil yang diperoleh melalui rumus slovin adalah 98,6 yang kemudian 

dibulatkan menjadi 99, sehingga sampel yang peneliti butuhkan untuk 

melakukan penelitian Persepsi Masyarakat Terhadap Pemimpin Perempuan 

Kepala Desa di Desa Ciasihan Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor 

adalah sebanyak 99 orang masyarakat Desa Ciasihan Kecamatan Pamijahan 

Kabupaten Bogor. 

 

Adapun karakteristik sampel dalam penelitian ini adalah masyarakat umum 

Desa Ciasihan yang berusia 20 tahun ke atas.  

 

3.5.3 Teknik Pengambilan Sampel 

 

Terdapat teknik dalam pengambilan sampel untuk melakukan penelitian, 

menurut (Sugiyono, 2013) menjelaskan bahwa teknik sampel merupakan 

teknik pengambilan sampel untuk menentukan sampel yang akan digunakan 

dalam penelitian, terdapat beberapa teknik sampling yang digunakan. 

 

Teknik sampling dibagi menjadi dua kelompok yaitu probability sampling 

dan non probability sampling. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan 

probability sampling. Menurut (Sugiyono, 2013) “probability sampling 

adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang atau 

kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk 

dipilih menjadi sampel”. Probability sampling terdiri dari simple random 

sampling, proponate stratified random sampling, disproportionate stratified 
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random, sampling area (cluster) sampling. Pada penelitian ini peneliti 

menggunakan cluster sampling (area sampling), teknik ini juga disebut area 

random sampling atau cluster random sampling, menurut (Sugiyono, 2013) 

teknik ini digunakan bilamana populasi tidak terdiri dari individu-individu, 

melainkan terdiri dari kelompok-kelompok indvidu atau cluster. Teknik 

sampel daerah digunakan untuk menentukan sampel bila objek yang akan 

diteliti atau sumber data sangat luas. Misalnya penduduk dari suatu negara, 

provinsi atau kabupaten. Untuk menentukan penduduk mana yang akan 

dijadikan sumber data, maka pengambilan sampelnya berdasarkan daerah 

populasi yang ditetapkan. Dalam penelitian ini sampel diambil dari populasi 

masyarakat Desa Ciasihan Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor, 

pengambilan sampel didasarkan pada tiap tingkatan area di Desa Ciasihan 

tersebut, di mana Desa Ciasihan ini merupakan desa dengan kontur 

pegunungan dan terbagi ke dalam tiga area yakni area atas, area tengah dan 

area bawah. Untuk pengambilan sampel dilakukan pada ketiga area tersebut, 

dalam hal ini jumlah sampel yang didapatkan untuk masing-masing area tidak 

sama jumlahnya, disebabkan karena setiap area memiliki kepadatan 

penduduk yang berbeda. 

 

3.6 Jenis Data 

 

Jenis data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder, yaitu 

sebagai berikut: 

a. Data primer merupakan data yang diperoleh peneliti langsung dari lokasi 

penelitian atau lapangan. Penelitian ini menggunakan kuesioner dalam 

pengumpulan datanya, maka sumber data primer dalam penelitian ini adalah 

dari responden melalui kuesioner, yaitu orang yang merespon atau yang 

menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti, baik pertanyaan tertulis maupun 

lisan.  

b. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber lain seperti 

kepustakaan untuk melengkapi data primer. Data sekunder dalam penelitian 

ini adalah berupa data-data berupa angka seperti dari BPS dan sumber 

lainnya, serta arsip-arsip Desa Ciasihan. Arsip-arsip yang berkaitan dengan 

penelitian ini digunakan sebagai bahan tambahan untuk melengkapi data-data 
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yang tidak bisa diperoleh dari sumber informan secara langsung. Sumber ini 

juga dimaksudkan untuk memeroleh data sekunder yang dapat mendukung 

pemahaman atau permasalahan yang menjadi fokus kajian dan dalam proses 

analisis hasil penelitian. Adapun arsip yang dikumpulkan dalam penelitian ini 

adalah data monografi dan struktur organisasi kepengurusan pemerintah Desa 

Ciasihan. 

 

3.7 Teknik Pengumpulan Data 

 

1. Kuesioner  

Kuesioner, adalah daftar pertanyaan yang dipergunakan untuk mengukur 

suatu gejala tertentu atau konsep yang langsung diisi oleh responden. 

Jawaban-jawaban terhadap pertanyaan dapat pula sudah digolongkan 

menurut kategori-kategori tertentu secara sistematis sehingga memungkinkan 

perbandingan secara kuantitatif (Sodik, 2015). Kuesioner yang dipergunakan 

dalam penelitian ini adalah kuesioner tertutup yaitu daftar pertanyaan yang 

disertai alternatif jawaban. kuesioner tertutup (kuisioner berstruktur) adalah 

kuisioner yang disajikan dalam bentuk sedemikian rupa sehingga responden 

diminta untuk memilih satu jawaban yang sesuai dengan karakteristik dirinya 

dengan cara memberikan tanda silang (x). Kuisioner diambil untuk 

mengetahui persepsi masyarakat terhadap pemimpin perempuan kepala desa 

di Desa Ciasihan Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor.  

 

Jenis skala yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala likert. Skala 

likert menurut (Sugiyono, 2013) skala yang digunakan untuk mengukur 

sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang 

fenomena sosial.  Lebih lanjut Sugiyono menyatakan bahwa “skala likert 

memiliki dua bentuk pertanyaan yaitu positif dan negatif”. Namun pada 

penelitian ini, peneliti hanya menggunakan pertanyaan positif saja agar 

memudahkan peneliti dalam proses analisis data. Persepsi masyarakat diukur 

menggunakan skala likert dengan membuat kuesioner terdiri dari 5 tingkatan 

pertanyaan positif yaitu: (a) sangat setuju, (b) setuju, (c) cukup setuju, (d) 

tidak setuju dan (e) sangat tidak setuju, dan dengan skor sebagai berikut : 

1. Sangat setuju, untuk setiap jawaban (a) mendapat skor 5 
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2. Setuju, untuk setiap jawaban (b) mendapat skor 4 

3. Cukup setuju (netral), untuk setiap jawaban (c) mendapat skor 3 

4. Tidak setuju, untuk setiap jawaban (d) mendapat skor 2 

5. Sangat tidak setuju, untuk setiap jawaban (e) mendapat skor 1 

 

Untuk dapat mempengaruhi penilaian responden terhadap suatu objek, 

responden diberi kesempatan untuk menilai masing-masing kriteria dengan 

cara memberikan tanda silang (x) pada salah satu hurup a,b,c,d,e. 

 

2. Dokumentasi  

Teknik dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan menghimpun 

dan menganalisis dokumen-dokumen, baik tertulis, gambar, maupun 

elektronik. Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan 

dengan mengambil dokumen yang berhubungan dengan profil dan gambaran 

umum mengenai gambaran Desa Ciasihan. 

 

3.8 Teknik Pengolahan Data 

 

Data yang telah terkumpul kemudian diolah, adapun tujuan dari tindakan ini 

adalah untuk menyederhanakan seluruh data yang terkumpul, dan 

menyajikannya dalam bentuk susunan yang rapi. Data yang diolah berdasarkan 

pada kuesioner yang telah disebarkan dan dijawab oleh masyarakat Desa 

Ciasihan sebagai responden. Adapun langkah yang dilakukan dalam 

pengolahan data penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Seleksi Data 

Data yang telah dikumpulkan dicek kemudian diperiksa kelengkapan data 

dan jawaban kuesioner. Lalu dari jawaban tersebut dikelompokkan antara 

pertanyaan pertanyaan umum dengan pertanyaan tentang persepsi 

masyarakat terhadap pemimpin perempuan kepala desa. Kemudian data di 

input ke dalam komputer yakni menggunakan Ms. Excell sebagai alat bantu 

untuk memepermudah proses perhitungan dan analisis data. 

b. Prosentasi Data 

Prosentasi data dalam penelitian ini menggunakan prosentasi dengan tujuan 

untuk melihat perbandingan besar kecilnya frekuensi jawaban angket yang 

diberikan responden, karena jawaban tiap kuesioner berbeda. Adapun rumus 
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prosentasi yang digunakan adalah perhitungan rumus interval sebagai 

berikut: 

 

Keterangan : 

P : Persentase 

F : Frekuensi jawaban dibagi jumlah pertanyaan 

N : Jumlah responden 

 

3.9 Analisis Data Penelitian 

 

3.9.1 Menganilisis Data Menggunakan Skala Pengukuran  

 

Analisis data menggunakan program komputer data yang diperoleh 

kemudian dianalisis. Analisis data digunakan untuk mendiskripsikan 

masing-masing variabel, analisis ini hanya menghasilkan distribusi 

frekuensi dan prosentase dari tiap variabel (Arikunto, 2002). Dalam 

penelitian ini analisa dilakukan pada variabel persepsi masyarakat 

terhadap pemimpin perempuan kepala desa. 

 

Data yang telah dihitung prosentasinya kemudian dianalisis dengan 

menggunakan skala likert. Skor-skor yang didapat dijumlahkan kemudian 

di cari skor rata-rata adalah hasil jumlah dari skor pada tiap skala yang 

dikalikan dengan frekuensinya masing-masing. 

 

Kemudian hasil dari penjumlahan tadi dibagi dengan jumlah sampel atau 

total frekuensi. Perhitungan skor rata-rata dapat dituliskan dalam 

matematik sebagai berikut: 

 

X= [ (S5 x F) +(S4 x F) +(S3 x F) +(S2 x F) +(S1 x F) ] 

  

N 

Keterangan: 

X = skor rata-rata 

(S5...S1) = skor pada skala 5 sampai 1 

F = frekuensi jawaban 

N = jumlah sampel yang diolah atau total frekuensi 
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Selain menganalisa dengan menghitung skor rata-rata jawaban, Penulis 

juga membedakan hasil berdasarkan karakteristik responden. Dalam hal 

ini karakteristik responden yang di analisa yakni karakteristik responden 

berdasarkan jenis kelamin saja. Penulis menguji dengan uji beda dua 

proporsi dan uji crosstabb menggunakan alat bantuan analisis yakni 

SPSS 22. 

 

3.9.2 Penentuan Uji Statistik Untuk Uji Beda Dua Proporsi 

 

Uji beda merupakan uji hipotesis yang bertujuan untuk membuktikan 

apakah ada perbedaan secara bermakna atau signifikan antara satu 

kelompok dengan kelompok lainnya. Iji beda beda dpat dilakukan 

terhadap rata-rata ataupun proporsi. Uji beda terdiri dari uji beda satu rata-

rata atau sampel, uji beda dua rata-rata atau dua sampel, dan uji beda lebih 

dari dua rata-rata atau lebih dari dua sampel. Uji beda proporsi dilakukan 

terhadap variabel yang datanya diperoleh dengan cara menghitung. 

 

a. Pengertian uji beda dua proporsi 

Uji beda dua proporsi merupakan uji hipotesis untuk membuktikan 

apakah ada perbedaan rata-rata atau proporsi dari dua data yang diambil 

dari dua populasi. Jika ada dua sampel atau dua populasi yang berbeda 

proporsi dari suatu peristiwa maka dapat dilakukan uji untuk melihat 

apakah ada perbedaan signifikan antara dua proporsi tersebut. 

 

b. Asumsi dalam uji beda dua proporsi 

Pada uji beda dua proporsi ini akan digunakan apabila asumsi Chi-

Square terpenuhi (tidak boleh ada nilai expected < 1 dan nilai expexted 

<5 lebih dari 20%). Apabila nilai tersebut terlalu kecil maka akan 

mengakibatkan nilai Chi Square semakin besar peluang menolak H0.  

 

c. Uji statistik yang digunakan untuk uji beda dua proporsi 

Terdapat beberapa alat uji statistik untuk uji beda dua proporsi, 

pemilihan alat uji statistik ini didasarkan pada beberapa kriteria tertentu 

dalam penelitiannya. Dalam penelitian ini uji statisik yang digunakan 

untuk mengukur hubungan antar variabel independen yaitu hubungan 
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jenis kelamin dengan kelengkapan pengisian lembar kuesioner 

kepemimpinan perempuan, dan juga hubungan usia dengan 

kelengkapan pengisian lembar kuesioner kepemimpinan perempuan, 

yang ditanyakan adalah apakah terdapat perbedaan yang signifikan 

antar kelompok sampel berdasarkan usia dan jenis kelamin terhadap 

persepsi masyarakat mengenai keemimpinan perempuan kepala desa. 

Dalam penelitian ini, Penulis akan menguji apakah terdapat perbedaan 

yang signifikan antar kelompok sampel berdasarkan kategori jenis 

kelamin dan kategori usia. Penulis tidak menghitung proporsi 

berdasarkan  kategori sampel berdasarkan jenis pekerjaan, tingkat 

pendidikan, dan lama tinggal, karena dalam ketiga kelompok sampel 

tersebut tidak terlihat adanya homogenitas dalam kelompoknya. 

Berdasarkan data statistik kependudukan Desa Ciasihan, Jumlah 

penduduk laki-laki di Desa Ciasihan sendiri adalah 5759 jiwa (52%) 

sedangkan jumlah penduduk perempuan adalah 5279 (48%). Sementara 

berdasarkan rentang usia, datanya adalah sebagai berikut: 

 
Tabel 11. Data Kependudukan Desa Ciaishan Berdasarkan Rentang Usia  

No Kelompok Usia Jumlah Total % 

1 0-4 Tahun 627 5,7 

2 5-9 Tahun 494 4,5 

3 10-14 Tahun 1197 10,8 

4 15-19 Tahun 1142 10,3 

5 20-24 Tahun 1233 11,2 

6 25-29 Tahun 1125 10,2 

7 30-34 Tahun 1045 9,5 

8 35-39 Tahun 873 7,9 

9 40-44 Tahun 749 6,8 

10 45-49 Tahun 688 6,2 

11 50-54 Tahun 549 5,0 

12 55-59 Tahun 439 4,0 

13 60-64 Tahun 337 3,1 

14 65-69 Tahun 225 2,0 

15 70-74 Tahun 138 1,3 

16 75 Tahun Keatas 177 1,6 

Jumlah Total 11038 100% 

Sumber: Diolah Peneliti dari Dokumen Resmi Kantor Desa Ciasihan pada 

Tahun 2021 
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Sementara itu, dalam penelitian ini alat uji yang akan digunakan adalah 

dengan menggunakan uji Chi Square dengan pertimbangan sebagai 

berikut: 

 
Tabel 12. Pemilihan Alat Uji Statistik 

Nominal Ordinal Interval dan rasio 

Non parametrik Non parametrik Parametrik 

 

1. Binomial  

- Data samapel terdiri dai 2 

kelompok kelas  

- (Sampel < 25) 

 

2. Chi square One sample  

- Data sampel terdiri dari 2 

atau lebih kelompok 

kelas) 

- (sampelnya besar) 

1.  Run test 

- Data sampel terdiri dari 2 

kelompok kelas atau 

lebih. 

- Tepat untuk menguji 

urutan kejadian 

1. T-test  

- sampel < 30 

 

2. Z-test 

- sampel ≥ 30 

Sumber: Diolah Peneliti dari Berbagai Sumber Pada Tahun 2022 

 

Dalam melakukan pengujian hipotesis penelitian perlu diperhatikan 

jenis data, apakah nominal, ordinal, interval, atau rasio. Untuk data 

nominal dan ordinal termasuk ke dalam statistik non parametrik, 

sedangkan interval dan rasio termasuk ke dalam pengujian parametrik 

(harus memenuhi uji asumsi). 

 

Berdasarkan persyaratan dalam penentuan alat uji statistik di atas, 

Penulis memutuskan menggunakan alat uji chi square one sampel. 

Karena alat uji tersebut merupakan yang paling cocok digunakan untuk 

menguji hipotesis deskriptif dalam penelitian ini, dimana data sampel 

yang akan diuji berupa data nominal dan memiliki jumlah sampel yang 

besar (n ≥ 25). 

 

3.9.3 Pengujian Hipotesis Dengan Uji Chi Square  

 

Uji Chi Square merupakan pengujian yang digunakan untuk pengujian 

hipotesis terhadap uji beda dua proporsi atau lebih. Hasil pengujian 

menyimpulkan apakah semua proporsi sama atau berbeda, perhitungan uji 

Chi Square dengan menggunakan rumus pada statistik, uji Chi Square 

termausuk salah satu alat uji dalam statistik non parametrik. Chi square 
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(X2) one sample untuk menguji perbedaan frekuensi data sampel dengan 

frekuensi teoritik yang diharapkan. 

 

a. Syarat penentuannya: 

 Jenis data dalam variabel penelitian  

 Data yang dimiliki bersifat kategorik (non parametrik) yakni 

berupa data berskala nominal dengan 2 atau lebih kategori (k ≥2) 

 Ukuran sampel 

Data memiliki sampel dengan jumlah yang besar. Dalam beberapa 

teori dikatakan ukuran sampelnya sebaiknya lebih dari 40 (n > 40) 

dan diambil dengan acak 

 Independen 

Data sampel bersifat independen atau tidak berkaitan. 

 Frekuensi pengamatan 

Tidak ada cell dengan frekuensi pengamatan bernilai nol (0) 

 Penggabungan kategori jika ei <5 

Apabila data yang memiliki jumlah kategori (k)=2, maka tidak boleh 

ada nilai harapan (ei), yang bernilai kurang dari 5, jika ada gunakan 

uji binomial. Apabila data yang memiliki jumah kategori (k)>2, 

maka jumlah cell frekuensi harapan yang bernilai kurang dari 5 tidak 

boleh lebih dari 20% dari keseluruhan cell. Jika ada, gabungkanlah 

kategori-kategori yang berdekatan. 

 

b. Taraf Signifikansi  

Taraf signifikansi yakni taraf kesalahan dari pengujian, artinya tidak 

100% tepat sampel menggambarkan karakteristik populasinya. Pasti 

terdapat tingkat kekeliruannya. Tingkat kekeliruan dalam pengujian 

yang umum digunakan dalam penelitian adalah alfa (α) yakni 1%, 5%, 

dan 10%. Dalam penelitian sosial umumnya digunakan alfa 5%, begitu 

pula dengan penelitian ini menggunakan taraf signifikasi 5% yang 

artinya pengujian hipotesis penelitian mengandung kesalahan sebesar 

5%. Sehingga hasil pengujian akan dipercaya kebenarannya sebesar 

95%. Semakin kecil tingkat kekeliruan yang ditetapkan otomatis 

tingkat kepercayaan terhadap penelitian akan semakin besar. 
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c. Rumus Chi Square 

X2  = ∑
(Oi− ℯi )2

ei

𝑘

𝑖=1
 

 

Keterangan: 

K : banyaknya kategori 

I : 1,2,3,....k, 

Oi : frekuensi hasil pengamatan ke-i 

ei : frekuensi yang diharapkan kategori ke-i 

   ei = 
𝑛

𝑘
 

n : banyaknya sampel 

k : banyaknya kategori 

nilai ei inilah yang akan menjadi nilai dalam hipotesis deskriptif. 

 

d. Dasar pengambilan keputusan 

 H0 ditolak apabila nilai chi square hitung ≥ chi square tabel, 

dengan derajat bebas = (k-1) ; α . Atau bisa juga ditulis (X2 hitung 

≥ X2tabel) 

 H0 ditolak apabila nilai asyimp. Sig < α 

 



 
 

 
 

 

IV.  GAMBARAN UMUM  

4.1. Profil Desa Ciasihan 

 

Desa Ciasihan adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan pamijahan. 

Desa yang diapit oleh dua sungai terkenal yaitu sungai Cikuluwung dan sungai 

Ciasmara ini sebelumnya dikenal bernama Desa Ciasmara. Dikarenakan 

wilayah Desa Ciasmara cukup luas, maka sekitar tahun 1982 yang dahulu satu 

desa bernama Desa Ciasmara terjadi pemecahan atau pemekaran wilayah oleh 

pemerintahan daerah menjadi tiga desa yaitu desa Ciasihan, Ciasmara dan 

Purwabakti. 

 

Desa Ciasihan yang dahulu berada diwilayah Kecamatan Cibungbulang, 

berganti menjadi menjadi wilayah Kecamatan Pamijahan setelah ada 

pemekaran kecamatan sekitar tahun 1978. 

 

Setelah disahkan menjadi Desa Wisata pada masa jabatan Kepala Desa Pandi 

oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Bogor tahun 2013, maka Desa Ciasihan 

mulai berbenah sebagai daerah tujuan untuk belajar sekaligus berekreasi 

menikmati udara pegunungan yang sejuk dan kesederhanaan kehidupan 

masyarakat kampung dengan segala aktifitasnya. 

 
Tabel 13. Urutan Pejabat Kepala Desa Ciasihan Hingga Dengan Tahun 2020 

No Nama 
Tahun 

1978 s/d 2026 

1. Unang Sumantri 1978 s/d 1990 

2. Dedi Supriadi 1990 s/d 1998 

3. Eman Sulaeman 1998 s/d 2006 

4. Dedi Supriadi 2006 s/d 2013 

5.  Pandi  2013 s/d 2020 

6. Lilih N 2020  s/d 2026 

Sumber : Diolah Peneliti dari Dokumen Resmi Desa Ciasihan, Tahun 2021 

 



53 
 

 
 

Desa Ciasihan mempunyai luas wilayah 665,274 Ha, terbagi 3 (Tiga) Dusun, 

yaitu: Dusun I, Dusun II, Dusun III; dan terdiri dari 9 RW dan 52 RT, dengan 

jumlah penduduk sebanyak 11038 jiwa: laki-laki 5.759 jiwa dan perempuan 

sebanyak 5279 jiwa dari 2843 KK. 

 
Tabel 14. Data Jumlah Penduduk Desa Ciasihan Kecamatan Pamijahan Tahun 2021 

No Kelompok Usia 
Jumlah Penduduk Jumlah 

Total 
% 

 L % P % 

1 0-4 Tahun 328 52% 299 48% 627 4% 

2 5-9 Tahun 285 57% 209 43% 494 11% 

3 10-14 Tahun 610 51% 587 49% 1197 10% 

4 15-19 Tahun 589 52% 553 48% 1142 11% 

5 20-24 Tahun 613 49% 620 51% 1233 10% 

6 25-29 Tahun 608 54% 517 46% 1125 10% 

7 30-34 Tahun 538 51% 507 49% 1045 8% 

8 35-39 Tahun 449 51% 424 49% 873 7% 

9 40-44 Tahun 390 52% 359 48% 749 6% 

10 45-49 Tahun 365 53% 323 47% 688 5% 

11 50-54 Tahun 285 52% 264 48% 549 4% 

12 55-59 Tahun 229 52% 210 48% 439 3% 

13 60-64 Tahun 174 52% 163 48% 337 2% 

14 65-69 Tahun 134 60% 91 40% 225 1% 

15 70-74 Tahun 70 51% 68 49% 138 2% 

16 
75 Tahun 

Keatas 
92 52% 85 48% 177 6% 

Jumlah Total 5759 52% 5279 48% 11038 100% 

Sumber : Diolah Peneliti dari Dokumen Resmi Desa Ciasihan, Tahun 2021 

 

Batas-batas administratif Pemerintahan Desa Ciasihan: 

 Sebelah Utara  : Desa Cibitung Kulon 

 Sebelah Selatan : Kec. Cidahu. Kab. Sukabumi 

 Sebelah Timur  : Desa Gunung Sari 

 Sebelah Barat  : Desa Ciasmara 

 

Letak desa terhadap pusat pemerintahan: 

 Ke Ibukota Kecamatan : 3 km 

 Ke Ibukota Kabupaten : 60 km 

 Ke Ibukota Provinsi   : 165 km 

 Ke Ibukota Negara  : 91 km 
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Dilhat dari topologi dan kontur tanah, Desa Ciasihan berwilayah perbukitan 

dan persawahan. Dengan ketinggian 600–800 meter di atas permukaan laut, 

dengan suhu rata-rata 20 0 s/d 28 0 Celcius. 

 

4.2 Profil Perempuan Kepala Desa Ciasihan 

 

Desa Ciasihan seperti yang telah dijelaskan di atas merupakan sebuah desa 

yang berada di wilayah pegunungan di mana tingkat pendidikan dan 

perekonomiannya masih tergolong rendah dan hal itulah yang mengakibatkan 

budaya patriarkhi masih lumayan kental di desa ini. Terpilihnya seorang 

perempuan menjadi kepala desa di desa ini mengakibatkan warganya begitu 

memperhatikan kepemimpinan pemimpin perempuan kepala desa tersebut, dan 

berharap terpilihnya seorang peremnpuan menjadi kepala desa dapat membawa 

perubahan bagi desa ini. Beliau adalah Ibu Lilih N. Spd.i yang terpilih sebagai 

kepala desa perempuan pertama di Desa Ciasihan, atau yang lebih di kenal 

dengan panggilan Bu lilih putri dari Bapak Abdul Hamid dan Ibu Murhaya. 

Lahir di Bogor, 30 Maret 1970 dan beralamat di Kp. Rangin RT.05/04 Desa 

Ciasihan Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor. Beliau menikah dengan 

Bapak Ahmad Yani yang merupakan seorang wiraswasta kelahiran Ciamis, 10 

Mei 1965 dan dari pernikannya tersebut dikaruniai dua orang anak laki-laki 

yakni Faisal M Fikri dan Muhammad Rafi. Riwayat pendidikan beliau adalah 

lulusan Sarjana dalam bidang pendidikan yang ditempuh pada tahun 2001-

2005.  

 

Keluarga beliau mendukung beliau untuk menjadi seorang kepala desa, beliau 

meyakinkan keluarganya dengan melakukan musyawarah dan tidak ada 

larangan dari pihak keluarganya. Beliau tergerak menjadi seorang kepala desa 

tak lepas dari dukungan dan didikan dari orangtuanya, yang mendidik beliau 

dengan memberikan pendidikan yang baik hal itu dilakukan dengan 

mendukung beliau untuk tetap bersekolah tinggi. Di mana pada masa itu sangat 

sedikit sekali warga Ciasihan yang berpendidikan tinggi terutama bagi seorang 

perempuan. Didikan tegas dari kedua orangtua beliau yang senantiasa 
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memotivasi agar selalu berusaha keras untuk menggapai harapan dan cita-cita 

serta dapat meberikan manfaat kebaikan bagi orang lain.  

 

Riwayat pekerjaan beliau sebelum menjadi seorang kepala desa adalah sebagai 

guru honorer semenjak tahun 1992 hingga 2019. Selain itu, beliau juga sebelum 

menjadi seorang kepala desa dikenal sebagai pegiat pendidikan khusunya bagi 

anak-anak usia dini yang di kala itu masih tidak tercukupinya pendidikan untuk 

anak usia dini di Desa Ciasihan, hal itu ia upayakan dengan mendirikan sebuah 

taman kanak-kanak di Desa Ciasihan, sebagai upaya beliau agar anak-anak di 

Desa Ciasihan terpenuhi pendidikan di masa kecilnya. Hal ini selaras visi 

beliau sebagai seorang kepala desa yakni:  

“peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan dan 

kelembagaan yang didukung sumber daya manusia, ilmu 

pengetahuan dan teknologi serta peningkatan pelayanan terhadap 

masyarakat yang transparansi sehingga terciptanya pemerintahan 

yang lebih baik”. 

 

Sedangkan misinya adalah: 

 

“mewujudkan harmonisasi antar lembaga desa sehingga terjalin 

sinergitas kerja yang optimal”.”menciptakan kelompok-kelompok 

usaha, pertanian secara terencana dan berkelanjutan dengan 

dibekali ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga dapat 

meningkatkan ekonomi masyarakat”.  

 

Dengan menjadi seorang kepala desa, beliau berharap agar Desa Ciasihan bisa lebih 

berkembang dan maju serta tingkat pendidikan dan perekonomian warga Ciasihan 

dapat meningkat. Dengan itu, di antara kegiatan beliau sebagai seorang kepala desa 

adalah mengayomi masyarakat serta mengatur sistem pemerintahan desa agar 

tercapai Desa Ciasihan yang lebih baik dari sebelumnya. Di sisi lain menjadi 

seorang kepala desa ada suka dan dukanya, beliau menuturkan, bahwa “suka, ketika 

dapat menyaluran aspirasi kepada mayarakat dan masyarakat menerima dengan 

senang hati dan tanpa ada hambatan dalam pelaksanaannya, sedangkan dukanya 

yakni selama pemerintahan berjalan banyak fitnah dari orang-orang yang tidak jelas 

dan masyarakat susah memahami atas apa yang telah disampaikan”. 



 

 
 

 

VI.  SIMPULAN DAN SARAN 

6.1 Simpulan 

 

Terdapat persepsi negatif maupun positif dalam kepemimpinan kepala 

desa perempuan. Persepsi negatif ini muncul karena stereotip masyarakat 

terhadap perempuan, sedangkan dalam persepsi positif ini muncul karena 

sifat keperempuanannya dalam memimpin. Berdasarkan hasil analisis 

dan pembahasan tentang persepsi masyarakat terhadap kepemimpinan 

peremepuan kepala desa di Desa Ciasihan Kecamatan Pamijahan 

Kabupaten Bogor, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

 

1. Masyarakat menilai bahwa pemimpin perempuan kepala Desa 

Ciasihan tidak begitu memuaskan dalam karakteristik keibuan (the 

mother). 

2. Masyarakat menilai bahwa pemimpin perempuan kepala Desa 

Ciasihan memuaskan dalam karakteristik kesayangan (the pet). 

3. Masyarakat menilai bahwa pemimpin perempuan kepala Desa 

Ciasihan tidak begitu memuaskan dalam karakteristik objek seksual 

(the sexual object). 

4. Masyarakat menilai bahwa pemimpin perempuan kepala Desa 

Ciasihan tidak begitu memuaskan dalam karakteristik wanita besi (the 

iron lady). 

5. Aspek yang paling melekat dalam kepemimpinan perempuan Kepala 

Desa Ciasihan ini adalah aspek kesayangan (the pet). Hal ini 

menghasilkan persepsi masyarakat bahwa pemimpin perempuan 

Kepala Desa Ciasihan ini merupakan pemimpin perempuan yang 

cenderung menjadi kesayangan bagi bawahannya/masyarakatnya, 

yang ditunjukan dengan sikap kelemah lembutan, ramah, dan sopan 

terhadap bawahan/masyarakatnya. Hasil penelitian ini mendukung 
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penelitian yang dilakukan oleh (Nugroho, 2012) menegenai 

kepemimpinan perempuan di organisasi pemerintah, di mana dalam 

penelitian Nugroho dari ke tiga pemimpin perempuan yang diteliti, 

masing-masing pemimpin perempuan tersebut memiliki satu aspek 

dominan yang melekat dalam dirinya, dua diantaranya memiliki sifat 

dominan keibuan dan satu diantaranya memiliki kecenderungan besar 

dalam aspek wanita besi. Hasil penelitian ini juga mendukung 

penelitian dari (Rahayu, 2018) yakni mengenai pemimpin perempuan 

pada organisasi publik di mana faktor yang paling dominan melekat 

dalam pemimpin perempuan tersebut adalah aspek kesayangan (the pet). 

 

6.2 Saran 

 

1. Pemimpin perempuan kepala Desa Ciasihan perlu meningkatkan 

aspek keibuan (the mother) dalam kepemimpinannya, karena 

dihasilkan persepsi masyarakat Desa Ciasihan yang merasa kurang 

puas dengan kepemimpinan perempuan kepala Desa Ciasihan ini 

yang diukur berdasarkan aspek keibuan. Dalam hal ini Penulis 

menyarankan pemimpin perempuan kepala Desa Ciasihan perlu 

memberikan perhatian lebih kepada bawahan/masyaraktnya, 

mempertahankan sikap kehati-hatian dan penuh pertimbangan nya 

dalam bertindak, meningkatkat rasa empati, senantiasa respek dan 

tanggap dalam memimpin serta selalu berpikir positif dan logis. 

2. Pemimpin perempuan kepala Desa Ciasihan perlu 

mempertahankan aspek kesayangan (the pet) dalam 

kepemimpinannya, karena terbukti masyarakat merasa puas 

dengan kepemimpinan perempuan kepala Desa Ciasihan ini yang 

diukur berdasarkan aspek kesayangan. Dalam hal ini Pemimpin 

perempuan kepala Desa Ciasihan perlu mempertahankan hal positif 

yang timbul dalam dirinya yakni keramah tamahannya, senantiasa 

bersikap sopan, mudah bergaul dengan bawahan/masyarakat, 
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senantiasa membina hubungan yang baik dengan 

bawahan/masyarakatnya. 

3. Pemimpin perempuan kepala Desa Ciasihan perlu meningkatkan 

aspek objek seksual (the sexual object) dalam kepemimpinannya, 

karena dihasilkan persepsi masyarakat Desa Ciasihan yang merasa 

kurang puas dengan kepemimpinan perempuan kepala Desa 

Ciasihan ini yang diukur berdasarkan aspek objek seksual. 

Peningkatan aspek objek seksual ini bisa dilakukan dengan cara 

mengubah pola pikir, menghargai dan mengapresiasi prestasi 

bawahan/masyarakat, memberikan motivasi kepada 

bawahan/masyarakat, membuang kebiasaan buruk dalam sebuah 

lingkungan, jauhi hal yang membuat melakukan kebiasaan buruk 

serta mencari kesibukan diri dengan hal yang positif dengan itu 

pemimpin akan mampu menjadi inspirasi bagi bawahan/ 

masyarakatnya. 

4. Pemimpin perempuan kepala Desa Ciasihan perlu meningkatkan 

aspek wanita besi (the iron lady) dalam kepemimpinannya, karena 

dihasilkan persepsi masyarakat Desa Ciasihan yang merasa kurang 

puas dengan kepemimpinan perempuan kepala Desa Ciasihan ini 

yang diukur berdasarkan aspek wanita besi. Hal ini perlu adanya 

perbaikan seperti dari dalam diri dengan memperbaiki kedisiplinan, 

tidak membawa sara yang dimaksud jangan pernah menunjukkan 

diskriminasi kepada bawahan/masyarakat baik dari segi perbedaan 

agama, suku. ras warna kulit dan sebagainya, serta harus lebih berani 

dalam bertindak, memutuskan suatu kebijakan, dan berani 

memberikan sanksi kepada bawahan/masyarakat yang berbuat 

kesalahan dengan melanggar aturan yang berlaku di masyarakat.  
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