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ABSTRAK

Kepemimpinan adalah salah satu faktor yang sangat penting dalam 
mempengaruhi partisipasi masyarakat, karena baik buruknya partisipasi 
masyarakat bergantung dari perilaku pemimpinnya. Kepemimpinan adalah suatu 
proses kegiatan untuk menggerakkan orang lain dengan memimpin, membimbing, 
mempengaruhi orang lain, untuk melakukan sesuatu agar tercapai hasil yang 
diharapkan. Kepemimpinan dalam islam merupakan tugas yang amat berat karena 
berkaitan dengan tugasnya sebagai khalifah di muka bumi. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini untuk melihat apakah terdapat 
pengaruh secara signifikan antara gaya kepemimpinan kepala desa terhadap 
partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di Desa Sri Pendowo dan Desa 
Tanjung Jaya Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah dan 
Bagaimana gaya kepemimpinan kepala desa dapat mempengaruhi partisipasi 
masyarakat dalam pembangunan desa di Desa Sri Pendowo dan Desa Tanjung 
Jaya kecamatan Bangunrejo kabupaten Lampung Tengah ditinjau dari Ekonomi 
Islam. Tujuan penelitian ini adalah Untuk menghasilkan gambaran tentang 
besarnya pengaruh gaya kepemimpinan kepala desa terhadap partisipasi 
mayarakat dalam pembangunan desa di Desa Sri Pendowo dan Desa Tanjung Jaya 
Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah dan Untuk mengetahui 
bagaimana gaya kepemimpinan kepala desa dapat mempengaruhi partisipasi 
masyarakat dalam pembangunan desa di Desa Sri Pendowo dan Desa Tanjung 
Jaya kecamatan Bangunrejo kabupaten Lampung Tengah ditinjau dari Ekonomi 
Islam. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Sampel dalam penelitian 
ini adalah 96 responden dari populasi survei yaitu 2.542 KK dengan 
menggunakan teknik probability sampling. Teknik yang digunakan untuk 
mengumpulkan data dengan menggunakan kuesioner (angket). Adapun teknik 
analisis data yang digunakan adalah regresi linear sederhana. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan kepala desa 
berpengaruh secara signifikan terhadap partisipasi masyarakat. Kontribusi 
pengaruh gaya kepemimpinan kepala desa terhadap partisipasi masyarakat yaitu:
Dapat dilihat dari nilai t hitung > t tabel dengan nilai yaitu 0,612 > 0,202 dengan nilai 
signifikansi 0,000 < 0,05. Dan Kepala desa di Kampung Sri Pendowo dan 
Tanjung Jaya Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah 
menggunakan gaya kepemimpinan yang demokratis. Gaya ini cenderung lebih 
efektif dalam membangun partisipasi masyarakat untuk membangun desa. Selain 
itu gaya ini telah memenuhi prinsip-prinsip kepemimpinan dalam Islam 
diantaranya: amanah, adil, mementingkat akad musyawarah dalam setiap 
pengambilan keputusannya, dan menganut asas imamah dalam kepemimpinannya. 
Dengan demikian untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membangun 
desa maka perlu mengoptimalkan peran dan kualitas dari kepemimpinan kepala 
desa Sri Pendowo dan Tanjung Jaya.
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MOTTO

…ُكلُُّكْم َراٍع َو ُكلُُّكْم َمْسُؤٌل َعْن َرِع َیِتِھ ِالَماُم َراٍع َوَرُسْوٌل َعْن َرِع َیِتِھ

(رواه البخرى و مسلم) 

“Setip orang diantaramu adalah pemimpin dan setiap pemimpin bertanggung 

jawab atas kepemimpinannya seorang imam (raja) memimpin rakyatnya dan 

akan ditanya tentang kepemimpinannya itu.”

(HR. Bukhari dan Muslim).
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan   

memudahkan dalam memahami skripsi ini, maka perlu adanya uraian terhadap 

penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan tujuan 

skripsi ini. Dengan penegasan tersebut diharapkan tidak akan terjadi 

disinterpretasi terhadap pemaknaan judul dari beberapa istilah yang 

digunakan. Di samping itu, langkah ini merupakan proses penekanan terhadap 

pokok permasalahan yang akan dibahas.

Adapun judul skripsi ini adalah “Pengaruh Gaya Kepemimpinan 

Kepala Desa terhadap Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa 

Ditinjau dari Ekonomi Islam (Studi Pada Desa Sri Pendowo dan Desa 

Tanjung Jaya Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah Tahun 

2015)” Maka penulis menjelaskan istilah-istilah yang terkandung dalam judul 

skripsi ini, antara lain:

1. Pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang, benda) 

yang ikut membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan seseorang.1

2. Gaya adalah kesanggupan untuk berbuat, sesuatu interaksi yang bila 

bekerja sendiri menyebabkan perubahan keadaan gerak benda.2

                                                          
1Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ke-3 (Jakarta: 

Balai Pustaka,2009), h. 894.
2 Ibid, h.340.
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3. Kepemimpinan menurut House dalam bukunya Gary Yuki adalah 

kemampuan individu untuk mempengaruhi, memotivasi, dan membuat 

orang lain mampu memberikan kontribusinya demi efektivitas dan 

keberhasilan organisasi.3

4. Gaya Kepemimpinan adalah pola menyeluruh dari tindakan seorang 

pemimpin, baik yang tampak maupun yang tidak tampak oleh bawahan.4

5. Partisipasi adalah perihal turut berperan serta dalam suatu kegiatan5

6. Masyarakat adalah manusia yang hidup bersama di dalam ilmu sosial tak 

ada ukuran mutlak ataupun angka pasti untuk menentukan berapa jumlah 

manusia yang harus ada. Akan tetapi secara teoritis angka minimumnya 

adalah dua orang yang hidup bersama.6

7. Pembangunan adalah proses transformasi yang dalam perjalanan waktu 

ditandai oleh perubahan struktural, yaitu perubahan pada landasan 

kegiatan ekonomi maupun pada kerangka susunan ekonomi pada 

masyarakat yang bersangkutan.7

8. Desa adalah suatu wilayah yang ditinggali oleh sejumlah orang yang 

saling mengenal, hidup bergotong royong, memiliki adat istiadatnya yang 

relatif sama, dan mempunyai tata cara sendiri dalam mengatur kehidupan 

kemasyarakatannya.8

                                                          
3 Gary Yuki, Kepemimpinan dalam Organisasi, Edisi 5, terjemahan Budi Supriyanto (Jakarta: 

PT. Indeks, 2009), h. 4.
4 Veitzhal Rivai, Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h.42.
5 Departemen Pendidikan, Op.Cit, h. 831.
6 Jacobus Ranjabar, Sistem Sosial Budaya Indonesia (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 19.
7 Bachrawi Sanusi, Pengantar Ekonomi Pembangunan (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), h. 8.
8 Hanif Nurcholis, Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Jakarta: 

Erlangga, 2011), h. 2.
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9. Ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari usaha manusia untuk 

mengalokasikan dan mengelola sumber daya untuk mencapai falah 

berdasarkan pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai Al-Quran dan Sunnah.9

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan seorang 

kepala desa berarti kemampuan seorang kepala desa untuk mempengaruhi, 

memotivasi, dan mampu membuat orang lain (masyarakat) untuk 

berkontribusi dalam efektivitas dan keberhasilan organisasi (desa). 

Keberhasilan Kepala Desa dalam memimpin desanya dapat dilihat dari 

seberapa besar pengaruh gaya kepemimpinan seorang Kepala Desa terhadap 

partisipasi masyarakatnya untuk membangun desa.

B. Alasan Memilih Judul

Adapun alasan dipilihnya judul penelitian ini berdasarkan alasan secara 

objektif dan secara subjektif adalah sebagai berikut :

1. Secara  Obyektif

Untuk kepentingan pragmatis dimana Gaya kepemimpinan yang 

diterapkan seorang pemimpin dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat 

dalam pembangunan desa. Selain itu gaya kepemimpinan sebagai peran 

penting dalam setiap organisasi atau lembaga karena setiap lembaga 

mempunyai masing-masing pemimpin. Partisipasi masyarakat di desa Sri 

Pendowo dan desa Tanjung Jaya kecamatan Bangunrejo kabupaten 

Lampung Tengah dapat terlaksana jika kepala desanya dapat 

                                                          
9 Pusat Pengakajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, Ekonomi Islam (Jakarta: Rajawali 

Pers, 2013), h. 19. 
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mempengaruhi masyarakatnya untuk berpartisipasi dalam pembangunan 

desa.

2. Secara Subjektif

a. Penelitian ini belum pernah dilakukan atau diteliti dan dibahas 

sebelumnya oleh para mahasiswa UIN Raden Intan Lampung 

khususnya untuk mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. 

b. Judul yang diajukan sesuai dengan bidang keilmuan yang sedang 

penulis pelajari saat ini, yakni berhubungan dengan jurusan Ekonomi 

Syariah.

c. Penelitian ini dirasa mampu untuk diselesaikan oleh penulis, 

mengingat adanya ketersediaan bahan literatur yang cukup memadai 

serta data dan informasi lainnya yang berkaitan dengan penelitian baik 

data sekunder dan data primer memiliki kemudahan akses serta letak 

objek penelitian mudah dijangkau oleh penulis.

C. Latar Belakang Masalah

Kepemimpinan menurut House dalam bukunya Gary Yuki adalah 

kemampuan individu untuk mempengaruhi, memotivasi, dan membuat orang 

lain mampu memberikan kontribusinya demi efektivitas dan keberhasilan 

organisasi.10 Kepemimpinan dalam Islam merupakan tugas yang amat berat 

karena berkaitan dengan tugasnya sebagai khalifah di muka bumi. 

Kepemimpinan dalam Islam sangat berkaitan dengan kepemimpinan 

Rasulullah SAW. Kepemimpinan Rasulullah SAW pada dasarnya berasaskan 

                                                          
10 Gary Yuki, Loc.Cit. 
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aqidah, syariah dan moralitas (akhlak) Islam, sedangkan sistemnya adalah 

syura’ (musyawarah).11 Masalah kepemimpinan masih sangat baik untuk 

dibahas pada saat ini yang semakin sulit mencari pemimpin yang bertanggung 

jawab sepenuhnya untuk kepentingan rakyat.

Dalam Islam kepemimpinan identik dengan istilah khalifah yang berarti 

wakil, namun jika merujuk kepada firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah 

ayat 30:

                          

                      

      

Artinya: 
Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: 

"Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." 
mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu 
orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, 
padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan 
Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak 
kamu ketahui."(Q.S. Al-Baqarah(2): 30) 12

     
Perkataan khalifah dalam ayat tersebut tidak hanya ditujukan kepada 

Khalifah sesudah Nabi, tetapi adalah penciptaan Nabi Adam A.S yang disebut 

sebagai manusia dengan tugas memakmurkan bumi yang meliputi tugas 

menyeru orang lain berbuat amar ma’ruf dan mencegah dari perbuatan 

munkar.13

                                                          
11 Ahmad Fuad Effendy, Sejarah Peradaban Arab dan Islam (Malang: Misykat Indonesia, 

2012), h. 128
        12 Departemen Agama RI, Al-Qur’an Tajwid dan Terjemah (Bandung: CV. Penerbit 
Diponegoro, 2010), h. 6.

13 Veitzhal Rivai, Op.Cit, h.1.
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Kepemimpinan sering dipahami sebagai kekuatan untuk menggerakkan 

dan mempengaruhi orang. Kepemimpinan sebagai sebuah alat, sarana atau 

proses untuk membujuk orang agar bersedia melakukan sesuatu secara 

sukarela. Ada beberapa faktor yang dapat menggerakkan dan mempengaruhi 

orang yaitu karena ancaman penghargaan, otoritas, dan bujukan.14

Islam mewajibkan menaati pemimpin karena taat kepada pemimpin 

merupakan cerminan ketaatan kepada Allah SWT dan Nabi Muhammad 

SAW. Kepemimpinan dalam Islam bersifat pertengahan, selalu menjaga hak 

dan kewajiban individu serta masyarakat dengan prinsip-prinsip keadilan, 

persamaan dan tidak sewenang-wenang berbuat aniaya. Suri tauladan 

merupakan hal penting dalam kepemimpinan, tindakan dan sikap seorang 

pemimpin harus mencerminkan perkataan yang diucapkan. Rasulullah 

merupakan suri tauladan yang baik bagi para sahabat dan kaum muslim. 

Akhlak yang dijalankan Rasulullah adalah akhlak Al-Qur’an, akhlak yang 

mengarah untuk bertakwa kepada Allah SWT. Takwa dalam arti menjalankan 

segala perintah dan meninggalkan larangannya.15

Bila kita lihat sekarang para pemimpin kita, dari lapisan bawah sampai 

lapisan tertinggi, dari pusat hingga ke daerah-daerah. Banyak pemimpin yang 

hadir dengan tanpa mencerminkan sosok pemimpin yang seharusnya, malah 

terlihat adanya pemimpin-pemimpin yang jauh dari harapan masyarakat. 

Karena pemimpin mereka lebih dilandasi pada keinginan pribadi 

dibandingkan dengan kepentingan masyarakat atau kelompok.
                                                          

14 Ibid, h.4.
15 Ahmad Ibrahim Abu Shin, Manajemen Syariah (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h. 

234.
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Pelaksanaan pembangunan di daerah sebagai bagian dari pembangunan 

nasional yang berdasarkan prinsip otonomi daerah. Otonomi daerah adalah 

suatu keadaan yang memungkinkan daerah mengaktualisasikan segala potensi 

terbaik yang dimilikinya secara optimal.16 Pelaksanaan Otonomi Daerah 

membuat masyarakat di daerah mandiri dalam melaksanakan pembangunan di 

daerahnya.

Kedudukan kepala desa pada tingkat pemerintahan terkecil dalam wilayah 

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yakni pemerintah desa adalah 

sebagai pemimpin masyarakat desa. Kepala Desa berdasarakan UU No 

22/1999 tentang Pemerintahan Daerah pasal 94 dan pasal 104 dalam bukunya 

Hanif Nurcholis adalah badan pelaksana kebijakan yang dibuat bersama 

dengan Badan Perwakilan Desa.17 Kepala Desa sebagai badan pelaksana 

kebijakan desa adalah orang pertama yang bergerak, menuntun, 

menggerakkan orang lain dan mempengaruhi masyarakat. Kepala desa di 

kecamatan Bangunrejo dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, 

bertanggung jawab secara langsung menyalurkan aspirasi masyarakat kepada 

pemerintah daerah maupun pusat.

Pembangunan desa akan tercapai dengan adanya keikutsertaan 

masyarakatnya untuk berpartisipasi dalam pembangunan yang ada di desanya. 

Karena pada dasarnya pembangunan Desa membutuhkan kerjasama dari 

masyarakat, seperti halnya menurut Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 

tentang desa Bab IX tentang pembangunan desa dan pembangunan kawasan 
                                                          

16 Faisal Basri, Perekonomian Indonesia, (Jakarta: Erlangga, 2002), h. 177.
17 Hanif Nurcholis, Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Jakarta: 

Erlangga, 2011), h. 36.
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perdesaan pasal 78 ayat 3 yaitu Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud 

mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan dan kegotongroyongan guna 

mewujudkan persatuan perdamaian dan keadilan sosial.18

Pembangunan ekonomi daerah suatu proses dimana pemerintah daerah dan 

masyarakatnya mengelola setiap sumber daya yang ada dan membentuk suatu 

pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk 

menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan 

kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut19. Proses 

pembangunan ekonomi di kecamatan Bangunrejo memerlukan kehadiran 

sosok pemimpin yang mampu melayani dan mempengaruhi masyarakatnya 

untuk berpartisipasi dalam pembangunan desa.

Kepemimpinan Kepala Desa sangat dibutuhkan untuk memberikan 

pengaruh agar masyarakat peduli dan mau berpartisipasi pada semua program 

yang ada di desa. Namun pada kenyataannya pemimpin justru sibuk dengan 

urusan pribadinya dibandingkan dengan dengan urusan rakyatnya, sehingga 

rakyat enggan untuk berpartisipasi dalam pembangunan yang ada di desanya. 

Akibatnya pembangunan desa Sri Pendowo dan Tanjung Jaya kecamatan 

Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah belum merata. 

Masalah utama yang ada di kecamatan Bangunrejo adalah pada 

pembangunan infrastruktur jalan. Kondisi Jalan yang sebagian besar rusak 

menyebabkan kendala transportasi sehingga menimbulkan inefisiensi waktu, 

                                                          
18 Hernold Ferry Makawimbang, Kompilasi Peraturan Perundang-undangan tentang Desa 

Sistem Pengolahan dan Tanggung Jawab Dana Desa, (Jakarta: Penerbit Libri, 2016), h. 73.
19 Lincolin Arsyad, Ekonomi Pembangunan. Edisi 5 (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2010), 

h. 374.
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bertambahnya biaya angkutan yang pada akhirnya menambah harga barang 

maupun jasa yang ditanggung masyarakat. 

Berdasarkan hasil survei di lapangan bahwa Desa Sri Pendowo merupakan 

desa dengan kondisi jalan yang sebagian besar rusak. Hal tersebut 

menyebabkan kendala transportasi untuk akses keluar dari desa tersebut. 

Sedangkan untuk pemenuhan kebutuhan ekonomi masyarakat desa Sri 

Pendowo harus mencari ke desa Lain. Kebutuhan Ekonomi yang dibutuhkan 

oleh desa Sri Pendowo diantaranya adalah: Pasar, Bank dan Lembaga 

Keuangan lainnya yang tidak tersedia di desa Sri Pendowo.

Berbeda dengan desa Tanjung Jaya kondisi jalan yang sebagian besar 

sudah terbangun dengan baik, hanya sebagian kecil saja yang dikategorikan 

rusak. Kebutuhan ekonomi pada Desa Tanjung Jaya dapat dipenuhi di desa itu 

sendiri. Dengan adanya 1 pasar, 2 lembaga keuangan (BMT El-Dinar dan 

Pegadaian Syariah), dan Mini ATM yang dapat memudahkan untuk 

pengambilan kredit, transaksi keuangan (transfer dan tarik tunai) dan 

pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat Tanjung Jaya.

Kepemimpinan kepala desa yang demokratis diperlukan dalam penelitian 

ini, dimana kepala desa harus mampu  mempengaruhi masyarakat agar 

bersedia bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan 

cara berbagai kegiatan yang akan dilakukan dan ditentukan  bersama. 

Demokratis dalam Islam berkaitan erat dengan syura’. Demokrasi 

mengembalikan kebenaran kepada suara terbanyak, sedangkan syura’

meletakkan kebenaran pada akal sehat dan ijtihad bersama yang tulus. 
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Keberhasilan dan kegagalan pembangunan desa sangat dipengaruhi oleh 

kepemimpinan kepala desa, yakni seberapa jauh kepala desa merencanakan, 

menggerakkan, memotivasi, mengarahkan, komunikasi, pelaksana dalam 

mempengaruhi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan desa. 

Kepala desa Sri Pendowo kecamatan Bangunrejo sebagai salah satu badan 

pengawas maupun penunjang terlaksananya pembangunan desa. 

Kepemimpinan kepala desa diharapkan mampu menggerakkan partisipasi 

masyarakat dalam pembangunan desa.

Berdasarkan latar belakang dari permasalahan tersebut penulis melakukan 

penelitian dengan judul “Pengaruh Gaya Kepemimpinan Kepala Desa 

Terhadap Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa Ditinjau 

dari Ekonomi Islam (Studi Pada Desa Sri Pendowo dan Desa Tanjung Jaya

Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2015)”. 

Penelitian ini akan memfokuskan mengenai apakah gaya kepemimpinan 

berpengaruh secara signifikan terhadap partisipasi masyarakat dalam 

pembangunan desa di desa Sri Pendowo dan desa Tanjung Jaya Kecamatan 

Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah tahun 2015, dan bagaimana gaya 

kepemimpinan kepala desa dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam 

pembangunan desa di Desa Sri Pendowo dan Tanjung Jaya Kecamatan 

Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah tahun 2015 ditinjau dari Ekonomi 

Islam.
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D. Rumusan Masalah

1. Apakah gaya kepemimpinan kepala desa berpengaruh secara signifikan 

terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di Desa Sri 

Pendowo dan Desa Tanjung Jaya Kecamatan Bangunrejo Kabupaten 

Lampung Tengah?

2. Bagaimana gaya kepemimpinan kepala desa dapat mempengaruhi 

partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di Desa Sri Pendowo dan 

Desa Tanjung Jaya kecamatan Bangunrejo kabupaten Lampung Tengah 

ditinjau dari Ekonomi Islam ?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Untuk menghasilkan gambaran tentang besarnya pengaruh gaya 

kepemimpinan kepala desa terhadap partisipasi mayarakat dalam 

pembangunan desa di Desa Sri Pendowo dan Desa Tanjung Jaya 

Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah.

b. Untuk mengetahui bagaimana gaya kepemimpinan kepala desa dapat 

mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di

Desa Sri Pendowo dan Desa Tanjung Jaya kecamatan Bangunrejo 

kabupaten Lampung Tengah ditinjau dari Ekonomi Islam.
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2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

1) Dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan pemikiran yang 

bermanfaat bagi perkembangan ilmu ekonomi secara umum dan 

ilmu Ekonomi Islam khususnya.

2) Dapat menjadi referensi untuk memperkuat teori gaya kepeimpinan 

terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

3) Dapat bermanfaat selain sebagai bahan informasi juga sebagai 

literatur atau bahan informasi ilmiah.

b. Manfaat Praktis

Sebagai bahan masukan kepada pemerintah desa untuk dapat 

meningkatkan partisipasi masyarakat secara optimal dalam 

pembangunan desa.
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BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kepemimpinan

1. Pengertian Kepemimpinan

Kepemimpinan menurut House dalam bukunya Gary Yuki adalah 

kemampuan individu untuk mempengaruhi, memotivasi, dan membuat 

orang lain mampu memberikan kontribusinya demi efektivitas dan 

keberhasilan organisasi.1 George R. Terry dalam bukunya Miftah Thoha 

merumuskan bahwa kepemimpinan itu adalah aktivitas untuk 

mempengaruhi orang-orang supaya diarahkan mencapai tujuan organisasi.2

Kepemimpinan adalah suatu proses kegiatan untuk menggerakkan 

orang lain dengan mempimpin, membimbing, mempengaruhi orang lain, 

untuk melakukan sesuatu agar tercapai hasil yang diharapkan.3

Kepemimpinan juga sebagai salah satu fungsi manajemen merupakan hal 

yang sangat penting untuk mencapai tujuan organisasi, kepemimpinan 

seolah-olah dipaksa untuk menghadapai berbagai macam faktor seperti 

struktur atau tantangan, kekuasaan dan kondisi lingkungan organisasi. 

Sebaliknya, kepemimpinan dapat dengan mudah menjadi satu alat 

                                                          
1 Gary Yuki, Kepemimpinan dalam Organisasi, Edisi 5, terjemahan Budi Supriyanto (Jakarta: 

PT. Indeks, 2009), h. 4.
2 Miftah Thoha, Kepemimpinan dalam Manajemen (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 

2006), h.77. 
3 Edi Sutisno, Manajemen Sumber Daya Manusia ( Jakarta: Kencana Prenanda Media Group, 
2009), h. 213.
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penyelesaian yang luar biasa terhadap persoalan yang menimpa suatu 

organisasi tersebut, saat organisasi itu berada dalam pimpinannya.4

Kepemimpinan secara luas meliputi proses mempengaruhi dalam 

menentukan tujuan dalam menentukan tujuan organisasi, memotivasi 

perilaku pengikut untuk mencapai tujuan, mempengaruhi untuk 

memperbaiki kelompok dan budayanya. Selain itu juga mempengaruhi 

interprestasi mengenai peristiwa-peristiwa para pengikutnya, 

pengorganisasian dan aktivitas-aktivitas untuk mencapai sasaran, 

memelihara hubungan kerja sama dan kerja kelompok, memperoleh 

dukungan dan kerja sama dari orang-orang diluar kelompok atau 

organisasi.

2. Gaya Kepemimpinan

Gaya pada dasarnya berasal dari bahasa inggris “style” yang berarti 

mode seseorang yang selalu nampak yang menjadi ciri khas orang tersebut. 

Tiap pemimpin mempunyai gaya atau cara tersendiri dalam memimpin 

organisasi.

Istilah gaya secara kasar adalah sama dengan cara yang digunakan 

pemimpin dalam mempengaruhi pengikutnya. Pada saat apa pun jika 

seseorang berusaha untuk mempengaruhi perilaku orang lain, kegiatan 

semacam itu telah melibatkan seorang kedalam aktivitas kepemimpinan. 

Jika kepemimpinan tersebut terjadi dalam suatu organisasi tertentu, dan 

orang tadi perlu mengembangkan staf dan membangun iklim motivasi 

                                                          
4 Pandji Anoraga, Manajemen Bisinis (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), h. 182.
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yang menghasilkan tingkat produktivitas yang tinggi, maka orang tersebut 

perlu memikirkan gaya kepemimpinannya. Gaya kepemimpinan 

merupakan norma perilaku yang digunakan oleh seseorang pada saat orang 

tersebut mencoba mempengaruhi perilaku orang lain seperti yang ia lihat.5

Menurut Jajang Arista dikutip dari Thoha, gaya kepemimpinan 

merupakan norma perilaku yang digunakan seorang pada saat orang 

tersebut berusaha mempengaruhi perilaku orang lain. Kegagalan dan 

keberhasilan suatu organisasi maupun perusahaan ditentukan oleh 

kepemimpinan di dalam perusahaan/organisasi tersebut.6 Dimana 

kepemimpinan mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap 

keberhasilan organisasi dalam menghadapi tantangan, sehingga 

kepemimpinan merupakan salah satu kunci utama dalam perkembangan 

suatu organisasi.

Menurut Veitzhal Rivai kepemimpinan memiliki beberapa tipe yaitu:

a. Tipe Karismatis

Tipe kepemimpinan karismatis ini memiliki kekuatan energi, daya 

tarik dan wibawa yang luar biasa untuk mempengaruhi orang lain, 

sehingga ia mempunyai pengikut yang sangat besar jumlahnya dan 

pengawal-pengawal yang bisa dipercaya. 

b. Tipe Paternalistis 

Yaitu tipe kepemimpinan yang kebapakan, dengan sifat-sifat antara 

lain sebagai berikut:
                                                          

5 Miftah Thoha, Op. Cit., h. 49.
6 Jajang Arista, Skripsi Pengaruh Gaya Kepemimpinan terhadap Kinerja Karyawan (Malang: 

UIN Maulana Malik Ibrahim, 2014), h. 18
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1) menganggap bawahannya sebagai manusia yang tidak/belum 

dewasa, atau anak sendiri yang perlu dikembangkan.

2) Dia bersikap terlalu melindungi (overley protective).

3) Jarang dia memberi kesempatan kepada bawahan untuk mengambil 

keputusan sendiri.

4) Dia hampir-hampir tidak memberikan kesempatan kepada bawahan 

untuk berinisiatif.

c. Tipe Militeristis

Sifat ini sifatnya sok kemiliter-militeran. Hanya gaya luarannya 

saja yang mencontoh gaya militer. Tetapi jika dilihat lebih seksama, 

tipe ini mirip sekali dengan tipe kepemimpinan otoriter. Adapun sifat-

sifat pemimpin yang militeristis antara lain:

1) Lebih banyak menggunakan sistem perintah/komando terhadap 

bawahannya keras sangat otoriter kaku dan sering kali kurang 

bijaksana.

2) Menghendaki kepatuhan mutlak dari bawahan.

3) Sangat menyenangi formalitas, upacara-upacara ritual tanda-tanda 

kebesaran yang berlebih-lebihan.

4) Menuntut adanya disiplin keras dan kaku dari bawahannya.

5) Tidak menghendaki saran, usul, sugesti dan kritikan-kritikan dari 

bawahannya.
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d. Tipe Otokratis

Kepemimpinan otokratis itu mendasarkan diri pada kekuasaan dan 

pelaksaan yang mutlak harus dipatuhi.

e. Tipe Leissez Faire

Pada tipe kepemimpinan leissez faire ini sang pemimpin praktis 

tidak memimpin dia membiarkan kelompoknya dan setiap orang 

berbuat semaunya sendiri.

f. Tipe Populistis

Professor Peter Worsley dalam bukunya The Third World 

mendefinisikan kepemimpinan populistis sebagai kepemimpinan yang 

dapat membangunkan solidaritas rakyat. Kepemimpinan populistis ini 

berpegang teguh pada nilai-nilai masyarakat yang tradisional. Juga 

kurang mempercayai dukungan keukuatan serta bantuan hutang-hutang 

luar negeri (asing). Kepemimpinan ini mengutamakan penghidupan 

(kembali) nasionalisme.

g. Tipe Administratif atau eksekutif

Kepemimpinan tipe administratif adalah kepemimpinan yang 

mampu menyelenggarakan tugas-tugas administrasi secara efektif. 

Sedang para pemimpinnya terdiri dari teknokrat dan administrator-

administrator yang mampu menggerakkan dinamika modernisasi dan 

pembangunan.
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h. Tipe Demokratis

Kepemimpinan demokratis berorientasi pada manusia, dan 

memberikan bimbingan yang efisien kepada para pengikutnya. 

Kekuatan kepemimpinan demokratis ini bukan terletak pada “person

atau individu”, akan tetapi kekuatan justru terletak pada partisipasi 

aktif dari setiap warga kelompok.7

Sedangkan menurut Robins mengidentifikasi empat jenis gaya 

kepemimpinan :

a. Gaya Kepemimpinan Kharismatik

Para pengikut terpacu kemampuan kepemimpinan yang heroik atau 

yang luar biasa ketika mereka mengamati perilaku-perilaku tertentu 

pemimpin mereka. Terdapat lima karakteristik pokok pemimpin 

kharismatik:

1) Visi dan artikulasi. Memiliki visi tujuan dengan sasaran ideal yang 

berharap masa depan lebih baik dari pada status, dan mampu 

mengklarifikasi pentingnya visi yang dipahami orang lain.

2) Resiko personal. Pemimpin kharismatik bersedia menempuh resiko 

personal tinggi, menanggung biaya besar, dan terlibat dalam 

pengorbanan diri untuk meraih visi.

3) Peka terhadap lingkungan. Mereka mampu menilai secara realistis 

kendala lingkungan dan sumber daya yang dibutuhkan untuk 

membuat perubahan.

                                                          
7 Veitzhal Rivai, Op. Cit.,h. 81-86
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4) Kepekaan terhadap kebutuhan pengikut. Pemimpin kharismatik 

perspektif (sangat pengertian) terhadap kemampuan orang lain dan 

responsif terhadap kebutuhan dan perasaan mereka.

5) Perilaku tidak konvensional. Pemimpin kharismatik terlibat dalam 

perilaku yang dianggap baru dan berlawanan dengan norma.

b. Gaya kepemimpinan transaksional

Pemimpin transaksional merupakan pemimpin yang memandu atau 

memotivasi para pengikut mereka menuju sasaran yang ditetapkan 

dengan memperjelas persyaratan peran dan tugas. Gaya kepemimpinan 

transaksional lebih berfokus pada hubungan pemimpin-bawahan tanpa 

adanya usaha untuk menciptakan perubahan bagi bawahannya. 

Terdapat empat karakteristik pemimpin transaksional:

1) Imbalan kontingen, kontrak pertukaran imbalan atas upaya yang 

dilakukan, menjanjikan imbalan atas kinerja baik, mengakui 

pencapaian.

2) Manajemen berdasar pengecualian (aktif), melihat dan mencari 

penyimpangan dari aturan dan standar, menempuh tindakan 

perbaikan. 

3) Manajemen berdasar pengecualian (pasif), mengintervensi hanya 

jika standar tidak dipenuhi.

4) Leissez-Faire, melepas tanggung jawab, menghindari pembuatan 

keputusan.
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c. Gaya kepemimpinan transformasional

Pemimpin transformasional mencurahkan perhatian pada hal-hal 

dan kebutuhan pengembangan masing-masing pengikut. Pemimpin 

transformasional mengubah kesadaran para pengikut akan persoalan-

persoalan dengan membantu mereka memandang masalah lama dengan

cara-cara baru, dan mereka mampu menggairahkan, membangkitkan, 

dan mengilhami para pengikut untuk mengeluarkan upaya ekstra demi 

mencapai sasaran kelompok. Ada empat karakteristik pemimpin 

transformasional:

1) Kharisma, memberikan visi dan rasa atas misi, menanamkan 

kebanggaan, meraih penghormatan dan kepercayaan.

2) Inspirasi, mengkomunikasikan harapan tinggi, menggunakan 

simbol untuk memfokuskan pada usaha, menggambarkan maksud 

penting secara sederhana.

3) Stimulasi intelektual, mendorong intelegensi, rasionalitas, dan 

pemecahan masalah secara hati-hati.

4) Pertimbangan individual, memberikan perhatian pribadi, melayani 

karyawan secara pribadi, melatih dan menasehati.

d. Gaya Kepemimpinan Visioner

Kemampuan menciptakan dan mengartikulasikan visi yang 

realistis, kredibel, dan menarik mengenai masa depan organisasi yang 

tengah tumbuh dan membaik. Visi ini jika diseleksi akan 

diimplementasikan secara tepat, mempunyai kekuatan besar yang bisa 
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mengakibatkan terjadinya lompatan awal ke masa depan dengan 

membangkitkan keterampilan, bakat, dan sumber daya untuk 

mewujudkannya.8

3. Unsur-unsur Kepemimpinan

a. Adanya Pemimpin

Unsur pertama dari kepemimpinan adalah adanya pemimpin yakni 

seorang yang mendorong dan mempengaruhi atau sekelompok orang 

lain. Sehingga tercipta hubungan kerja yang serasi dan 

menggantungkan aktivitas tertentu untuk mencapai tujuan yang 

diinginkan.

b. Adanya Pengikut

Adanya pengikut yakni seseorang atau sekelompok orang 

mendapat dorongan atau pengaruh sehingga bersedia dan dapat 

melakukan aktivitas-aktivitas tertentu untuk mencapai tujuan yang 

telah ditentukan.

c. Adanya Sifat dan Perilaku Tertentu

Adanya sifat dan perilaku tertentu yang dimiliki oleh pemimpin 

yang dapat memanfaatkan untuk mendorong atau mempengaruhi orang 

lain.

d. Adanya Situasi dan Kondisi Tertentu

Adanya situasi dan kondisi tertentu yang memungkinkan 

terlaksananya kepemimpinan. Situasi dan kondisi yang dimaksud 

                                                          
8 Veitzhal Rivai dan Ariyan Arifin, Islamic Leadership, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), h. 

123-125
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dibedakan menjadi dua macam; pertama situasi dan kondisi yang 

terdapat dalam organisasi, yang kedua situasi dan kondisi yang terdapat 

diluar organisasi yakni lingkungan secara keseluruhan.9

4. Fungsi Kepemimpinan

Fungsi kepemimpinan merupakan gejala sosial, karena harus 

diwujudkan dalam interaksi antara individu dalam situasi sosial suatu 

kelompok atau organisasi. Secara operasional dapat dibedakan dalam lima 

fungsi pokok kepemimpinan yaitu: 10

a. Fungsi Instruksi 

Fungsi ini bersifat komunikasi satu arah. Pemimpin sebagai 

komunikator merupakan pihak yang menentukan apa, bagaimana,

bilamana, dan bagaimana perintah itu dikerjakan agar keputusan dapat 

dilaksanakan secara efektif memerlukan kemampuan untuk 

menggerakkan dan memotivasi orang lain agar mau melaksanakan 

perintah.

b. Fungsi Konsultasi

Fungsi ini bersifat dua arah. Pada tahap pertama dalam usaha untuk

menetapkan keputusan, pemimpin kerap kali memerlukan bahan 

pertimbangan yang mengharuskannya berkonsultasi dengan orang-

orang yang dipimpinnya yang dinilai mempunyai berbagai bahan 

informasi yang diperlukan dalam menetapkan keputusan.

                                                          
9 Pandji Anoraga, Op. Cit., h. 184.
10 Veitzhal Revai, Op.Cit, h. 34-45
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c. Fungsi Partisipasi

Dalam menjalankan fungsi ini pemimpin berusaha mengaktifkan 

orang-orang yang dipimpinnya, baik dalam melaksanakannya 

partisipasi tidak bersifat bebas berbuat semaunya, tetapi dilakukan 

secara terkendali terarah berupa kerjasama dengan tidak mencampuri 

atau mengambil tugas pokok orang lain. Keikutsertaan pemimpin harus 

tetap dalam fungsi sebagai pemimpin dan bukan pelaksana.

d. Fungsi Delegasi

Fungsi ini dilaksanakan dengan memberikan pelimpahan 

wewenang membuat atau memutuskan keputusan, baik melalui 

persetujuan  maupun tanpa persetujuan dari pemimpin. Orang-orang 

penerima delegasi itu harus diyakini merupakan pembantu pemimpin 

yang memiliki kesamaan prinsip, persepsi dan aspirasi. 

e. Fungsi Pengendalian

Fungsi pengendalian bermaksud bahwa kepemimpinan yang sukses 

atau efektif mampu mengatur aktivitas anggotanya secara terarah dan 

dalam koordinasi yang efektif sehingga memungkinkan tercapainya 

tujuan bersama secara maksimal. Fungsi pengendalian dapat 

diwujudkan melalui kegiatan bimbingan, pengarah, koordinasi, dan 

pengawasan.
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5. Indikator Kepemimpinan

Adapun indikator kepemimpinan dapat dilihat dari beberapa aspek: 11

a. Persepsi pemimpin adalah asumsi-asumsi yang dibuat atau sesuatu 

yang pemimpin prediksi dapat menjadi dasar atau alasan untuk 

bertindak.

b. Nilai kepemimpinan adalah suatu tatanan yang dijadikan panduan oleh 

pemimpin untuk menimbang dan memilih alternatif keputusan dalam 

situasi sosial tertentu.

c. Sikap pemimpin adalah perasaan, pikiran dan kecenderungan 

pemimpin yang bersifat permanen dalam mengenal aspek-aspek 

tertentu dalam lingkungannya.

d. Perilaku pemimpin adalah tindakan atau aktivitas dari pemimpin itu 

sendiri.

B. Partisipasi Masyarakat

1. Pengertian Partisipasi

Partisipasi secara umum dimaknai sebagai keterlibatan seseorang atau 

sekelompok orang dalam suatu kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan. 

Keterlibatan tersebut umumnya didorong oleh suatu kesadaran dan 

kesukarelaan untuk ikut memperbaiki keadaan.12

Partisipasi adalah bentuk keikutsertaan warga masyarakat dalam 

pengambilan keputusan, baik langsung maupun tidak langsung maupun 

melalui perwakilan lembaga yang sah yang mewakili kepentingan mereka. 
                                                          

11 Sondang P. Siagian, Teori dan Praktek Kepemimpinan, (Jakarta: Rineka Cipta,2010),  h. 98.
12 Chabib Soleh, Dialektika Pembangunan dengan Pemberdayaan, (Bandung: Fokus Media, 

2014), h.112.
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Bentuk partisipasi menyeluruh ini dibangun berdasarkan prinsip demokrasi 

yakni kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat secara 

konstruktif.13

2. Partisipasi Masyarakat

Dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan, partisipasi masyarakat 

merupakan manifestasi dari kesadaran dan kepedulian serta tanggung 

jawab terhadap upaya memperbaiki kualitas hidup bersama. Partisipasi 

masyarakat tersebut cukup luas cakupannya, sebagai berikut:

a. Partisipasi dalam proses perencanaan.

b. Partisipasi dalam pelaksanaan.

c. Partisipasi dalam mengawasi dan mengevaluasi.

d. Partisipasi dalam pemanfaatan.14

Partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan akan terwujud 

sebagai suatu kegiatan nyata dalam setiap jenis kegiatan apabila pada diri 

masyarakat ada kemauan, kesediaan, kemampuan, upaya dan kesempatan 

atau peluang.15

Menurut Rhida dikutip dari Hamim,dkk partisipasi masyarakat adalah 

masyarakat ikut serta yaitu mengikuti dan menyertai pemerintah dalam 

                                                          
13 A.Ubaedillah dan Abdul Rozak, Pendidikan Kewarganegaraan Civil Education 

Pncasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani, Edisi Revisi, (Jakarta: ICCE UIN Syarif 
Hidayatullah, 2003), h. 200.

14 Chabib Soleh, Op.Cit., h. 115.
15 Agustinus Kali, Jurnal Analisis Partisipasi Masyarakat terhadap Perencanaan dan 

Pembangunan PLTMH di Paneki Desa Pombewe Kecamatan Biromaru Kabupaten Sigi, 2011. h. 
162.
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memberi bantuan guna meningkatkan, memperlancar, mempercepat, dan 

menjamin berhasilnya usaha pembangunan.16

Dalam konteks pembangunan Fathurrahman Fadil dikutip dari 

Adisasmita mengatakan partisipasi masyarakat adalah keterlibatan dan 

pelibatan anggota masyarakat dalam pembangunan, meliputi kegiatan 

dalam perencanaan dan pelaksanaan (implementasi) program/proyek 

pembangunan yang dikerjakan di masyarakat lokal. Partisipasi atau peran 

serta masyarakat dalam pembangunan merupakan aktualisasi dari 

ketersediaan dan kemauan anggota masyarakat untuk berkorban dan 

berkontribusi dalam implementasi program/proyek.17

Menurut Khan dalam bukunya Mudrajad Kuncoro ekonomi Islam

memusatkan perhatian pada studi tentang kesejahteraan manusia yang 

dicapai dengan mengorganisasikan sumber daya di bumi atas dasar 

kerjasama dan partisipasi.18

3. Bentuk (Tahap) Partisipasi

Menurut Rhida dalam Ndraha bentuk (tahap) partisipasi yaitu:

a. Partisipasi dalam/melalui kontak dengan pihak lain sebagai salah satu 

titik awal perubahan sosial.

                                                          
16 Ridha Ayu Amalia, Skripsi Pengaruh Kepemimpinan Kepala Desa terhadap Tingkat 

Partisipasi Masyarakat dalam Program Simpanan Keluarga Sejahtera Studi di Desa Karang 
Anyar Kecamatan Jati Agung Kbupaten Lampung Selatan, (Lampung: UNILA, 2016), h. 39.

17 Fathurrahman Fadil, Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan 
Pembangunan di Kelurahan Kotabaru Tengah, Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Lokal, 
Volume 1 Edisi 2, 2013, h. 253.

18 Mudrajad Kuncoro, Otonomi dan Pembangunan Daerah Reformasi, Perencanaan, 
Strategi dan Peluang, (Jakarta: Erlangga, 2004), h. 19.
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b. Partisipasi dalam memperhatikan/menyerap dan memberi tanggapan 

terhadap informasi, baik dalam arti menerima (mentaati, memenuhi, 

melaksanakan), menggiatkan, menerima dengan syarat, maupun dalam 

arti menolaknya.

c. Partisipasi dalam perencanaan pembangunan, termasuk pengambilan 

keputusan. Perasaan terlibat dalam perencanaan perlu ditumbuhkan 

sedini mungkin di dalam masyarakat, termasuk keputusan politik yang 

menyangkut nasib mereka, dan partisipasi dalam hal yang bersifat 

teknis.

d. Partisipasi dalam pelaksanaan operasional pembangunan.

e. Partisipasi dalam menerima, memelihara dan mengembangkan hasil 

pembangunan.

f. Pertisipasi dalam menilai pembangunan yaitu keterlibatan masyarakat 

dalam menilai sejauh mana hasilnya dapat memenuhi kebutuhan 

masyarakat.19

4. Tipologi Partisipasi

Ada beberapa tipe (tipologi) partisipasi yang perlu dipahami dalam 

upaya penguatan partisipasi masyarakat sebagaimana terlihat pada tabel 

berikut:

                                                          
19 Ridha Ayu Amalia, Op.Cit., h. 23-24.
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Tabel 2.1
Tipologi Partisipasi

No Tipe Partisipasi Karakteristik

1. Partisipasi pasif/ 
manipulative

a. Masyarakat diberitahu apa yang sedang 
atau telah terjadi.

b. Pengumuman sepihak oleh pelaksana 
proyek tanpa memperhatikan tanggapan 
masyarakat.

c. Informasi yang dipertukarkan terbatas 
pada kalangan profesional di luar 
kelompok sasaran. 

2. Partisipasi informative a. Masyarakat menjawab pertanyaan-
pertanyaan penelitian.

b. Masyarakat tidak diberi kesempatan 
untuk terlibat dan mempengaruhi proses 
penelitian.

c. Akurasi hasil penelitian tidak dibahas 
bersama masyarakat.

3. Partisipasi konsultatif a. Masyarakat berpartisipasi dengan cara 
berkonsultasi.

b. Orang luar mendengarkan, menganalisis 
masalah dan pemecahannya.

c. Tidak ada peluang untuk pembuatan 
keputusan bersama.

d. Para profesional tidak berkewajiban 
untuk mengajukan pendangan.

e. Masyarakat (sebagai masukan) 
ditindaklanjuti.

4. Partisipasi insentif a. Masyarakat memberikan 
pengorbanan/jasanya untuk memperoleh 
imbalan/insentif.

b. Masyarakat tidak dilibatkan dalam proses 
pembelajaran dan eksperimen-
eksperimen yang dilakukan.

c. Masyarakat tidak memiliki andil untuk 
melanjutkan kegiatan-kegiatan setelah 
insentif dihentikan.

5. Partisipasi fungsional a. Masyarakat membentuk kelompok untuk 
mencapai tujuan proyek.

b. Pembentukan kelompok biasanya setelah 
ada keputusan-keputusan utama yang 
disepakati.

c. Pada tahap awal, masyarakat tergantung 
kepada pihak luar, tetapi secara bertahap 
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No Tipe Partisipasi Karakteristik

menunjukkan kemandiriannya.
6. Partisipasi interaktif a. Masyarakat berperan dalam menganalisis 

untuk perencanaan kegiatan dan 
pembentukan atau penguatan 
kelembagaan.

b. Cenderung memperhatikan metode 
interdisipilner yang mencari keragaman 
perspektif dalam proses belajar yang 
tersetruktur dan sistemastis.

c. Masyarakat memiliki peran untuk 
mengontrol atas pelaksanaan keputsan-
keputusan mereka, sehingga memiliki 
andil dalam keseluruhan proses kegiatan.

7. Self mobilization
(mandiri)

a. Masyarakat mengambil inisiatif sendiri 
secara bebas (tidak dipengaruhi pihak 
luar) untuk mengubah sistem atau nilai-
nilai yang mereka miliki.

b. Masyarakat mengembangkan kontak 
dengan lembaga-lembaga lain untuk 
mendapatkan bantuan teknis dan 
sumberdaya yang diperlukan.

c. Masyarakat memegang kendali atas 
pemanfaatan sumberdaya yang ada dan 
atau digunakan.

Sumber:Chabib Soleh dalam Totok Mardikanto dan Poerwoko Subianto: 
2012

Upaya penguatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan tentunya 

perlu diarahkan pada tipe yang ketujuh, yakni partisipasi mandiri. 

Pemahaman atas tipologi partisipasi masyarakat sebagaimana terlihat pada 

tabel di atas akan memudahkan kita dalam mengidentifikasi dan 

menentukan strategi yang dibutuhkan dalam penguatan partisipasi 

masyarakat.20

                                                          
20 Chabib Soleh, Op.Cit., h. 118.
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5. Faktor-faktor yang Berpengaruh pada Partisipasi Masyarakat

Faktor yang mempengaruhi keikutsertaannya terlibat dalam program 

yang ditawarkan pemerintah yaitu pada masyarakat, Teraik Kogoya, dkk 

dikutip dari Ali Nurdin partisipasi bergantung pada kondisi ekonomi, 

sosial budaya dan keberadaan lingkungan dari masyarakat yang terlibat 

serta tingkat pendidikan masyarakat. Bahwa sosial yang dapat digunakan 

para perencana untuk dapat mengetahui bagaimana masyarakat terlibat 

dalam pembangunan adalah faktor geografis, organisasi dan budaya lokal, 

ekonomi masyarakat serta sosial politik yang berkembang. Dari uraian 

tersebut dapat dikemukakan bahwa faktor-faktor yang berhubungan 

dengan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dikelompokkan 

dalam 4 aspek yaitu sebagai berikut: 21

a. Aspek Ekonomi

Pada tingkat lokal, karakteristik wilayah perdesaan yang ditinjau 

dari aspek ekonomi dapat dilihat dari tingkat kesejahteraan dan 

mayoritas pekerjaan penduduknya. 

b. Aspek Sosial Budaya

Perbedaan karakteristik suatu wilayah secara mudah dapat 

diidentifikasi dari sosial budaya yang berkembang pada masyarakat 

setempat.

                                                          
21 Teraik Kogoya dkk, Partisipasi Masyarakat terhadap Pembangunan Infrastruktur 

Jalan Desa di Kabupaten Lanny Jaya-Papua, Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Volume 15 no. 2, 
2015, h. 6
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c. Aspek Geografi Wilayah

Aspek geografis suatu Daerah yang dipertimbangkan dalam 

hubungannya dengan tingkat partisipasi masyarakat meliputi jarak 

Desa dengan pusat kota, serta sumberdaya yang dimilikinya. Pada 

kasus dimana letak geografis wilayah suatu desa jauh dari kota maka 

keadaan yang biasa dijumpai minimnya perhatian dalam pembangunan. 

Keberadaan geografis desa yang didalamnya menyangkut sumberdaya 

alam yang dimiliki, telah menjadikan suatu wilayah memiliki potensi 

yang lebih kompetitif dibandingkan dengan wilayah lainnya secara 

ekonomi.

C. Pembangunan

1. Pengertian Pembangunan

Pembangunan merupakan suatu proses transformasi yang dalam 

perjalanan waktu ditandai oleh perubahan struktural, yaitu perubahan pada 

landasan kegiatan ekonomi maupun pada kerangka susunan ekonomi 

masyarakat yang bersangkutan.22 Pembangunan ekonomi adalah suatu 

proses kenaikan pendapatan perkapita masyarakat yang berlangsung dalam 

jangka panjang.

Dengan demikian, ada tiga unsur yang mesti ada dalam pembangunan, 

yaitu: 23

a. Suatu proses, artinya merupakan suatu perubahan yang terjadi secara

terus menerus.
                                                          

22 Bachrawi Sanusi, Pengantar Ekonomi Pembangunan, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 
2004), h. 8.

23 Hudiyanto, Ekonomi Politik,(Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004), h. 29.
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b. Usaha meningkatkan pendapatan per kapita penduduk

c. Kenaikan pendapatan per kapita penduduk berlangsung terus menerus 

dalam jangka penjang.

Menurut Lincolin Arsyad kenaikan pendapatan per kapita secara terus 

menerus dalam jangka panjang saja tidak cukup bagi kita untuk 

mengatakan telah terjadi pembangunan ekonomi, tetapi perbaikan struktur 

sosial, sistem kelembagaan, dan perubahan sikap dan perilaku masyarakat 

merupakan komponen penting dalam pembangunan ekonomi.24

Keterbelakangan merupakan suatu keadaan yang dialami secara sadar 

dan tidak dapat ditolerir, terutama karena semakin banyak orang 

memperoleh informasi mengenai pembangunan masyarakat di tempat lain 

yang kemudian disadari bahwa ternyata perangkat teknik dan kelembagaan 

untuk menghilangkan kemiskinan, kesengsaraan, dan penyakit sudah 

tersedia. Ini berarti bahwa pembangunan harus dipahami sebagai suatu 

proses berdimensi jamak yang melibatkan perubahan-perubahan besar 

dalam struktur sosial, sikap masyarakat, dan kelembagaan nasional, serta 

percepatan perubahan ekonomi, penyaringan ketidak merataan, dan 

pemeberantasan kemiskinan absolut.

Pembangunan merupakan suatu kenyataan fisik dan suatu keadaan jiwa 

yang diupayakan cara-caranya oleh masyarakat melalui kombinasi 

                                                          
24 Lincolin Arsyad, Ekonomi Pembangunan Edisi 5, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 

2010), h. 31
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berbagai profesi sosial, ekonomi dan kelembagaan untuk mencapai 

kehidupan yang lebih baik.25

Di era otonomi daerah, harusnya paradigma membangun daerah lebih 

difokuskan. Artinya daerahlah yang harus punya inisiatif, prakarsa, 

kemandirian dalam menyusun, melaksanakan dan merencanakan 

pembangunan daerah. Asumsinya daerah lebih tahu mengenai masalah dan 

potensi yang ada di daerahnya masing-masing.26

2. Manfaat Pembangunan Ekonomi

Dengan adanya pembangunan ekonomi maka output atau kekayaan 

suatu masyarakat atau perekonomian akan bertambah. Di samping itu 

kebahagiaan penduduk akan bertambah pula karena pembangunan 

ekonomi tersebut menambah kesempatan untuk mengadakan pilihan yang 

lebih luas.

Pembangunan ekonomi dapat memberikan kemampuan yang lebih 

besar untuk menguasai alam sekitarnya dan mempertinggi tingkat 

kebebasannya dalam mengadakan suatu tindakan tertentu. Oleh karena itu 

pembangunan ekonomi perlu dilaksanakan demi kehidupan manusia yang 

layak.27

Pembangunan ekonomi juga memberikan suatu kebebasan untuk 

memilih kesenangan yang lebih luas. Di dalam perekonomian yang masih 

primitif orang dipaksa bekerja keras hanya untuk mempertahankan 

                                                          
25 Bachrawi Sanusi, Op.Cit., h. 53.
26 Mudrajad Kuncoro, Op.Cit, h. 77.
27 Irawan dan M. Suparmoko, Ekonomika Pembangunan Edisi ke 6, (Yogyakarta: BPFE-

Yogyakarta, 2002), h. 9
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hidupnya sekedar untuk tidak mati. Dengan pembangunan ekonomi akan 

tersedia banyak barang-barang pemuas kebutuhan dan juga lebih banyak 

kesempatan untuk hidup bersenang-senang. Di samping hal-hal tersebut di 

atas, juga akan tersedia lebih banyak jasa (service) yang berfungsi untuk 

memenuhi kebutuhan manusia.

Pembangunan ekonomi juga memungkinkan orang untuk memikirkan 

lebih banyak sifat-sifat perikemanusiaan, karena makin benyaknya sarana 

yang tersedia. Orang dapat dihadapkan menolong orang lain kalau 

kebutuhan untuk dirinya senndiri telah banyak terpenuhi sehingga ada 

suatu surplus yang tersedia untuk orang lain yang menderita karena cacat, 

bencana alam atau miskin.

Dengan adanya pembangunan ekonomi diharapkan akan mengurangi 

jurang perbedaan (kesenjangan ekonomi)  akan negara-negara yang sedang 

berkembang dan negera-negara yang sudah berkembang (maju).28

Dimensi tujuan pembangunan menjelaskan bagaimana urutan tahapan 

evolusi pengukuran ekonomi pembangunan, dari awal muncul teori 

ekonomi pembangunan yang mengukur terjadinya pembangunan dilihat 

dari tingkat output melalui Produk Domestik Bruto (PDB) berkembang 

menggunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), mengatasi 

kemiskinan dengan paradigma entitlement dan kapasitas, kebebasan, 

hingga pembangunan berkelanjutan.29

                                                          
28 Ibid, h. 12.
29 Mudrajad Kuncoro, Masalah, Kebijakan dan Politik Ekonomika Pembangunan, 

(Jakarta: Erlangga, 2010), h. 5.
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Gambar 2.1: Virtous Triangle

Pembangunan Manusia

(1) (2)

(3) Demokrasi

Pertumbuhan Ekonomi
Sumber: UNSFIRS (2000)

Pembangunan manusia mempunyai pengaruh tidak langsung terhadap 

pertumbuhan melalui konsolidasi demokrasi. Tingkat melek huruf yang 

tinggi, kesehatan yang baik, dan kesamaan kesempatan kemungkinan 

partisipasi masyarakat dalam proses politik dan membantu membangun 

konsensus atas tujuan pembangunan (hubungan 2). Demokrasi yang 

partisipatif merupakan alat yang efektif bagi pengumpulan suara dan 

resolusi konflik yang pada gilirannya meningkatkan stabilitas politik dan 

sosial. Dengan memberdayakan masyarakat dan inisiatif lokal, efisiensi 

pilihan investasi dan penyediaan jasa meningkat.30

Pembangunan ekonomi akan berhasil bila telah menggunakan sumber 

daya yang ada secara optimal. Karena pembangunan ekonomi merupakan 

suatu proses yang berlangsung dalam jangka panjang, maka penggunaan 

sumber daya secara maksimal harus pula memperhitungkan dinamika, baik 

                                                          
30 Mudrajad Kuncoro, Otonomi dan Pembangunan Daerah Reformasi, Perencanaan, 

Strategi dan Peluang, Op.Cit.,  h. 115.
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jumlah maupun mutu sumber daya yang ada. Komposisi sumber daya juga 

akan mempengaruhi keberhasilan pembangunan ekonomi dan 

mekanismenya. Untuk wilayah yang luas seperti Indonesia ini, distribusi 

jumlah dan mutu sumber daya amat menentukan pola pembangunan yang 

dilakukan.31

Kemajuan ekonomi yang makin terbuka mempunyai potensi 

memperlebar kesenjangan. Karena besarnya peluang dan meluasnya 

kesempatan untuk memanfaatkan pasar yang makin terbuka, belum tentu 

dapat dimanfaatkan dengan baik oleh golongan ekonomi lemah atau 

wilayah tertinggal.32 Untuk mengatasi hal tersebut dibutuhkan sumber 

daya manusia yang berkualistas. Salah satu tujuan jangka panjang dari 

pembangunan nasional Indonesia adalah peningkatan kualitas sumber daya 

manusia (SDM). Sumber daya manusia bersama-sama dengan teknologi 

dianggap sebagai keunggulan kompetitif untuk mengejar ketertinggalan. 

Meskipun kemajuan teknologi mempunyai peranan yang sangat besar 

dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi dalam pembuatan 

kebijakan pengembangan teknologi mesti mempertimbangkan antara lain, 

sumber daya manusia yang dimiliki dan tujuan dari pembangunan ekonomi 

itu sendiri.33

                                                          
31 S. Mulyadi, Ekonomi Sumber Daya Manusia dalam perspektif Pembangunan, Edisi 

Revisi, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 198
32 Ibid, h. 276.
33Mudrajad Kuncoro, Op.Cit.,, h. 236.
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3. Perencanaan Pembangunan Daerah

Perencanaan pembangunan ekonomi daerah bukanlah perencanaan dari 

suatu daerah. Perencanaan pembangunan ekonomi daerah bisa dianggap 

sebagai perencanaan untuk memperbaiki pembangunan berbagai sumber 

daya publik yang tersedia di daerah tersebut dan untuk memperbaiki 

kapasitas sektor swasta dalam menciptakan nilai sumber-sumber daya 

swasta secara bertanggung jawab.34

Menurut Blakely dalam bukunya Mudrajad Kuncoro ada 6 tahap dalam 

proses perencanaan pembangunan ekonomi daerah yaitu:

Tabel 2.2
Tahapan dalam proses pembangunan ekonomi daerah

Tahap Tugas 

I Pengumpulan dan Analisis Data
a. Penentuan basis ekonomi
b. Analisis struktur tenaga kerja
c. Evaluasi kebutuhan tenaga kerja
d. Analisis peluang dan kendala pembangunan
e. Analisis kapasitas kelembagaan

II Pemilihan strategi pembangunan daerah
a. Penentuan tujuan dan kriteria
b. Penentuan kemungkinan-kemungkinan tindakan
c. Penyusunan target strategi

III Pemilihan proyek-proyek pembangunan
a. Identifikasi proyek potensial
b. Penilaian kelayakan proyek

IV Pembuatan rencana tindakan
a. Prapenilaian hasil proyek
b. Pengembangan input proyek
c. Penentuan alternatif sumber pembiayaan
d. Identifikasi struktur proyek

V Penentuan rincian proyek
a. Pelaksanaan studi kelayakan secara rinci
b. Penyiapan rencana bisnis (Business Plan)

                                                          
34 Mudrajad Kuncoro, Otonomi dan Pembangunan Daerah Reformasi, Perencanaan, 

Strategi dan Peluang, Op.Cit., h. 



38

Tahap Tugas 

c. Pengembangan, pemantauan, dan pengevaluasian 
program

VI Persiapan perencanaan secara keseluruhan dan 
implementasi

a. Penyiapan jadwal implementasi rencana proyek
b. Penyusunan rencana program pembangunan secara 

keseluruhan 
c. Targeting dan Marketing asset-aset masyarakat
d. Pemasaran kebutuhan keuangan.

Sumber: Blakely (1989)35

Dalam pembangunan ekonomi daerah pemerintah memiliki beberapa 

peran diantaranya:36

a. Wirausaha

Sebagai wirausaha, pemerintah daerah bertanggung jawab untuk 

menjalankan suatu usaha bisnis. Pemerintah daerah dapat 

memanfaatkan potensi tanah dan bangunan untuk tujuan konservasi 

atau alasan-alasan lingkungan lainnya, dapat juga sebagai alasan 

perencanaan pembangunan atau juga digunakan untuk tujuan-tujuan 

lain yang bersifat ekonomi.

b. Koordinator

Pemerintah daerah dapat bertindak sebagai koordinator untuk 

menetapkan kebijakan atau mengusulkan strategi-strategi bagi 

pembangunan di daerahnya. Lebih jauh lagi, peran koordinator 

pemerintah dalam pembangunan ekonomi dapat melibatkan kelompok-

kelompok masyarakat dalam mengumpulkan dan mengevaluasi 

                                                          
35 Ibid, h. 49
36 Ibid, h. 114.
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informasi-informasi seperti tingkat ketersediaan pekerjaan, angkatan 

kerja, pengangguran, dan jumlah perusahaan. Dapat juga bekerjasama 

dengan lembaga pemerintah, badan usaha, dan kelompok masyarakat 

lain untuk menyusun tujuan, perencanaan, dan strategi ekonomi.

c. Fasilitator

Pemerintah daerah dapat mempercepat pembangunan melalui 

perbaikan lingkungan perilaku daerahnya. Peran ini dapat meliputi 

pengefisienan proses pembangunan, perbaikan perencanaan dan 

penetapan peraturan.

d. Stimulator

Pemerintah daerah dapat menstimulasi penciptaan dan 

pengembangan usaha melalui tindakan-tindakan khusus yang akan 

mempengaruhi perusahaan-perusahaan yang ada. 

Untuk merencanakan pembangunan suatu daerah dibutuhkan teknik 

untuk merencanakan pembangunan suatu daerah tertentu. Berikut teknik-

tekniknya:

a. Indikator Ekonomi Daerah

1) Struktur Ekonomi Daerah

Analisis tentang struktur ekonomi daerah diperlukan dalam 

penyusunan perencanaan pembangunan daerah sebagai dasar untuk 

menentukan arah umum pembangunan daerah. Bila struktur 

perekonomian suatu daerah didominasi oleh kegiatan pertanian 
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(agraris), maka arah pembangunan juga disesuaikan dengan 

struktur perekonomian daerah tersebut. 37

2) Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Aspek ini penting artinya mengingat pertumbuhan ekonomi 

daerah merupakan salah satu unsur penting dalam proses 

pembangunan daerah disamping aspek pemerataan dan stabilitas. 

Dengan kata lain, peningkatan kegiatan pembangunan suatu daerah 

akan sukar diwujudkan tanpa adanya pertumbuhan ekonomi daerah 

yang cukup tinggi.38

3) Tingkat Kemakmuran Ekonomi Daerah

Tingkat kemakmuran ini seringkali pula disebut sebagai tingkat 

kemakmuran kasar karena hanya memuat aspek ekonomi saja, 

sedangkan aspek kemakmuran lainnya yang menyangkut bidang 

sosial belum termasuk didalamnya. Namun demikian, tingkat 

kemakmuran ekonomi tersebut dewasa ini lazim dipakai sebagai 

ukuran kemakmuran masyarakat, baik pada tingkat nasional 

maupun daerah.39

4) Incremental Capital-Output Ratio (ICOR)

Koefisien ICOR merupakan salah satu teknik yang populer 

dalam penyusunan perencanaan pembangunan. Penggunaan ICOR 

ini mula-mula muncul dalam model Harrod-Domar dalam Teori 

                                                          
37 Sjafrijal, Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Era Otonomi Ed 1, (Jakarta: 

Rajawali Pers, 2004), h. 154
38 Ibid, h. 156
39 Ibid, h. 161
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Ekonomi Makro yang membahas tentang pertumbuhan ekonomi

nasional yang diinginkan (Warranted rate of Growth) serta 

menaksir kebutuhan investasi yang diperlukan untuk mencapai 

tingkat pertumbuhan ekonomi tersebut.40

b. Indikator Kesejahteraan Sosial

1) Indeks Pembangunan Manusia

Angka IPM yang merupakan indeks dari kombinasi tiga unsur 

penting kemakmuran masyarakat yaitu daya beli (pendapatan), 

pendidikan dan kesehatan masyarakat.41

2) Gini Ratio

Perhitungan koefisien gini adalah metode yang cukup terkenal 

untuk mengukur distribusi pendapatan personal dalam masyarakat.

Metode ini diciptakan oleh seorang ahli statistik Itali bernama 

Corrado Gini pada tahun 1908. Koefisien gini ini menghitung 

kesenjangan pendapatan personal (rumah tangga) secara agregatif 

yang diterima masyarakat di atas tingkat tertentu.42

3) Tingkat Kemiskinan

Tingkat kemiskinan adalah persentase penduduk miskin yang 

terdapat di daerah bersangkutan, yang dapat dihitung baik untuk 

daerah pedesaan maupun daerah perkotaan maupun daerah 

administratif seperti provinsi, kabupaten dan kota. Sedangkan 

penduduk miskin pada dasarnya adalah golongan masyarakat yang 
                                                          

40 Ibid, h. 162
41 Ibid, h. 166
42 Ibid, h. 168
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jumlah pendapatannya belum dapat memenuhi kebutuhan pokok 

minimum dalam hidupnya. Kebutuhan pokok minimum tersebut 

meliputi bahan makanan, pakaian, dan perumahan.43

4) Tingkat Pengangguran

Tingkat pengangguran merupakan salah satu indikator penting 

untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat daerah. 

Alasannya jelas karena tingkat pengangguran yang tinggi 

mengindikasikan tingkat kesejahteraan masyarakat yang masih 

rendah, dan demikian pula sebaliknya. Indikator ini sangat penting 

artinya bagi Indonesia sebagai Negara dengan penduduk besar 

sehingga penyediaan lapangan kerja yang lebih banyak merupakan 

sasaran utama pembangunan daerah yang bersifat sangat strategis.

Secara umum pengukuran tingkat pengangguran ditentukan 

oleh dua unsur utama yaitu: (a) jumlah pencari kerja dan, (b) 

kemampuan penyediaan atau penyerapan tenaga kerja yang 

terdapat pada daerah bersangkutan. 44

4. Pembangunan Desa

Menurut Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa Bab 

IX tentang Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan 

yaitu:

Pasal 78
1) Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan 

                                                          
43 Ibid, h. 173
44 Ibid, h. 176.
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melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasana 
Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber 
daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

2) Pembangunan Desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan 
pengawasan.

3) Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan dan kegotongroyongan 
guna mewujudkan persatuan perdamaian dan keadilan sosial.

Pasal 79
1) Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai 

dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan 
pembangunan Kabupaten/Kota.

2) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disusun secara berjangka meliputi:
a. Rencana Pembangunan jangka menengah Desa untuk jangka waktu 

6 (enam) tahun; dan
b. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana 

Kerja Pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) 
tahun.

3) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja 
Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan 
dengan Peraturan Desa.

4) Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan 
Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan satu-satunya dokumen 
perencanaan di Desa.

5) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja 
Pemerintah Desa merupakan pedoman dalam penyusunan Anggaran 
Pendapatam dan Belanja Desa yang diatur dalam Peraturan
Pemerintah.

6) Program Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang berskala lokal 
Desa dikoordinasikan dan/atau didelegasikan pelaksanaannya kepada 
Desa.

7) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
merupakan salah satu sumber masukan dalam perencanaan 
pembangunan Kabupaten/Kota.

Pasal 80
1) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 

79 diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat Desa.
2) Dalam menyusun perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), pemerintah Desa wajib menyelenggarakan 
musyawarah perencanaan Pembangunan Desa.

3) Musyawarah perencanaan Pembangunan Desa menetapkan prioritas 
program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai 



44

oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat 
Desa dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten/Kota.

4) Prioritas pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat 
Desa yang meliputi:
a. Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;
b. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan 

berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang 
tersedia;

c. Pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif;
d. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk 

kemajuan ekonomi; dan
e. Peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat Desa 

berdasarkan kebutuhan masyarakat Desa.

Pasal 81

1) Pembangunan Desa dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja 
Pemerintah Desa.

2) Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 
oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat Desa 
dengan semangat gotong royong.

3) Pelaksanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan dengan memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam 
Desa.

4) Pembangunan lokal berskla Desa dilaksanakan sendiri oleh Desa.
5) Pelaksanaan program sektoral yang masuk ke Desa diinformasikan 

kepada Pemerintah Desa untuk diintegrasikan dengan Pembangunan 
Desa.

Pasal 82

1) Masyarakat Desa berhak mendapatkan informasi mengenai rencana 
pelaksanaan Pembangunan Desa

2) Masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan 
Pembangunan Desa.

3) Masyarakat Desa melaporkan hasil pemantauan dan berbagai keluhan 
terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa kepada Pemerintah Desa dan 
Badan Permusyawaratan Desa.

4) Pemerintah Desa wajib menginformasikan perencanaan dan 
pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana 
Kerja Pemerintah Desa, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 
kepada masyarakat Desa melalui layanan informasi kepada umum dan 
melaporkannya dalam musyawarah Desa paling sedikit 1 (satu) tahun 
sekali.
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5) Masyarakat Desa berpartisipasi dalam musyawarah Desa untuk 
menanggapi laporan pelaksanaan Pembangunan Desa.45

Menurut UUD tentang pembangunan desa di atas dapat disimpulkan

bahwasannya pembangunan desa akan berjalan dengan lancar dan dapat 

dinikmati oleh semua masyarakat yang ada di desa tertentu, apabila 

pemerintah desa dan pemerintah kota bekerjasama dalam perencanaan 

pembangunan desa tersebut dan tentunya memerlukan dorongan dari 

masyarakat untuk ikut serta berpartisipasi dalam memperlancar dan 

mempercepat proses pembangunan desa. Dengan itu dibutuhkan seorang 

pemimpin yang demokratis yang tentunya mampu mempengaruhi 

masyarakatnya untuk membangun desa.

D. Tinjauan Islam tentang Gaya Kepemimpinan dalam Mempengaruhi 

Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa

Kepemimpinan dalam Islam merupakan tugas yang amat berat karena 

berkaitan dengan tugasnya sebagai khalifah di muka bumi. Kepemimpinan 

dalam Islam sangat berkaitan dengan kepemimpinan Rasulullah SAW.  

Kepemimpinan Rasulullah SAW pada dasarnya berasaskan aqidah, syariah

dan moralitas (akhlak) Islam, sedangkan sistemnya adalah syura’

(musyawarah).46

                                                          
45 Hernold Ferry Makawimbang, Kompilasi Peraturan Perundang-undangan tentang Desa 

Sistem Pengolahan dan Tanggung Jawab Dana Desa, (Jakarta: Penerbit Libri, 2016), h. 73-76
46 Ahmad Fuad Effendy, Sejarah Peradaban Arab dan Islam (Malang: Misykat Indonesia, 

2012), h. 128
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Artinya: 
“Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik 

bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) 
hari kiamat dan Dia banyak menyebut Allah.” (QS. Al-Ahzab (33): 21)47

Suri tauladan baik yang dimiliki oleh Rasulullah SAW merupakan 

akhlak/moralitas Islam yang wajib dimiliki oleh setiap pemimpin. Karena 

dengan ahklak yang baik seorang pemimpin dapat memberikan tauladan yang 

baik bagi masyarakat untuk ikut serta menyebarkan kebaikan. Maka hal 

tersebut akan menimbulkan ketentraman dan kesejahteraan dalam kehidupan 

bermasyarakat.

Kualitas kepemimpinan Rasulullah SAW adalah kualitas imamah. Hal itu, 

disamping bisa ditelusuri dari fakta-fakta sejarah kehidupan beliau, juga telah 

dideskripsikan dalam Al-Qur’an, diantaranya dalam surat At-Taubah (9) ayat 

128: 

                   

               

Artinya:

“Sungguh telah datang kepadamu seorang Rasul dan kaummu sendiri, 
berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami, (dia) sangat 

                                                          
47 Departemen Agama RI, Al-Qur’an Tajwid dan Terjemah (Bandung: CV. Penerbit 

Diponegoro, 2010), h. 420



47

menginginkan (keimanan dan kesejahteraan) bagimu, penyantun dan 
penyayang terhadap orang-orang yang beriman.(QS. At-Taubah (9): 128)48

Muhammad SAW tidak meletakkan dirinya sebagai pemimpin otoriter 

yang harus ditaati semua titahnya. Muhammad SAW mengajak semua 

umatnya untuk bersama beliau hanya taat kepada Allah SWT sebagai 

penguasa tunggal, dan taat kepada hukum-hukum-Nya yang tertera dalam Al-

Qur’an. Apabila beliau berkehendak membuat undang-undang untuk mengatur 

kehidupan bersama di tengah masyarakat, maka beliau melibatkan semua 

anggota masyarakat dalam penyusunannya, seperti yang terjadi dalam 

pembuatan Piagam Madinah. Setelah undang-undang itu disepakati dan 

diumumkan, beliaulah yang pertama kali melaksanakannya secara konsisten, 

dan apabila terjadi pelanggaran oleh pihak lain maka sebagai pemimpin beliau 

mengambil tindakan-tindakan tegas dan adil. 

Semasa kepemimpinan Rasulullah SAW tidak ada lembaga-lembaga yang 

lazim keberadaannya di sebuah Negara pada zaman modern ini, seperti 

lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Tapi ketentuan-ketentuan Al-

Qur’an dan petunjuk Rasulullah SAW diterapkan oleh anggota masyarakat 

secara jujur, konsekuen, dan penuh tanggung jawab berdasarkan kesadaran 

hati nurani. 49

Model kepemimpinan Rasulullah SAW ini sangat efektif menghidupkan 

dan membangkitkan kesadaran positif manusia yang merupakan dasar bagi 

                                                          
48 Ibid, h. 207
49 Ibid., h. 125-126
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bangunan suatu umat yang kokoh. Kesadaran positif yang telah 

menghantarkan masyarakat Madinah menuju keberhasilan yang gemilang.50

Berikut dasar konseptual kepemimpinan perspektif Islam:

1. Pendekatan  Normatif

Dasar kepemimpinan Islam secara normatif  bersumber pada Al-

Qur’an dan Hadis yang terbagi atas empat prinsip pokok, yaitu:

a. Prinsip tanggung jawab dalam organisasi

Di dalam Islam telah digariskan bahwa setiap diri adalah pemimpin 

(minimal untuk dirinya sendiri) dan untuk kepemimpinan itu ia dituntut 

untuk bertanggung jawab sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang 

diriwayatkan oleh Bukhari Muslim:

اُم َراٍع َوَرُسْوٌل َعْن َرِع َیِتِھ (رواه ُكلُُّكْم َراٍع َو ُكلُُّكْم َمْسُؤٌل َعْن َرِع َیِتِھ ِالَم
البخرى و مسلم) 
                    

                     
  

Artinya: 
“Setip orang diantaramu adalah pemimpin dan setiap 

pemimpin bertanggung jawab atas kepemimpinannya seorang imam 
(raja) memimpin rakyatnya dan akan ditanya tentang 
kepemimpinannya itu.” (HR. Bukhari dan Muslim).51

Untuk memahami makna tanggung jawab adalah substansi utama 

yang harus dipahami terlebih dahulu oleh seorang calon pemimpin agar 

amanah yang diserahkan kepadanya tidak disia-siakan.

                                                          
50 Ibid, h. 130
51 Imam Bukhari, Shahih Bukhari, Terjemahan H. Hamidi dkk, no 49 Bab 17 Dibencinya 

Perbuatan Menyiksa Budak, ( Jakarta: Widjaya, 1992), h. 1199.
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b. Prinsip Etika Tauhid

Kepemimpinan Islam dikembangkan di atas prinsip-prinsip etika 

tauhid. Persyaratan pertama seorang pemimpin yang telah digariskan 

oleh Allah SWT pada firmannya dalam surat Ali Imran ayat 118:

                      

                          

                  

Artinya:
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu ambil menjadi 

teman kepercayaanmu orang-orang yang, di luar kalanganmu (karena) 
mereka tidak henti-hentinya (menimbulkan) kemudharatan bagimu. 
mereka menyukai apa yang menyusahkan kamu. telah nyata kebencian 
dari mulut mereka, dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka
adalah lebih besar lagi. sungguh telah Kami terangkan kepadamu 
ayat-ayat (Kami), jika kamu memahaminya. (QS. Ali-Imran (3): 118) 52

c. Prinsip Keadilan 

Untuk menjaga keseimbangan kepentingan, maka asas keadilan 

harus benar-benar dijaga agar tidak muncul sigma-sigma ketidakadilan 

seperti kelompok marginal dan lain-lain. Firman Allah SWT dalam 

surah Shaad ayat 26:

                       

                      

                 

                                                          
52 Departemen Agama RI, Op.Cit., h. 65.
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Artinya:
Hai Daud, Sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah 

(penguasa) di muka bumi, Maka berilah keputusan (perkara) di antara 
manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, 
karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya 
orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang 
berat, karena mereka melupakan hari perhitungan. (QS. Shaad (38): 
26) 53

2. Pendekatan Historis

Al-Qur’an begitu kaya dengan kisah-kisah masa lalu sebagai pelajaran 

dan bahan perenungan bagi umat yang akan datang. Dengan pendekatan 

historis ini diharapkan akan lahir pemimpin-pemimpin Islam yang 

memiliki sifat sidiq, fathonah, amanah, dan lain-lain sebagai syarat 

keberhasilannya dalam memimpin. Kisah-kisah dalam Al-Qur’an, Hadis, 

sirah nabawiyah, sirah shahabah telah memuat pesan-pesan moral yang tak 

ternilai harganya. Dan sejarah yang objektif akan tertutur dengan jujur 

tentang betapa rawannya hamba Allah yang bernama manusia ini untuk 

tergelincir kedalam lautan dosa, tidak terkecuali seorang nabi sekalipun 

tetap bisa tergelincir karena khilaf.

3. Pendekatan Teoritik

Ideologi Islam adalah ideologi yang terbuka. Hal ini mengandung arti 

walaupun dasar-dasar konseptual yang ada di dalam bangunan Islam

sendiri sudah sempurna, namun Islam tidak menutup kesempatan 

mengomunikasikan ide-ide dan pemikiran-pemikiran di luar Islam selama 

pemikiran tersebut tidak bertentangan dengan Al-Qur’an dan Sunnah Rasul 

SAW.

                                                          
53 Ibid, h. 454.
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Pengembangan ilmu pengetahuan, kerangka manajemen Islam selama 

berada dalam koridor ilmiah tentunya sangat dianjurkan mengingat 

kompleksitas permasalahan dari zaman ke zaman akan selalu bertambah 

dan sejarah Islam-pun mencatat dari setiap zaman akan lahir pembaharu-

pembaharu pemikir Islam yang membangun dasar-dasar yang relevan 

dengan zamannya.54

Islam menempatkan manusia sebagai fokus dalam pembangunan. 

Pemikiran pembangunan menurut paradigma Islam diantaranya berasal dari 

Ibn Khaldun dan Shah Wali Allah, dua tokoh Islam yang hidup pada periode 

waktu yang berbeda. Islam menunjukkan jalan hidup yang menyeluruh bagi 

umat manusia, yang tidak membedakan manusia menurut ras, kebangsaan atau 

warna kulit. 

Menurut Ghazali dalam bukunya Mudrajad Kuncoro dalam perspektif 

Islam, pembangunan dilaksanakan berdasarkan lima pondasi filosofis, yaitu:55

1. Tauheed Uluhiyyah, yaitu percaya pada kemahatunggalan Tuhan dan 

semua yang di alam semesta merupakan kepunyaan-Nya. Dalam konteks 

upaya pembangunan, manusia harus sadar bahwa semua sumber daya yang 

tersedia adalah kepunyaan-Nya sehingga tidak boleh hanya dimanfaatkan 

untuk pemenuhan kepentingan pribadi. Lebih lanjut, manusia hanyalah 

penerima amanat atas segala sumber daya yang disediakan kepadanya dan 

                                                          
54 Veitzhal Rivai, Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 

12.
55 Mudrajad Kuncoro, Op.Cit., h. 22-23
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harus mengupayakan agar manfaat yang dihasilkannya dapat dibagikan 

kepada manusia lainnya.

2. Tauheed Rubbubiyyah, yaitu percaya bahwa Tuhan sendirilah yang 

menentukan keberlanjutan dan hidup dari ciptaannya serta menuntun siapa 

saja yang percaya kepada-Nya kepada kesuksesan. Dalam konteks upaya 

pembangunan, manusia harus sadar bahwa pencapaian tujuan-tujuan 

pembangunan tidak hanya bergantung pada upayanya sendiri, tetapi pada 

pertolongan Tuhan, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Pada 

satu titik ekstrem, sikap fatalistik tidak dibenarkan sementara pada titik 

ekstrem lainnya, kepercayaan sepenuhnya hanya pada upaya manusia 

sendiri dianggap tidak adil bagi sang Pencipta.

3. Khilafah, yaitu peranan manusia sebagai wakil Tuhan di Bumi. Disamping 

sebagai wakil atas segala sumber daya yang dimanfaatkan kepadanya, 

manusia yang beriman juga harus menjalankan tanggung jawabnya sebagai 

pemberi teladan atau contoh yang baik bagi manusia lainnya.

4. Tazkiyyah an-nas, ini merujuk kepada pertumbuhan dan penyucian 

manusia sebagai persyaratan yang diperlukan sebelum manusia 

menjalankan tanggung jawab yang ditugaskan kepadanya. Manusia adalah 

agen perubahan dan pembangunan (agent of change and development). 

Oleh karena itu, perubahan dan pembangunan yang terjadi sebagai akibat 

upaya manusia ditujukan bagi kebaikan orang lain dan tidak hanya bagi 

pemenuhan kepentingan pribadi.
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5. Al-Falah, yaitu konsep keberhasilan dalam Islam bahwa keberhasilan 

apapun yang dicapai di kehidupan dunia akan mempengaruhi keberhasilan 

di akhirat sepanjang keberhasilan yang dicapai semasa hidup di dunia tidak 

menyalahi petunjuk dan bimbingan yang telah Tuhan tetapkan. Oleh 

karena itu, tidak ada dikotomi di antara upaya-upaya bagi pembangunan di 

dunia maupun persiapan bagi kehidupan di akhirat.

Pembangunan dalam kerangka Islam ditemukan pada pola nilai (value 

pattern) yang melekat dalam Al-Qur’an dan Sunnah. Kedua sumber tersebut 

membentuk kerangka rujukan dalam upaya pembangunan sehingga menjadi 

titik awal dalam perumusan kebijakan pembangunan, tujuan dan proses 

pembuatan keputusan pada suatu level. Hal yang menjadi fokus utama bagi 

upaya pembangunan dan jantung dari pembangunan moral, spiritual, fisik, dan 

pembangunan lingkungan manusia yang akan menjadi agen bagi lingkungan 

fisik dan sosial-ekonominya. Pembangunan mengandung arti tidak hanya 

sebagai proses produksi barang dan jasa, distribusi barang dan jasa, 

transformasi kelembagaan dan struktural, atau pencapaian keseimbangan 

ekologis. Semua itu hanyalah alat atau syarat yang diperlukan bagi 

pembangunan manusia lebih lanjut dalam pencariannya atas martabat manusia 

yang mungkin saja telah hilang tidak hanya dalam aspek ekonomi, tetapi juga 

dalam penurunan moral yang mengancam keberlangsungan hidup manusia di 

masa akan datang.56

                                                          
56 Ibid, h. 24.
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Ada lima tahapan utama yang harus dilalui agar tujuan akhir proses 

pembangunan, yaitu tercapainya sukses di akhirat terpenuhi. Kelima tahapan 

tersebut adalah: pertama, tahapan persiapan kualitatif. Aspek kualitatif 

bersumber dari manusia. Dalam Al-Qur’an manusia diumpamakan sebagai 

sebuah pohon (QS. Ibrahim (14): 24-26). 

                         

                          

                           

               

Artinya: 

(24).Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat 
perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya teguh dan 
cabangnya (menjulang) ke langit. 

(25). Pohon itu memberikan buahnya pada Setiap musim dengan seizin 
Tuhannya. Allah membuat perumpamaan-perumpamaan itu untuk manusia 
supaya mereka selalu ingat.

(26). Dan perumpamaan kalimat yang buruk seperti pohon yang buruk, yang 
telah dicabut dengan akar-akarnya dari permukaan bumi; tidak dapat tetap 
(tegak) sedikitpun. (QS. Ibrahim (14): 24-26). 57

Akar, batang, dan buah merupakan bahasa amtsal untuk akidah, syariat, 

dan muamalat. Dengan akidah yang baik, manusia akan mampu melaksanakan 

syariat dengan baik, yang akhirnya tercermin pada muamalat. Sebaliknya, 

manusia dengan akidah yang buruk pada akhirnya berdampak pada bentuk 

muamalat yang buruk pula. Dengan seorang pemimpin yang memiliki ciri 

                                                          
57 Departemen Agama RI, Op.Cit., h. 258-259.
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seorang yang beriman maka pemimpin dapat mempengaruhi masyarakat 

dengan keimanan dan akhlak yang baik, tercapailah pembangunan yang adil 

dan sejahtera. Dalam sebuah sistem muamalat yang buruk tercermin pada 

hasil-hasil pembangunan yang buruk, seperti kemiskinan, pengangguran, 

ketimpangan distribusi pendapatan, dan kerusakan lingkungan yang sangat 

berbahaya bagi keberlangsungan proses pembangunan generasi berikutnya. 

Tahapan kedua adalah peran dan kedudukan manusia dalam sebuah sistem. 

Pada tahapan ini, status manusia tidak hanya dipandang sebagai individu, 

tetapi statusnya sebagai bagian dari masyarakat sebagai suatu sistem dalam 

kehidupan sehari-hari. Jika masyarakat sebagai kumpulan individu tersebut 

terdiri atas manusia-manusia yang sangat baik, sistem tersebut akan mampu 

menciptakan berbagai manfaat/keuntungan yang sangat berpengaruh bagi 

tahapan berikutnya. Tahapan ketiga, yakni tercapainya keuntungan kualitatif 

dan kuantitatif. Beberapa bentuk keuntungan tersebut adalah kekayaan alam, 

keuntungan teknologi, keuntungan sosio-ekonomi, kepuasan spiritual dan 

moral, serta bentuk keuntungan lainnya.

Tahapan keempat, yakni utilisasi hasil-hasil pembangunan bagi proses 

pembangunan berikutnya. Islam menjelaskan bahwa sumber permasalahan 

ekonomi terletak pada cara pengalokasian atau distribusi faktor-faktor 

produksi yang ada. Allah telah menyediakan semua hal yang dibutuhkan demi 

kelangsungan hidup manusia di alam semesta (QS. Al-Anbiya (21): 20). 
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Artinya:

“Mereka selalu bertasbih malam dan siang tiada henti-hentinya”.
(QS. Al-Anbiya (21), 20) 58

Penekanan Islam pada manusia ditujukan untuk menjaga terjadinya 

keharmonisan atas hasil-hasil pembangunan diantara mereka yakni dengan 

terjadinya distribusi hasil-hasil pembangunan secara merata atas penggunaan 

faktor-faktor produksi mereka. Di samping adanya penekanan pada terjadinya 

distribusi distribusi hasil-hasil pembangunan dimasa sekarang, Islam juga 

sangat menekankan pada  uapaya keberlangsungan proses pembangunan pada 

generasi berikutnya (intertemporal economic decision). Hal tersebut tercermin 

pada perhatian Islam yang sangat besar pada keseimbangan lingkungan (QS. 

21: 107). 

               

Artinya:

“Dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat 
bagi semesta alam”. (QS. Al-Anbiya (21) : 107) 59

Keempat tahapan tersebut secara bersama-sama sangat menentukan 

tercapainya tahapan kelima pembangunan, yakni tercapainya kesuksesan di 

akhirat.60

                                                          
58 Ibid,h. 323.
59 Ibid, h. 331.
60 Mudrajad Kuncoro, Op.Cit. h. 26-27
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Pembangunan pada dasarnya membutuhkan dukungan dari seorang 

pemimpin dan partisipasi masyarakat. Hal terpenting sebelum pembangunan 

ekonomi maupun sosial politik dibangun harus terlebih dahulu membangun 

manusianya. Karena pembangunan tidak akan dapat tercapai dengan baik 

tanpa adanya pemimpin yang bertanggung jawab dan dapat menjalankan 

kepemimpinannya dengan baik dan juga manusia yang siap dengan adanya 

perkembangan dan pembangunan. Kepemimpinan yang baik haruslah 

berpedoman pada Al-Qur’an dan Hadis, yaitu kepemimpinan Rasulullah 

SAW. Sifat-sifat kepemimpinan Rasulullah SAW yang mencerminkan sikap 

seorang pemimpin yang baik dalam Islam merupakan contoh kepemimpinan 

yang patut untuk dicontoh.

E. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.3
Penelitian Terdahulu

No
Peneliti dan 

Tahun
Judul 

Penelitian
Metode 
Analisa

Hasil

1. Fathurrahman 
Fadil (2013)

Partisipasi 
Masyarakat 
dalam 
Musyawarah 
Perencanaan 
Pembangunan 
di Kelurahan 
Kotabaru 
Tengah.

Penelitian 
menggunakan 
metode 
kualitatif 

Pengambilan 
keputusan pada 
kelurahan 
Musrenbangkel 
partisipasi dalam 
pengambilan 
keputusan dinilai 
kurang 
baik,sedangkan 
pemerintah 
Kotabaru 
berperan sebagai 
sosialisasi dan 
pelaksanan 
kegiatan 
kelurahan.
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No
Peneliti dan 

Tahun
Judul 

Penelitian
Metode 
Analisa

Hasil

2. Rhida Ayu 
Amalia (2016)

Pengaruh 
Kepemimpinan 
Kepala Desa 
terhadap 
Tingkat 
Partisipasi 
Masyarakat 
dalam Program 
Simpanan 
Keluarga 
Sejahtera 
(PSKS). Studi 
di Desa Karang 
Anyar 
Kecamatan Jati 
Agung
Kabupaten 
Lampung 
Selatan

Analisis regresi 
linear 
sederhana 
dengan uji F 
dan Uji 
Koefisien 
Determinan 
(R2).

Terdapat 
pengaruh yang 
signifikan 
pengaruh 
Kepemimpinan 
Kepala Desa 
terhadap tingkat 
Partisipasi 
masyarakatdengan 
nilai F hitung 
sebesar 242,98 
jauh lebih besar 
dari pada F tabel 
yaitu 3,88.

3. Agustinus 
Kali  (2011)

Pengaruh Gaya 
Kepemimpinan 
terhadap 
Kinerja 
Karyawan.

Deskriptif 
kualitatif.

Partisipasi 
masyarakat 
kampung Penaki 
terhadap 
perencanaan dan 
pelaksanaan 
pembangunan 
PLTMH di Penaki 
secara persentase 
mayoritas sangat 
rendah karena 
proses sosialisai 
dari aparat 
pemerintah tidak 
berjalan dengan 
baik. 

4. Teraik 
Kogoya, dkk.  
(2015)

Partisipasi 
Masyarakat 
terhadap 
Pembangunan 
Infrastruktur 
Jalan Desa di 
Kabupaten 
Lanny Jaya 
Papua.

Metode yang 
dipakai yaitu 
analisis 
deskriptif 
kuantitatif.

Tingkat 
partisipasi 
masyarakat dalam 
pembangunan 
infrastruktur jalan 
desa terbagi 
dalam 3 tahap 
yaitu tahap 
perencanaan, 
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No
Peneliti dan 

Tahun
Judul 

Penelitian
Metode 
Analisa

Hasil

pelaksanaan, dan 
pemeliharaan. 
Bentuk partisipasi 
terbesar adalah 
bentuk 
sumbangan tenaga 
sebesar 77%, 
material 18%, 
tanah dan 
tanaman 3% dan 
sumbangan dana 
2%.

Agar tidak terdapat penjiplakan terhadap penelitian yang sedang diteliti 

dengan penelitian terdahulu peneliti memberikan rincian perbedaan dan 

persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian terdahulu. Persamaan 

penelitian ini dengan penelitian terdahulu Fathurrahman Fadil adalah meneliti 

partisipasi mayarakat dalam pembangunan kelurahan, perbedaannya pada 

metode penelitian yang digunakan karena metode yang digunakan oleh 

penelitian Fadil yaitu kualitatif sedangkan penelitian ini menggunakan metode 

kuantitatif. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Rhida Ayu Amalia 

adalah meneliti seberapa besar pengaruh kepemimpinan terhadap tingkat 

partisipasi masyarakat, perbedaannya penelitian Rhida menggunakan tingkat 

partisipasi masyarakat dalam Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS), 

sedangkan penelitian ini menggunakan partisipasi masyarakat dalam 

pembangunan desa. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Agustinus Kali

yaitu meneliti pengaruh gaya kepemimpinan, perbedaannya penelitian 

Agustinus meneliti gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan dengan 
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menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, sedangkan penelitian ini 

meneliti pengaruh gaya kepemimpinan terhadap partisipasi masyarakat dengan 

menggunakan metode penelitian kuantitatif. Persamaan penelitian ini dengan 

penelitian Teraik Kogoya dkk yaitu meneliti tentang partisipasi mayarakat 

dalam pembangunan, perbedaannya penelitian Teraik dengan penelitian ini 

adalah teraik hanya meneliti partisipasi masyarakat dan metode penelitian 

yang digunakan adalah analisis deskriptif kuantitatif sedangkan penelitian ini 

meneliti pengaruh gaya kepemimpinan terhadap partisipasi masyarakat dengan 

metode penelitian kuantitatif dan meneliti bagaimana pandangan Islam tentang 

gaya kepemimpinan yang dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam 

pembangunan desa.

F. Kerangka Pemikiran

Dalam melaksanakan program pembangunan desa, kepala desa dituntut

untuk melaksanakan tanggung jawab yang telah diberikan kepadanya dengan 

sebaik mungkin agar tercapainya tujuan dari pembangunan desa. Namun 

dalam pelaksanaannya sangat diperlukan partisipasi dari masyarakat dalam 

memberikan bantuan guna meningkatkan, memperlancar, mempercepat, dan 

menjamin berhasilnya program pembangunan desa.

Kepemimpinan demokratis berorientasi pada manusia, dan memberikan 

bimbingan yang efisien kepada para pengikutnya. Kekuatan kepemimpinan 

demokratis ini bukan terletak pada “person atau individu”, akan tetapi 

kekuatan justru terletak pada partisipasi aktif dari setiap warga kelompok.61

                                                          
61 Veitzhal Rivai, Op. Cit.,h. 86
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Oleh sebab itu dalam pembangunan Desa dibutuhkan kepemimpinan yang 

demokratis guna membangun partisipasi aktif dari masyarakat untuk berperan 

serta dalam pembangunan di desanya. Adapun kerangka pemikiran dalam 

penelitian ini dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 2.2
Kerangka Fikir

Kerangka pemikiran di atas dimaksudkan untuk menjelaskan, 

mengungkapkan dan menentukan persepsi-persepsi keterkaitan antara variabel 

yang akan diteliti yaitu pengaruh gaya kepemimpinan kepala desa terhadap 

partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

G. Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk 

kalimat pertanyaan. Hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis 

terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik.62

Dari Pernyataan di atas maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis 

merupakan salah satu kesimpulan ataupun dugaan sementara dari 

permasalahan yang diajukan serta dibuktikan kebenarannya, untuk mendukung 

hipotesis maka terlebih dahulu perlu penulis kemukakan bahwa, berdasarkan 

                                                          

62 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D, Cet ke-20 (Bandung: 
Alfabeta, 2014), h.64.

Gaya Kepemimpinan (X) Partisipasi 

Masyarakat (Y)
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rumusan masalah dan landasan teori di atas maka penulis kemukakan 

hipotesisnya yaitu:

H0 : Gaya kepemimpinan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap 

partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa di Desa Sri Pendowo dan 

Desa Tanjung Jaya Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah.

H1: Gaya kepemimpinan berpengaruh secara signifikan terhadap partisipasi 

masyarakat dalam pembangunan Desa di Desa Sri Pendowo dan Desa Tanjung 

jaya Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah.
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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan Penelitian

Metodologi penelitian  adalah sekumpulan peraturan, kegiatan, dan 

prosedur yang digunakan oleh pelaku suatu disiplin. Metodologi juga 

merupakan analisis teoritis mengenai suatu cara atau metode. Penelitian

merupakan suatu penyelidikan yang sistematis untuk meningkatkan sejumlah 

pengetahuan, juga merupakan suatu usaha yang sistematis dan terorganisasi 

untuk menyelidiki masalah tertentu yang memerlukan jawaban.1

Jenis yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah jenis penelitian 

kuantitatif. Metode ini sebagai metode ilmiah/scientific, karena  telah 

memenuhi kaidah-kaidah ilmiah yaitu empiris, obyektif, terukur, rasional dan 

sistematis. Metode ini juga disebut metode discovery karena dengan metode 

ini dapat ditemukan dan dikembangkan berbagai iptek baru. Metode ini 

disebut metode kuantitatif karena data penelitian berupa angka-angka dan 

analisis menggunakan statistik.2 Penelitian ini dilakukan pada mayarakat di 

Desa Sri Pendowo dan Tanjung Jaya kecamatan Bangunrejo kabupaten 

Lampung Tengah dengan melihat hal-hal yang berkaitan dengan masalah yang 

diteliti.

Menurut sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif yaitu metode yang 

berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek 

                                                          
1 Suharsimi Arikunto, Metodelogi penelitian (Yogyakarta: Bina Aksara, 2006), h .112.
2 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D, Cet ke-20 (Bandung: Alfabeta, 

2014), h. 7.
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yang diteliti melalui sampel atau populasi sebagaimana adanya, tanpa 

melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku umum.3 Dalam 

penelitian ini metode deskriptif digunakan untuk mengkaji dan mengukur nilai 

rata-rata dari variabel gaya kepemimpinan terhadap partisipasi masyarakat 

dalam pembangunan desa ditinjau dari Ekonomi Islam di Desa Sri Pendowo 

dan Desa Tanjung Jaya Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah 

tahun 2015.

B. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data atau informasi dengan 

membaca, mengutip dan menyusunnya berdasarkan data-data yeng telah 

diperoleh. Dalam penulisan skripsi ini data yang peneliti peroleh berasal dari 

data primer dan sekunder.

1. Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan 

data kepada pengumpul data.4 Dalam penelitian ini penulis memperoleh 

data langsung dari responden atau objek penelitian. 

Sumber data diperoleh dari: Kuesioner yang dibagikan kepada 

masyarakat di Desa Sri Pendowo dan Desa Tanjung Jaya Kecamatan 

Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah. Kepada masyarakat penulis 

ingin memperoleh data mengenai persepsi mereka tentang gaya 

kepemimpinan kepala Desa Sri pendowo dan Kepala Desa Tanjung Jaya 

Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah. Beberapa data 

                                                          
3 Ibid, h.29
4 Ibid, h. 225.
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dokumentasi yang dibutuhkan dalam penyajian data penelitian, berupa 

gambaran umum tentang sejarah berdirinya objek penelitian, jumlah 

masyarakat, dan lain-lain.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung 

memberikan data pada pengumpul data.5 Beberapa sumber data sekunder 

yang peneliti peroleh antara lain yaitu pengumpulan data-data dari 

internet, junal dan buku-buku sebagai bahan pelengkap dalam penelitian 

ini.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.6 Populasi 

bukan sekedar jumlah yang ada pada obyek/subyek yang dipelajari, tetapi 

meliputi seluruh karakteristik/sifat yang dimiliki oleh subyek atau obyek 

itu. 

Adapun populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat di 

Desa Sri Pendowo dan Desa Tanjung Jaya Kecamatan Bangunrejo 

Kabupaten Lampung Tengah tahun 2016, akan diperinci dalam tabel di 

bawah ini:

                                                          
5 Ibid, h. 226
6 Ibid, h. 80.
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Tabel 3.1
Jumlah Mayarakat di kampung Sri Pendowo dan Kampung Tanjung 

Jaya Kecamatan Bangurejo Lampung Tengah 2016

No.                 Kampung Jumlah Kk

1 Tanjung Jaya 1.669

2 Sri Pendowo 783

Jumlah 2.452

Sumber:Data masyarakat 2016 di kampung Sri Pendowo dan Tanjung 
Jaya Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut.7 Tujuan penentuan sampel ialah untuk memperoleh 

keterangan mengenai objek penelitian dengan cara mengamati hanya 

sebagian dari poplasi, suatu redaksi terhadap jumlah objek penelitian. 

Tujuan lain dari penentuan sampel ialah untuk mengemukakan dengan 

tepat sifat-sifat umum dari populasi dan untuk menarik generalisasi dari 

hasil penyelidikan.8 Jadi yang dimaksud dengan sampel adalah wakil yang 

telah dipilih untuk mewakili populasi. Sampel ini merupakan cerminan 

dari populasi yang sifat-sifat akan diukur dan mewakili populasi yang ada. 

Dengan adanya sampel ini maka proses penelitian akan lebih mudah dan 

sederhana.

Dalam ilmu sosial tidak sedikit permasalahan yang dihadapai dalam 

penentuan sampel ini, penentuan ukuran sampel dari populasi dapat 

                                                          
      7Ibid, h. 81.

8 Mardalis, Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal, Cet. VII (Jakarta: Bumi Aksara, 
2004), h. 55.
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ditentukan salah satunya untuk ilmu sosial adalah dengan menggunakan 

rumus Slovin yang dikutip oleh Savilla dalam bukunya Sadarmayanti dan 

Syarifudin Hidayat adalah sebagai berikut:

n	=	 1 +
Keterangan:

n : Ukuran Sampel; 

N : Ukuran Populasi;

    : Tingkat kekeliruan pengambilan sampel yang dapat ditolerir.9

Dari rumus di atas dapat diketahui sampel dari populasi masyarakat di 

Desa Sri Pendowo dan Tanjung Jaya kecamatan Bangunrejo yaitu:

= 2.4521	 + 2.452	 × 0,1 = 96,08

Sampel yang diperoleh yaitu 96 responden yang akan dijadikan 

sampel, dengan tingkat kekeliruan pengambilan sampel yang dapat 

ditolerir sebesar 10% = 0,1.

3. Teknik Sampling

Teknik Sampling adalah “Memilih jumlah tertentu dari keseluruhan 

populasi”.10 Dengan demikian sampling adalah penyeleksian terhadap 

sebagian (contoh) dari keseluruhan (populasi) agar supaya dapat dijadikan

kesimpulan yang bersifat menyeluruh. 

                                                          
      9 Sedarmayanti dan Syarifuddin Hidayat, Metodologi Penelitian (Bandung: Madar Maju, 
2002), h. 143.

  10 S. Nasution, Metodologi Penelitian Dasar (Jakarta: Bulan Bintang, 1994), h. 95.
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Teknik yang peneliti gunakan dalam penentuan sampel ini adalah 

Probability Sampling. Probability sampling adalah teknik pengambilan 

sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur (anggota) 

populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel.11

D. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data-data di lapangan yang diperlukan dalam 

penelitian ini digunakan beberapa metode, yaitu sebagai berikut:

1. Metode Observasi

Menurut Sutrisno Hadi (1986) dalam bukunya Sugiono 

mengemukakan bahwa, observasi merupakan suatu proses yang 

kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan 

pisikologis. Dua diantara terpenting adalah proses-proses pengamatan dan 

ingatan.12 Berdasarkan kutipan ini maka dapat disimpulkan bahwa yang 

dimaksud dengan metode observasi disini adalah suatu cara yang 

digunakan dalam mengumpulkan data-data melalui suatu pengamatan dan 

juga pencatatan. Metode observasi ini akan penulis pergunakan untuk 

memperoleh data tentang hal-hal yang berkaitan dengan penelitian.

Observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah partisipasi 

nonpartisipan, yaitu peneliti tidak terlibat dan hanya sebagai pengamat 

independen.13

                                                          
11 Sugiono, Op. Cit, h. 83
12Ibid , h. 145
13 Ibid, h. 146



69

2. Kuesioner

Pengukuran kuesioner variabel independen (x) yaitu gaya 

kepemimpinan serta variabel dependen (y) partisipasi masyarakat, pada 

penelitian ini menggunakan skala likert. Skala likert digunakan untuk 

mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang 

tentang fenomena sosial. Dengan skala likert, maka variabel yang akan 

diukur dijabarkan menjadi indikator variabel . kemudian indikator tersebut 

dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrumen yang 

dapat berupa pernyataan atau pertanyaan.14 Jawaban dari setiap item yang 

menggunakan skala likert mempunyai gradasi dari sangat positif hingga 

sangat negatif. Sementara untuk keperluan analisis kuantitatif diberikan 

skor sebagai berikut:

a. Sangat Setuju (SS) diberi skor 5

b. Setuju (S) diberi skor 4

c. Ragu-ragu (RR) diberi skor 3

d. Tidak Setuju (TS) diberi skor 2

e. Sangat Tidak Setuju (STS) diberi skor 1

E. Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel merupakan unsur penelitian yang 

memberitahukan bagaimana mengukur suatu variabel. Definisi operasional 

menunjukkan indikator-indikator yang akan digunakan untuk mengukur 

                                                          
14 Ibid, h. 93.
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variabel-variabel secara terperinci, dalam hal ini definisi operasionalnya 

adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Daftar Variabel dan Skala Pengukuran Variabel Penelitian

Operasional 
Variabel

Definisi 
Variabel

Indikator Pernyataan

Gaya 
Kepemimpinan 
(X) 

gaya 
kepemimpinan 
merupakan 
norma perilaku 
yang digunakan 
seorang pada 
saat orang 
tersebut 
berusaha 
mempengaruhi 
perilaku orang 
lain. (Miftah 
Thoha)

1. Persepsi 
pemimpin.

1. Kepala Desa 
membuat asumsi-
asumsi untuk 
bertindak adil 
dalam 
pengambilan 
keputusan untuk 
kepentingan 
pembangunan 
Desa.

2. Nilai 
kepemimpinan

2. Kepala Desa 
memiliki nilai-
nilai 
kepemimpinan 
yang memotivasi 
masyarakat 
untuk bersama-
sama melakukan 
perubahan yang 
lebih baik.

3. Sikap 
pemimpin.

3. Kepala Desa 
memiliki sikap 
kepemimpinan 
yang memberikan 
dorongan, 
memberikan 
contoh dan 
memberikan 
dukungan penuh 
kepada 
masyarakat.

4. Perilaku 
pemimpin.

4. Kepala Desa 
bertindak tegas 
terhadap 
masyarakat dan 
memberikan 
kesempatan 
kepada 
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Operasional 
Variabel

Definisi 
Variabel

Indikator Pernyataan

masyarakat 
untuk 
memberikan ide-
ide untuk 
mengatasi 
masalah yang 
terjadi.

Partisipasi 
Masyarakat (Y)

Merupakan 
Masyarakat 
ikut serta yaitu 
mengikuti dan 
menyertai 
pemerintah 
dalam memberi 
bantuan guna 
meningkatkan, 
memperlancar, 
mempercepat 
dan menjamin 
hasilnya usaha 
pembangunan 
(Hamim 
Alhusniduki 
dkk, 1996)

1. Perencanaan 1. Masyarakat ikut 
terlibat dalam 
perencanaan 
untuk  
menentukan 
tujuan 
pembangunan 
Desa.

2. Pelaksanaan 2.Masyarakat ikut 
terlibat dalam 
pelaksanaan 
pembangunan 
Desa

3. Mengawasi 
dan 
mengevaluasi

3.Masyarakat 
mengawasi dan 
mengevaluasi 
proses dan hasil 
dari pembangunan 
Desa.

4. Pemanfaatan 4.Masyarakat 
mendapatkan 
manfaat secara 
merata dari hasil 
pembangunan 
desa.



72

F. Teknik pengolahan dan Analisis Data

1. Langkah-langkah Pengolahan Data

Penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif, dalam mengolah data 

melalui empat tahap yaitu sebagai berikut: 15

a. Editing, yaitu pengecekan terhadap data atau bahan yang telah 
diberikan oleh responden sesuai dengan alternatif yang tersedia dalam 
kuesioner.

b. Klasifikasi, yaitu menggabungkan atau mengklasifikasikan hasil 
jawaban yang diberikan sesuai dengan alternatif kuesioner serta 
menghitung besarnya persentase jawaban berikut.

c. Tabulating, yaitu memasukan data yang telah diklasifikasikan dan 
dihitung persentasenya kedalam sebuah tabel sehingga dilihat jawaban 
dari masing-masing item kuesioner.

d. Interpretasi, yaitu memberikan tanggapan atau pengertian terhadap 
jawaban angket responden, dimana hal ini dapat diambil dari 
persentase jawaban yang besar.

2. Cara Pengolahan Data

a. Uji Validitas

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat 

kevalidan atau kesahihan suatu instrument. Suatu instrumen yang valid 

mempunyai validitas tinggi. Sebaliknya, instrumen yang kurang valid 

berarti memiliki validitas rendah.

Sebuah instrumen dikatakan valid apabila mampu mengungkap 

data dari variabel yang diteliti dengan secara tepat. Tinggi rendahnya 

                                                          
15 Noer Saleh dan Musannef, Pedoman Membuat Skripsi (Jakarta : Gunung Agung, 1989), h. 

17-18.
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validitas instrumen menunjukkan sejauh mana data yang terkumpul 

tidak menyimpang dari gambaran tentang validitas yang dimaksud.16

Uji validitas menggunakan rumus korelasi Product Moment

sebagai berikut:

= 
	∑ 	(∑ )(∑ )

[ ∑ (∑ )²][ ∑ (∑ )²]
Keterangan:

rxy : koefisien korelasi antara X dan Y;

x : jumlah skor butir, masing-masing item;

y : jumlah skor total;

N : jumlah responden;

x2 : jumlah kuadrat butir;

y2 : jumlah kuadrat total.17

Dasar pengambilan keputusan validitas 

1) Jika r Hitung > r Tabel, maka instrumen berkolerasi signifikan 

terhadap skor total dinyatakan valid;

2) Jika r Hitung < r Tabel, maka instrumen tidak berkolerasi 

signifikan terhadap skor total dinyatakan tidak valid. Dalam 

penelitian ini menggunakan SPSS.

                                                          
16  Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: PT.Rineka 

Cipta, 2013), h. 212.
17 Suharsimi Arikunto, Op.Cit. h.72.
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b. Uji Reliabilitas

Reliabilitas menunjukkan pada suatu pengertian bahwa suatu 

instrumen cukup dapat dipercaya untuk dapat digunakan sebagai alat 

pengumpul data karena instrumen tersebut sudah baik. Instrumen yang 

baik tidak bersifat tendensius mengarahkan responden untuk memilih 

jawaban-jawaban tertentu. Instrumen yang sudah dapat dipercaya, 

yang reliabel akan menghasilkan data yang dapat dipercaya juga.18

Format yang digunakan untuk menguji reliabilitas instrumen dalam 

penelitian adalah koefesien  Alfa Cronbach.19, yaitu:

Rumus Alpha cronbach sebagai berikut:

=	 − 1 1 −	∑

Keterangan: 

: Reliabilitas Instrumen;

: Banyaknya Item Pertanyaan atau Pernyataan;

∑ : Jumlah Varian Butir;

: Varian Total.

3. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas adalah untuk melihat apakah nilai residual 

terdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah 

memiliki nilai residual yang terdistribusi normal. Jadi uji normalitas 

                                                          
18 Suharsimi Arikunto, Op.Cit, h. 221
19 Ibid, h. 239.



75

bukan dilakukan pada masing-masing variabel tetapi pada nilai 

residualnya. Uji normalitas dapat dilakukan dengan uji kolmogorov 

smirnov. Dalam Gozali untuk mendeteksi normalitas data juga diuji 

dengan uji kolmogorov smirnov dilihat Dari nilai residual. Dikatakan 

normal bila residual yang dihasilkan diatas nilai signifikansi yang 

ditetapkan.20

Rumusnya:21

1) Taraf signifikan = 0,05

2) Statistik uji

L = Max 	( 1)	– 	 ( 1)Z1 = 	 	

3) Daerah titik (DK) = {L > }; n adalah ukuran 

sampel kesimpulan: jika > maka H0 ditolak.

b. Uji Homogenitas

Uji homogenitas dilakukan untuk mengetahui apakah data yang 

diperoleh seragam atau tidak variansi sampel-sampel yang diambil dari 

populasi yang sama. Dalam menguji homogenitas sampel, pengetesan 

didasarkan atas asumsi bahwa apabila varian yang dimiliki oleh 

sampel-sampel yang bersangkutan tidak jauh berbeda maka sampel-

sampel tersebut cukup homogen. Rumusnya sebagai berikut:

1) Mencari varians/standar deviasi variabel X dan Y, dengan rumus:

                                                          
20 Albert Kurniawan, Metode Riset untuk Ekonomi dan Bisnis, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 

156.
21 Purwanto, Statistika Untuk Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), h. 156.
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Sx2 = 
∑ 	(∑ )

	( )
2) Mencari F hitung dengan dari varians X dan Y, dengan rumus:

F = 	
SBesar = varian dari kelompok dengan varians terbesar (lebih 

banyak)

SKecil = varian dari kelompok dengan varians terkecil (lebih 

sedikit).22

c. Uji Linearitas

Uji linearitas dilakukan terhadap persamaan linear menentukan 

persamaan Y= a + bx. Jadi dalam perhitungan harus ditemukan dahulu 

persamaan regresi sampelnya. Kita tahu secara matematis bahwa 

persamaan tersebut akan dikatakan linear apabila nilai b tidak sama 

dengan nol. Nilai b merupakan penaksiran parameter populasi . 

Untuk penaksir konstanta a bisa bernilai bebas. Apabila  antara 

variabel x dan y dikatakan sudah memiliki hubungan linier, berarti bisa 

dikatakan sudah dikatakan variabel x berpengaruh terhadap variabel y. 

Dalam hal ini tidak diperlukan secara khusus tersendiri uji pengaruh. 

Langkah uji linearitas atau uji pengaruh adalah sebagai berikut:

1) Bentuk hipotesis model linear

H0 : = 0 (persamaan adalah tidak linear atau tidak ada relasi 

antara x dan y).

                                                          
22 Ibid, h.158.
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H1 : ≠0 (persamaan adalah linear atau ada relasi antara x dan y). 

2) Formulasikan rancangan analisis. Tentukan uji dua pihak taraf 

kesalahan .

Hubungan linear terpilih berbentuk y = a + bx dengan:

b = 
	∑ 	 	∑ 		∑ (∑ ) dan  a = y + bx

Untuk penentuan diterima atau ditolaknya persamaan hipotesis, 

dihitung nilai distribusi F.23

4. Alat Uji Hipotesis

a. Analisis Regresi Linear Sederhana

Teknik analisis data digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

regresi sederhana. Secara umum, analisis regresi pada dasarnya studi 

mengenai ketergantungan variabel dependen (terikat) dengan satu atau 

lebih variabel independen (bebas) dengan tujuan untuk mengestimasi 

atau memproduksi rata-rata populasi atau nilai-nilai variabel dependen 

berdasarkan nilai variabel independen yang diketahui.24

Hasil analisis regresi adalah berupa koefisien variabel independen 

(bebas). Koefisien ini diperoleh dengan cara memprediksi nilai 

variabel dependen (terikat) dengan suatu persamaan. Koefisien regresi 

hitung dengan tujuan meminimumkan penyimpangan antara nilai 

aktual dan nilai estimasi variabel terikat berdasarkan data yang ada. 

Selain mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel, analisis 
                                                          

  23 Sukestiarno, Statistika Dasar ( Yogyakarta: Andi Offset, 2014), h. 169.
24  Imam Ghazali, Aplikasi Analisis Multivariate dengan program SPSS (Semarang: 

Universitas Diponegoro, 2012), h. 41.
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regresi juga menunjukkan arah antara variabel terikat dengan variabel 

bebas. 

Model matematikanya ditulis sebagai berikut:

Y = a + bX

Dimana:

Y = Variabel terikat yaitu partisipasi masyarakat dalam pembangunan 

Desa. 

X = Variabel bebas yaitu gaya kepemimpinan

a = Nilai konstanta

b = Koefisien regresi25

Dari data yang sudah dikumpulkan dan tersusun secara sistematis 

kemudian dianalisis dalam menggunakan pendekatan kuantitatif yaitu 

menguraikan data dalam kalimat-kalimat yang jelas, terperinci, 

sehingga analisis akan mudah dilakukan dalam penafsiran suatu 

kesimpulan.

b. Uji Koefisien Regresi Sederhana (Uji T)

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi 

variabel independen secara parsial berpengaruh signifikan terhadap 

variabel dependen. Tingkat signifikansi yang akan digunakan adalah 

0,05 dengan kriteria pengujian H0 akan diterima jika t tabel < t hitung 

dan H0 akan ditolak jika t hitung > t tabel. Untuk menguji hipotesis, 

pengaruh antara Gaya Kepemimpinan (X) dengan partisipasi 

                                                          
25 Dergibson Siagaan dan Sugiarto, Metode Statistika untuk Bisnis dan Ekonomi, (Jakarta: 

PT.Gramedia Pustaka Utama,2006), h. 227.
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masyarakat (Y), maka diadakan pengujian dengan menggunakan 

rumus “t” yaitu:

=	 √ − 2
√1 −

Dimana: 

t= Observasi

n= Banyak Observasi

r= Koefisien Korelasi

Adapun untuk melakukan uji statistik tersebut sebagai berikut:

1) Hipotesis Nihil (H0)

Tidak terdapat hubungan yang positif antara gaya kepemimpinan 

dengan partisipasi masyarakat.26

2) Hipotesis alternatif (H1)

Terdapat hubungan yang posistif antara gaya kepemimpinan 

dengan partisipasi masyarakat.

                                                          
26 Duwi Priyatno, Paham Analisis Statistik Data dengan SPSS, (Yogyakarta: Mediakom, 

2010), h. 62.
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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kampung Sri Pendowo

1. Sejarah Kampung Sri Pendowo

Pada tahun 1956 kampung Sri Pendowo masuk wilayah Kecamatan 

Komering/Anak Tuha dan pada tahun 1964 dipindah masuk wilayah 

Kecamatan Bangunrejo kabupaten Lampung Tengah sampai sekarang.

Urutan pejabat yang pernah memimpin Kampung Sri Pendowo sebagai 

berikut:

Tabel 4.1
Sejarah Pemerintahan Kampung Kepala Kampung

Sebelum dan Sesudah Berdirinya Kampung Sri Pendowo
No Periode Nama Kepala Kampung Keterangan
1. 1965-1967 Sastro Suwarno
2. 1968-1975 Kasban 
3. 1976-1982 Tirto Wiyono
4. 1983-1988 Jhon Sukirno
5. 1989-1991 Supardi PLT
6. 1992-1998 Jhon Sukirno
7. 1999-2001 Supriyani
8. 2002-2006 Jhon Sukirno PLT
10. 2007-2012 Jhon Sukirno PLT
11. 2013-Sekarang Sudiryo
Sumber: Data kampung Sri Pendowo Kecamatan Bangunrejo Kabupaten 
Lampung Tengah Tahun 2016

2. Kondisi Geografis

a. Letak dan Luas Wilayah

Kampung Sri Pendowo merupakan salah satu dari 16 kampung di 

wilayah kecamatan Bangunrejo yang terletak 5 Km kearah Utara dari 
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kota kecamatan. Kampung Sri Pendowo mempunyai luas wilayah 

seluas 600 Ha, dengan batas-batas sebagai berikut:

1) Sebelah utara berbatasan dengan kampung Jaya Sakti Kecamatan 

Anak Tuha.

2) Sebelah selatan berbatasan dengan kampung Sinar Luas.

3) Sebelah timur berbatasan dengan kampung Tanjung Jaya.

4) Sebelah barat berbatasan dengan kampung Sukanegara.

b. Iklim 

Iklim kampung Sri Pendowo sebagaimana kampung-kampung lain 

di wilayah Indonesia yaitu memiliki iklim tropis (kemarau dan 

penghujan), hal itu mempunyai pengaruh langsung terhadap pola 

tanam yang ada di kampung Sri Pendowo kecamatan Bangunrejo.

3. Kondisi Sosial

a. Jumlah Penduduk

Kampung Sri Pendowo mempunyai jumlah penduduk 3.517 jiwa, 

yang tersebar dalam 7 dusun, dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 4.2
Jumlah Penduduk

Dusun I Dusun 
II

Dusun 
III

Dusun 
IV

Dusun 
V

Dusun 
VI

Dusun 
VII

663 587 428 485 504 470 380

Sumber: Data kampung Sri Pendowo Kecamatan Bangunrejo Kabupaten 
Lampung Tengah Tahun 2016.
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b. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan masyarakat kampung Sri Pendowo adalah 

sebagai berikut:

Tabel 4.3
Tingkat Pendidikan

Pra 
Sekolah

Tidak 
Sekolah

SD SMP SMA Sarjana

134 276 374 194 184 9

Sumber: Data kampung Sri Pendowo Kecamatan Bangunrejo 
Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016

c. Sarana dan Prasarana Kampung

Kondisi sarana dan prasana kampung Sri Pendowo secara garis 

besar adalah sebagai berikut:

Tabel 4.4
Prasarana Kampung

No Sarana/Prasarana Jumlah Keterangan
1. Sarana Ibadah

1. Masjid/Mushola
2. Gereja
3. Pura 

14
-
-

2. Sarana Pendidikan
a. PAUD
b. SD
c. TPA

1
2
1

3. Sarana Kesehatan
a. Puskesmas Pembantu
b. Polindes
c. Posyandu 

-
1
4

-
Tidak ada sarana 
Prasarana medis.
Di rumah warga.

4. Sarana Pemerintahan
a. Balai Kampung
b. Kantor Kampung

1
1

Perlu perbaikan
-

5. Sarana Keamanan
a. Poskampling 18 7 rusak

6. Sarana Transportasi
a. Jalan Dusun
b. Jalan Kampung

14.600 M
5.000 M

Masih jalan 
tanah
Onderlagh 
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No Sarana/Prasarana Jumlah Keterangan
7. Sarana Olahraga

a. Lapangan bola kaki
b. Lapangan Volli
c. Lapangan Bulutangkis

1
2
4

-
Di pekarangan 
warga.
Lapangan tanah.

8. Sarana Umum Lainnya
a. TPU 1

Sumber: Data kampung Sri Pendowo Kecamatan Bangunrejo 
Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016.

4. Kondisi Ekonomi Penduduk

a. Mata Pencaharian Penduduk

Karena kampung Sri Pendowo merupakan kampung pertanian, 

maka sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai 

petani, dengan jumlah penduduk usia belum/tidak produktif 303 jiwa. 

Sedangkan jumlah usia produktif sebagai berikut:

Tabel 4.5
Mata Pencaharian Penduduk

No Mata Pencaharian Jumlah Penduduk
1. Buruh Tani 603
2. Petani 705
3. Peternak 58
4. Pedagang 77
5. Tukang Kayu 13
6. Tukang Batu 21
7. Penjahit 7
8. PNS 13
9. Pensiunan 2

10. TNI/Polri -
11. Perangkat Kampung 10
12. Pengrajin 3
13. Industri Kecil 39
14. Buruh Industri 105
15 Lain-lain 793

Sumber: Data kampung Sri Pendowo Kecamatan Bangunrejo 
Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016
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b. Pola Penggunaan Tanah

Penggunaan tanah di kampung Sri Pendowo sebagian besar 

digunakan untuk lahan pertanian, perkebunan, dan perumahan 

penduduk.

c. Pemilik Ternak

Penduduk kampung Sri Pendowo selain bermata pencaharian 

sebagai petani juga beternak sebagai usaha sampingan keluarga. Jenis 

ternak yang dipelihara merupakan ternak yang umum dipelihara oleh 

masyarakat Indonesia. Jumlah kepemilikan hewan ternak oleh 

penduduk kampung Sri Pendowo sebagai berikut:

Tabel 4.6
Kepemilikan Ternak

Hewan Ternak Jumlah
Ayam/itik 18.000
Kambing 1.700
Sapi 700
Babi -
Lain-lain -

Sumber: Data kampung Sri Pendowo Kecamatan Bangunrejo 
Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016

B. Gambaran Umum Kampung Tanjung Jaya

1. Sejarah Kampung Tanjung Jaya

Kampung Tanjung Jaya adalah Kampung pemisahan dari kampung 

Bumi Ilir kecamatan  Padang Ratu dan Kampung Sinar Luas dan PTPN 

VII. Kampung Tanjung Jaya untuk wilayah Timur (Gunung Terang) dan 

dibuka pada tahun 1930,dan untuk Wilayah Barat Kampung Tanjung Jaya 

dibuka pada Tahun 1960,yang dipimpin oleh Bapak Opek Sape`I.
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Kampung Tanjung Jaya resmi menjadi Kampung devinitif pada tahun 

1962 dengan nama Kampung Tanjung Jaya. Pada bulan Februari 2011 

wilayah Timur (Gunung Terang) Resmi mekar menjadi Kampung 

Devinitif dengan nama Kampung Mekarjaya.

Tabel 4.7
Sejarah Pemerintahan Kampung

Nama-nama Demang/Lurah/Kepala Kampung
Sebelum dan Sesudah Berdirinya Kampung Tanjung Jaya

No Periode Nama Kepala 
Kampung

Keterangan

1. 1962 s/d 1970 Ope Sape`I Ka. Kampung Pertama

2. 1971 s/d 1973 Harjo Wasito Ka. Kampung Kedua

3. 1973 s/d1979 M.Diran Ka. Kampung Ketiga

4. 1980 s/d 1984 Opek Sape`I Ka. Kampung Keempat

5. 1985 s/d 1993 Nurhamid Ka. Kampung Kelima

6. 1995 s/d 2003 Nurhamid Ka. Kampung Keenam

7. 2003 s/d 2007 Lukman Hakim Ka. Kampung Ketujuh

8. 2007 S/d 2013 Pawitno Ka. Kampung Kedelapan

9. 2013 s/dSekarang Oktavianus Hermanto Ka. Kampung Kesembilan

Sumber: Data kampung Tanjung Jaya Kecamatan Bangunrejo Kabupaten 
Lampung Tengah Tahun 2016.

2. Kondisi Geografis

a. Kondisi Geografis

Kampung Tanjung Jaya merupakan salah satu dari  17 kampung di 

wilyah Kecamatan Bangunrejo yang terletak 7 Km kearah Timur dari 

kota kecamatan. Kampung Tanjung Jaya mempunyai luas wilayah 

seluas 800 hektar, dengan batas-batas sebagai berikut :

1) Sebelah utara berbatasan dengan Kampung Jaya sakti.

2) Sebelah selatan berbatasan dengan PTPN VII Bekri.
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3) Sebelah timur berbatasan dengan Kampung Mekarjaya.

4) Sebelah barat berbatasan dengan Kampung Sinar Luas.

b. Iklim

Iklim Kampung Tanjung Jaya, sebagai mana kampung-kampung 

lain di wilayah indonesia yaitu mempunyai iklim tropis ( kemarau dan 

penghujan), hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola 

tanam yang ada di Kampung Tanjung Jaya Kecamatan Bangunrejo.

3. Kondisi Sosial

a. Jumlah Penduduk

Kampung Tanjung Jaya mempunyai jumlah penduduk 6.595 jiwa, 

yang tersebar dalam 10 dusun, dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 4.8
Jumlah Penduduk

Dusun I Dusun 
II A

Dusun 
II B

Dusun 
III

Dusun IV

738 472 690 770 728

Dusun V Dusun 
VI A

Dusun 
VI B

Dusun 
VII

Dusun VIII

535 1.008 375 399 678

Sumber: Data kampung Tanjung Jaya Kecamatan Bangunrejo 
Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016.

b. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan masyarakat Kampung Tanjung Jaya adalah 

sebagai berikut : 
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Tabel 4.9
Tingkat Pendidikan

Pra 
Sekolah

Tidak 
Sekolah

SD SMP SMA Sarjana

1.281 277 2.138 2.117 996 89

Sumber: Data kampung Tanjung Jaya Kecamatan Bangunrejo 
Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016.

c. Sarana dan Prasarana Kampung

Kondisi sarana dan prasarana umum Kampung Tanjung Jaya

secara garis besar adalah sebagai berikut :

Tabel 4.10
Prasarana Kampung

No Sarana/Prasarana Jumlah Keterangan
1. Sarana Ibadah

a. Masjid/Mushola
b. Gereja
c. Pura 

30
1
-

2. Sarana Pendidikan
a. PAUD
b. SD
c. MI
d. TPA

4
3
2

18
3. Sarana Kesehatan

a. Puskesmas Pembantu
b. Polindes
c. Posyandu 

1
1
7

-
-
Di Balai Dusun

4. Sarana Pemerintahan
a. Balai Kampung
b. Kantor Kampung

1
1

Perlu perbaikan
Perlu perbaikan

5. Sarana Keamanan
a. Poskampling 37 4 rusak

6. Sarana Transportasi
a. Jalan Dusun
b. Jalan Kampung

32
-

Sebagian rusak 
-

7. Sarana Olahraga
a. Lapangan bola kaki
b. Lapangan Volly
c. Lapangan Bulutangkis

1
7
1

-
Di pekarangan 
warga.
Lapangan semen

8. Sarana Umum Lainnya
a. TPU 3
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Sumber: Data kampung Tanjung Jaya Kecamatan Bangunrejo 
Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016.

4. Kondisi Ekonomi Penduduk

a. Mata Pencaharian Penduduk

Karena Kampung Tanjung Jaya merupakan kampung pertanian, 

maka sebagaian besar penduduknya bermata pencahariaan sebagai 

petani, dengan jumlah penduduk usia belum/ tidak produktif 384 jiwa.

Sedangkan jumlah usia produktif selengkapnya sebagai berikut :

Tabel 4.11
Mata Pencaharian Penduduk

No Mata Pencaharian Jumlah Penduduk
1. Buruh Tani 786
2. Petani 2148
3. Peternak 342
4. Pedagang 125
5. Tukang Kayu 34
6. Tukang Batu 2
7. Penjahit 24
8. PNS 55
9. Pensiunan 9
10. TNI/Polri 12
11. Perangkat Kampung 17
12. Pengrajin 8
13. Industri Kecil 39
14. Buruh Industri 157
15 Lain-lain 1326

Sumber: Data kampung Tanjung Jaya Kecamatan Bangunrejo 
Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016.

b. Pola Pengolahan Tanah

Penggunaan tanah di Kampung Tanjung Jaya sebagian besar 

dipergunakan untuk lahan pertanian, sisanya merupakan perkebunan, 

dan perumahan penduduk.
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c. Pemilikan Ternak

Penduduk Kampung Tanjung Jaya selain bermata pencaharian 

sebagia petani juga beternak sebagai usaha sampingan keluarga. Jenis 

ternak yang dipelihara merupakan ternak yang umum dipelihara oleh 

masyarakat Indonesia pada umumnya. Jumlah kepemilikan hewan 

ternak Jumlah kepemilikan hewan ternak oleh penduduk Kampung 

Tanjung Jaya adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.12
Kepemilikan Ternak

Hewan Ternak Jumlah
Ayam/itik 2921
Kambing 1223
Sapi 919
Babi -
Lain-lain -

Sumber: Data kampung Tanjung Jaya Kecamatan Bangunrejo 
Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016.

C. Karakteristik Responden

Karakteristik responden perlu disajikan dalam penelitian ini guna 

menggambarkan keadaan atau kondisi responden yang dapat memberikan 

informasi tambahan untuk memahami hasil-hasil penelitian. Penyajian data 

deskriptif penenlitian ini bertujuan agar dapat dilihat profil dari data penelitian 

tersebut dan hubungan antar variabel yang digunakan dalam penelitian. Dalam 

hal ini peneliti membagi karakteristik responden menjadi 3 jenis, yaitu:

1. Jenis Kelamin

Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin dapat diketahui 

sebagaimana tabel berikut:
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Tabel 4.13
Jenis Kelamin Responden
Frequency Percent Valid 

Percent
Cumulative 

Percent
Valid Laki-laki 76 79,2 79,2 79,2

Perempuan 20 20,8 20,8 100.0
Total 96 100.0 100.0

Sumber: Data primer diolah 2017

Berdasarkan pada keterangan tabel di atas dapat diketahui tentang jenis

kelamin responden masyarakat kampung Sri Pendowo dan Tanjung Jaya 

yang diambil sebagai responden, yang menunjukkan bahwa mayoritas 

responden adalah laki-laki, yaitu sebanyak 76 orang dengan presentase 

79,2%, sedangkan sisanya adalah responden perempuan sebanyak 20 

orang dengan presentase 20,8% hal ini menunjukkan bahwa sebagian 

besar dari masyarakat kampung Sri Pendowo dan Tanjung Jaya 

Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah yang diambil 

sebagai responden adalah laki-laki.

2. Usia Responden

Deskripsi responden dalam klasifikasi usia, peneliti membaginya 

dalam 4 jenis, diantaranya adalah 20 tahun s/d 29 tahun, 30 tahun s/d 39 

tahun, 40 tahun s/d 49 tahun dan responden yang berusia lebih dari 50 

tahun. Adapun deskripsi responden berdasarkan usia dapat dilihat pada 

tabel sebgai berikut:
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Tabel 4.14
Usia Responden

Frequency Percen
t 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent

Valid 20 th s/d 29 th 9 9.4 9.4 9.4
30 th s/d 39 th 23 24 24 33.4
40 th s/d 49 th 26 27.1 27.1 60.5

>50 th 38 39.5 39.5 100.0
Total 96 100.0 100.0

Sumber: Data primer yang diolah tahun 2017.

Dari tabel di atas terlihat bahwa usia dari responden kampung Sri 

Pendowo dan Tanjung Jaya Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung 

Tengah yang dijadikan sampel, diantaranya usia 20 tahun s/d 29 tahun 

sebanyak 9 orang dengan presentase 9,4%, usia  30 tahun s/d 39 tahun 

sebanyak 23 orang dengan presentase 24%, usia 40 tahun s/d 49 tahun 

sebanyak 26 orang dengan presentase 27,1% dan usia lebih dari 50 tahun 

sebanyak 38 orang dengan presentase 39,5%. Hal ini menunjukkan bahwa 

sebagian besar dari masyarakat kampung Sri Pendowo dan Tanjung Jaya 

Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah yang diambil

sebagai responden adalah usia 40 tahun s/d 49 tahun dan usia >50 tahun 

yaitu 26 dan 38 orang.

3. Pekerjaan Responden

Adapun data mengenai pekerjaan responden masyarakat kampung Sri 

Pendowo dan Tanjung Jaya Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung 

Tengah adalah sebagai berikut:
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Tabel 4.15
Jenis Pekerjaan

Frequency Percent Valid 
Percent

Cumulative 
Percent

Valid Petani 66 68.8 68.8 68.8
Wiraswasta 30 31.2 31.2 100.0
Total 96 100.0 100.0

Sumber: Data primer diolah 2017

Berdasarkan pada keterangan tabel di atas dapat diketahui tentang jenis 

pekerjaan responden masyarakat kampung Sri Pendowo dan Tanjung Jaya 

yang diambil sebagai responden, yang menunjukkan bahwa mayoritas 

responden yang memiliki pekerjaan sebagai petani, yaitu sebanyak 66 

orang dengan presentase 68.8%, sedangkan sisanya adalah responden yang 

memiliki pekerjaan sebagai wiraswasta sebanyak 30 orang dengan 

presentase 31,2% hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar dari 

masyarakat kampung Sri Pendowo dan Tanjung Jaya Kecamatan Bangun 

Rejo Kabupaten Lampung Tengah yang diambil sebagai responden adalah 

yang memiliki pekerjaan sebagai petani.

D. Deskriptif Variabel Penelitian

1. Variabel Gaya Kepemimpinan (X)

Dalam variabel gaya kepemimpinan terdapat 4 indikator yaitu: Semua 

kebijakan dirumuskan melalui musyawarah dan diputuskan oleh 

kelompok, pemimpin selalu berupaya menghargai potensi setiap individu, 

setiap anggota bebas bekerja sama dengan siapa pun dan pembagian tugas 

diserahkan kepada kelompok dan pemimpin bersikap objektif dan 

senantiasa berdasarkan fakta dalam memberikan penghargaan dan kritik. 
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Adapaun hasil penelitian tentang tanggapan responden terhadap indikator-

indikator tersebut adalah:

Tabel 4.16
Tanggapan Responden terhadap Indikator-Indikator Gaya 

Kepemimpinan
No Pernyataan Jawaban Total

SS (5) S (4) RR (3) ST (2) STS 

(1)

F % F % F % F % F % F %

1 X.1 38 39,6 56 58.3 2 2.1 0 0 0 0 96 100

2 X.2 32 33.3 62 64.6 2 2.1 0 0 0 0 96 100

3 X.3 31 32.3 62 64.6 3 3.1 0 0 0 0 96 100

4 X.4 28 29.2 61 63.5 7 7.3 0 0 0 0 96 100

Sumber: Data primer yang diolah tahun 2017

Dari tabel di atas dapat dideskripsikan bahwa tanggapan responden 

terhadap indikator-indikator gaya kepemimpinan tergolong baik. 

Mayoritas responden memberikan jawaban setuju dan sangat setuju yang 

menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan kepala desa Sri Pendowo dan 

Tanjung Jaya Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah 

sudah sesuai dengan kepemimpinan yang demokratis dan mampu 

mengayomi masyarakatnya.

Untuk X.1 (Kepala Desa membuat asumsi-asumsi untuk bertindak adil 

dalam pengambilan keputusan untuk kepentingan pembangunan Desa) 

responden sebanyak 39,6% menjawab sangat setuju, item pernyataan 

didominasi oleh jawaban setuju sebanyak 58.3%, menjawab Ragu-ragu 
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2.1%, dan yang menjawab tidak setuju dan sangat tidak setuju hanya 0%. 

Untuk X.2 (Kepala Desa memiliki nilai-nilai kepemimpinan yang 

memotivasi masyarakat untuk bersama-sama melakukan perubahan yang 

lebih baik) responden sebanyak 33.3% menjawab sangat setuju, item 

pernyataan didominasi oleh jawaban setuju sebanyak 64.6%, menjawab 

Ragu-ragu 2.1%, dan yang menjawab tidak setuju dan sangat tidak setuju 

hanya 0%. Untuk X.3 (Kepala Desa memiliki sikap kepemimpinan yang 

memberikan dorongan, memberikan contoh dan memberikan dukungan 

penuh kepada masyarakat) responden sebanyak 32.3% menjawab sangat 

setuju, item pernyataan didominasi oleh jawaban setuju sebanyak 64.6%, 

menjawab Ragu-ragu 3.1%, dan yang menjawab tidak setuju dan sangat 

tidak setuju hanya 0%. Dan untuk X.4 (Kepala Desa bertindak tegas 

terhadap masyarakat dan memberikan kesempatan kepada masyarakat 

untuk memberikan ide-ide untuk mengatasi masalah yang terjadi) 

responden sebanyak 29.2% menjawab sangat setuju, item pernyataan 

didominasi oleh jawaban setuju sebanyak 63.5%, menjawab Ragu-ragu 

7.3%, dan yang menjawab tidak setuju dan sangat tidak setuju hanya 0%.

2. Variabel partisipasi masyarakat (Y)

Dalam variabel gaya kepemimpinan terdapat 4 indikator yaitu:

Perencanaan, pelaksanaan, mengawasi dan mengevaluasi, dan 

pemanfaatan. Adapaun hasil penelitian tentang tanggapan responden 

terhadap indikator-indikator tersebut adalah:
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Tabel 4.17
Tanggapan Responden terhadap Indikator-Indikator Partisipasi 

Masyarakat
No Pernyataan Jawaban Total

SS (5) S (4) RR (3) ST (2) STS 

(1)

F % F % F % F % F % F %

1 Y.1 49 51 46 48 1 1 0 0 0 0 96 100

2 Y.2 35 36.5 61 63.5 0 0 0 0 0 0 96 100

3 Y.3 34 35.4 60 62.5 2 2.1 0 0 0 0 96 100

4 Y.4 38 39.6 55 57.3 3 3.1 0 0 0 0 96 100

Sumber: Data primer yang diolah tahun 2017

Dari tabel di atas dapat dideskripsikan bahwa tanggapan responden 

terhadap indikator-indikator partisipasi masyarakat tergolong baik. 

Mayoritas responden memberikan jawaban setuju dan sangat setuju yang 

menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat desa Sri Pendowo dan 

Tanjung Jaya Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah 

dalam membangun Desa memberikan kontribusi yang positif terhadap 

rencana, evaluasi, pelaksanaan,dan pemanfaatan pembangunan desa.

Untuk Y.1 (Perencanaan) responden sebanyak 51% menjawab sangat 

setuju mendominasi item pernyataan, jawaban setuju sebanyak 48%, 

menjawab Ragu-ragu 1%, dan yang menjawab tidak setuju dan sangat 

tidak setuju hanya 0%. Untuk Y.2 (pelaksanaan) responden sebanyak 

36.5% menjawab sangat setuju, item pernyataan didominasi oleh jawaban 

setuju sebanyak 63.5%, menjawab Ragu-ragu, tidak setuju dan sangat 
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tidak setuju hanya 0%. Untuk Y.3 (mengawasi dan mengevaluasi) 

responden sebanyak 35.4% menjawab sangat setuju, item pernyataan 

didominasi oleh jawaban setuju sebanyak 62.5%, menjawab Ragu-ragu 

2.1%, dan yang menjawab tidak setuju dan sangat tidak setuju hanya 0%.

Untuk Y.4 (pemanfaatan) responden sebanyak 39.6% menjawab sangat 

setuju, item pernyataan didominasi oleh jawaban setuju sebanyak 57.3%, 

menjawab Ragu-ragu 3.1%, dan yang menjawab tidak setuju dan sangat 

tidak setuju hanya 0%.

E. Hasil Analisis Data

Penulis menggunakan uji validitas dan reliabilitas, analisis regresi 

sederhana dan Uji T , untuk menguji hipotesis yang diajukan peneliti. Jawaban 

dihitung berdasarkan hasil kuesioner yang telah disebarkan dimana terdiri dari 

4 pernyataan gaya kepemimpinan dan 4 pernyataan partisipasi masyarakat.

1. Uji Validitas

Uji validitas dapat dilakukan dengan menghitung korelasi antara skor 

atau butir pertanyaan dengan skor konstruk atau variabel. Hal ini dapat 

dilakukan dengan uji signifikansi yang membandingkan r hitung dengan r 

tabel untuk (dk) = n-1 dalam hal ini n adalah jumlah sampel. Apabila r hitung

untuk r tiap butir dapat dilihat pada kolom Corected Item Correlation

lebih besar dari nilai r tabel dan nilai positif, maka butir dari pernyataan 

tersebut dapat dikatakan valid. Pengujian ini dilakukan apakah kuesioner 

yang ada dapat mengungkapkan data-data yang ada pada variabel-variabel 

penelitian secara tepat. Hasil dari pengujian validitas kuesioner dapat 
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diketahui sejauh mana data yang terkumpul sesuai dengan variabel-

variabel penelitian. Untuk mengetahui valid dan tidak valid dapat dilihat 

dari  r hitung dibandingkan dengan tabel untuk dk (Derajat Kebebasan) = n-1 

= 96-1 = 95 untuk alpha 5% adalah 0,202. Jika r hitung > r tabel maka butir 

pernyataan tersebut valid dan sebaliknya.

Tabel 4.18
Uji Validitas Instrumen Variabel Gaya Kepemimpinan

Variabel item Koefisien Korelasi 
(rhitung)

rtabel n=96; 
df=5%

keterangan

Gaya 
Kepemimpinan

X.1 0,670 0,202 Valid 
X.2 0,669 0,202 Valid 
X.3 0,623 0,202 Valid
X.4 0,693 0,202 Valid

Sumber: data primer yang diolah, 2017.

Dari tabel di atas terlihat bahwa nilai Jika r hitung pada kolom Corrected 

Item Total Corelation yang dihitung ulang memiliki r hitung > r tabel untuk 

dk (derajat keseimbangan) = n-1 = 96-1 = 95 untuk alfa 5% adalah 0,202. 

Maka dapat disimpulkan indikator-indikator variabel X adalah valid.

Tabel 4.19
Uji Validitas Instrumen Variabel Partisipasi Masyarakat

Variabel item Koefisien Korelasi
(rhitung)

rtabel n=96; 
df=5%

keterangan

Partisipasi 
Masyarakat

Y.1 0,633 0,202 Valid 
Y.2 0,638 0,202 Valid 
Y.3 0,529 0,202 Valid
Y.4 0,658 0,202 Valid

Sumber: data primer yang diolah, 2017.

Dari tabel di atas terlihat bahwa nilai Jika r hitung pada kolom Corrected 

Item Total Corelation yang dihitung ulang memiliki r hitung > r tabel untuk 
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dk (derajat keseimbangan) = n-1 = 96-1 = 95 untuk alfa 5% adalah 0,202. 

Maka dapat disimpulkan indikator-indikator variabel Y adalah valid.

2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur suatu kuesioner yang 

merupakan indikator dari variabel. Untuk mengetahui pernyataan tersebut 

reliabel atau tidak dapat dilihat pada nilai Alpha dicocokkan dengan nilai 

dari r tabel maka artinya signifikan atau reliabel dan sebaliknya.

Tabel 4.20
Uji Reliabilitas

Variabel Reliability 
Coefficients

Alpha Keterangan

X
4 item 0,576 Reliabel

Y
4 item 0,450 Reliabel 

Sumber: data primer yang diolah, 2017.

Untuk variabel X dilihat dari nilai Alpha 0,576 dicocokkan dengan 

nilai tabel r product moment adalah 0,202, ternyata nilai Alpha lebih besar 

dari r tabel artinya signifikan atau reliabel.

Untuk variabel Y dilihat dari nilai Alpha 0,450 dicocokkan dengan 

nilai tabel r product moment adalah 0,202, ternyata nilai Alpha lebih besar 

dari r tabel artinya signifikan atau reliabel.
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F. Analisis Uji Asumsi Klasik 

1. Uji Normalitas 

Pengujian data sampel dalam penelitian ini menggunakan One Sample 

Kolmogorov-Smirnov Test dengan bantuan SPSS 016 dan hasil yang 

diperoleh sebagai berikut:

H0 = Data berasal dari populasi yang tidak terdistribusi normal

H1 = Data berasal dari populasi yang tidak terdistribusi normal Data 

berasal dari populasi berdistribusi normal

Kriteria pengujian:

a) Jika nilai Asymp. Sig. (2-tailed) < 0,05 maka H0 diterima

b) Jika nilai Asymp. Sig. (2-tailed) > 0,05 maka H0 ditolak

Tabel 4.21
Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

Unstandardiz
ed Residual

N 96

Normal Parametersa Mean .0000000

Std. Deviation 1.26913249

Most Extreme 
Differences

Absolute .170

Positive .158

Negative -.170

Kolmogorov-Smirnov Z 1.670

Asymp. Sig. (2-tailed) .08

a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data
Sumber: data primer yang diolah, 2017.
Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa hasil Asymp. Sig. (2-tailed) 

pada kolom Unstandardized residual sebesar 0,08 > 0,05, sehingga dapat 
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dinyatakan bahwa data tersebut berasal dari populasi yang berdistribusi 

normal dengan kata lain H0 ditolak.

2. Uji Homogenitas

Pengujian homogenitas ini bertujuan untuk mengetahui apakah data 

sampel yang diperoleh dari populasi memiliki varian homogeny atau tidak.

Rumusan hipotesis:

H0 = Varian populasi adalah tidak homogen

H1 = Varian populasi adalah homogen

Kriteria pengujian:

a) Jika probabilitas sig < 0,05 maka H0 diterima

b) Jika probabilitas sig >0,05 maka H0 ditolak.

Tabel 4.22

Uji Homogenitas

Test of Homogeneity of Variances

Levene Statistic df1 df2 Sig.

1.976 6 88 .078

Sumber: data primer yang diolah, 2017.

Berdasarkan tabel di atas, hasil uji homogenitas dapat dilihat pada 

kolom sig. menghasilkan 0,78 sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat 

varian homogen karena nilai sig. 0,78 > 0,05, atau dengan kata lain H0

ditolak.
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3. Uji Linearitas

Tabel 4.23
Uji Linearitas

ANOVA Table

Sum of 
Squares df

Mean 
Square F Sig.

partisipasi_
y * gaya_x

Between 
Groups

(Combined) 34.114 7 4.873 3.589 .002

Linearity .609 1 .609 .448 .505

Deviation 
from 
Linearity

33.506 6 5.584 4.112 .001

Within Groups 119.511 88 1.358

Total 153.625 95

Sumber: data primer yang diolah, 2017.

Berdasarkan tabel di atas, hasil uji linearitas dapat dilihat pada kolom 

F diperoleh F hitung = 4.112 dengan angka dfnya 3,89 ditemukan nilai F 

tabel = 5,584 . karena nilai F hitung lebih kecil dari F tabel maka dapat 

disimpulkan bahwa terdapat hubungan linear secara signifikan antara 

variabel gaya kepemimpinan dengan partisipasi masyarakat.

G. Pengujian Hipotesis

Pembuktian koefisien regresi dimaksudkan untuk menguji signifikansi 

pengaruh variabel independen (X) yaitu: gaya kepemimpinan secara 

individual (Uji t) terhadap variabel dependen (Y) yaitu partisipasi masyarakat. 

Dengan demikian, maka akan dapat diketahui bersama apakah variabel 

independen tersebut benar-benar berpengaruh terhadap variabel dependen 

pada penelitian ini.



102

1. Analisis Regresi Linear Sederhana

Dengan regresi sederhana dapat diketahui terdapat tidaknya pengaruh 

antara gaya kepemimpinan terhadap partisipasi masyarakat.

Tabel 4.24
Hasil Analisis Regresi

Coefficientsa

Model

Unstandardized 
Coefficients

Standardized 
Coefficients

T Sig.B Std. Error Beta

1 (Constant) 16.588 1.599 10.375 .542

X(gaya 
kepemimpi
nan)

.057 .093 .063 .612 .000

a. Dependent Variable: y
(partisipasi Masyarakat)
Sumber: data primer yang diolah, 2017.

Persamaan regresi yang didapatkan dari hasil perhitungan adalah 

sebagai berikut: Y = 16,588 + 0,057X.

Dimana:

X = Variabel Gaya Kepemimpinan

Y = Variabel Partisipasi Masyarakat

Dari persamaan regresi dapat diartikan dan diambil kesimpulan sebagai 

berikut:



103

a. Konstanta sebesar 16,588 menyatakan bahwa jika variabel independen 

nilainya 0, maka keputusan faktor yang mempengaruhi partisipasi 

masyarakat adalah 16,588.

b. Koefisien regresi X (variabel gaya kepemimpinan) sebesar 0,057 dari 

semua faktor yang diteliti. Dapat disimpulkan bahwa variabel gaya 

kepemimpinan memiliki pengaruh positif terhadap partisipasi 

masyarakat.

2. Uji t 

Uji t adalah suatu pengujian untuk mengetahui berpengaruh atau 

tidaknya secara individual antara variabel independen terhadap variabel 

dependen.

Tabel 4.25
Uji t

Coefficientsa

Model

Unstandardized 
Coefficients

Standardized 
Coefficients

T Sig.B Std. Error Beta

1 (Constant) 16.588 1.599 10.375 .542

X gaya 
kepemimpi
nan

.057 .093 .063 .612 .000

a. Dependent Variable: y
(partisipasi masyarakat)

Sumber: data primer yang diolah, 2017.
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Langkah-langkahnya adalah:

a. Membuat hipotesis dalam bentuk kalimat

H0 : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara gaya 

kepemimpinan terhadap partisipasi masyarakat.

H1 : Terdapat pengaruh yang signifikan antara gaya kepemimpinan 

terhadap partisipasi masyarakat.

b. Membuat hipotesis dalam bentuk model statistik

H0 : = 0

H1 : ≠0

c. Kaidah pengujian 

Jika t hitung ≤ t tabel sehingga H0 diterima

Jika t hitung ≥ t tabel sehingga H0 ditolak

d. Membandingkan antara t hitung dan t tabel dari tabel Coefficient diperoleh 

nilai t hitung (gaya kepemimpinan 0,612) nilai t tabel df (96-1) = 95. Hasil 

t tabel = 0,202 ternyata  t hitung > t tabel ( gaya kepemimpinan = 0,612 > 

0,202) maka H0 gaya kepemimpinan ditolak dan H1 diterima .

e. Membuat keputusan

Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan maupun sebaliknya 

secara uji t gaya kepemimpinan berpengaruh secara positif dan 

signifikan terhadap partisipasi masyarakat dapat dilihat dari t hitung > t

tabel, gaya kepemimpinan = 0,612 > 0,202, jadi H0 ditolak dan H1

diterima, maka terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara 

gaya kepemimpinan terhadap partisipasi masyarakat.
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H. Pembahasan 

1. Hasil Uji Hipotesis

a. Variabel gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap partisipasi 

masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai t hitung > t tabel dengan 

nilai yaitu 0,612 > 0,202 dengan nilai signifikansi 0,000 < 0,05. Hal 

tersebut menjelaskan bahwa adanya pengaruh antara variabel 

independen terhadap variabel dependen. Ini berarti variabel 

independen yaitu gaya kepemimpinan berpengaruh secara positif dan 

signifikan terhadap variabel dependen partisipasi masyarakat. Ini dapat 

dilihat berdasarkan jawaban para responden terhadap pertanyaan-

pertanyaan pada variabel gaya kpemimpinan. Sebab gaya 

kepemimpinan pada kampung Sri Pendowo dan Tanjung Jaya sudah 

sesuai dengan yang diharapkan oleh para responden atau masyarakat.

b. Hasil analisis regresi memperoleh persamaan Y = 16,588 + 0,057X, 

yang artinya partisipasi  masyarakat dipengaruhi oleh gaya 

kepemimpinan seorang Kepala Desa.

2. Gaya Kepemiminan Secara Islam dalam Mempengaruhi Partisipasi 

Masyarakat dalam Pembangunan Desa di Desa Sri Pendowo dan 

Tanjung Jaya Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah

Kepemimpinan dalam Islam berarti bagaimana ajaran Islam dapat 

memberikan arah yang baik kepada para pemimpin dan kepemimpinannya 

mampu merubah sikap dan mental para pemimpin yang selama ini 

menghambat pada kelompok masyarakat maupun perorangan. Gaya 
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kepemimpinan merupakan perilaku dasar dari seorang pemimpin dalam 

menggerakkan bawahannya, gaya kepemimpinan yang paling ideal adalah 

adalah gaya kepemimpinan yang bertumpu pada tauladan yang baik bukan 

pada janji-janji semata. Karena gaya kepemimpinan merupakan sikap 

seseorang untuk bertindak dalam lingkup organisasi, baik organisasi 

formal maupun informal.

Kepemimpinan Kepala desa dalam konteks ini adalah kepemimpinan 

formal yang perilaku kepemimpinannya harus sesuai dengan peraturan 

yang telah dibuat oleh pemerintah pusat dan harus dijalankan dengan 

sebaik-baiknya. Dalam hal ini kepemimpinan Kepala Desa berorientasi 

pada tugas-tugas tertentu yang diberikan kepada pemerintah pusat, yang 

memiliki kewenangan khusus yaitu mengatur dan melakukan kebijakan 

untuk desa yang dipimpinnya dan bersama-sama membangun desanya 

dengan partisipasi masyarakat dan aparat kampung yang ada dengan 

peraturan yang ada.

Dalam Islam gaya kepemimpinan Kepala Desa yang sesuai adalah 

pemimpin yang bekerja dengan penuh tanggung jawab dan menjalankan 

pemerintahannya dengan amanah, musyawarah bersama masyarakat dalam 

setiap pengambilan keputusan, bersikap adil, dan memberikan kesempatan 

kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam memberikan ide dan 

gagasan yang sifatnya membangun. Gaya kepemimpinan ini menciptakan 

pemerintahan desa yang damai dan tenteram dengan memiliki tujuan yang 

sama untuk semua kalangan masyarakat.
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Jika dilihat dari indikator gaya kepemimpinan Nilai kepemimpinan

dengan pernyataan Kepala Desa memiliki nilai-nilai kepemimpinan yang 

memotivasi masyarakat untuk bersama-sama melakukan perubahan yang 

lebih baik merupakan unsur yang penting untuk dilakukan karena desa 

merupakan sebuah organisasi formal yang di dalamnya terdapat segelintir 

masyarakat yang pastinya ingin ikut serta dalam pembangunan desa, maka 

musyarawah itu penting untuk dilakukan. Dapat dilihat pada hasil 

responden kuesioner poin 2 pada variabel X (gaya kepemimpinan) bahwa 

64,6% responden yang mengatakan bahwa Kepala Desa memiliki nilai-

nilai kepemimpinan yang memotivasi masyarakat untuk bersama-sama 

melakukan perubahan yang lebih baik.

Selain itu jika dilihat dari indikator Perilaku pemimpin dengan 

pernyataan Kepala Desa bertindak tegas terhadap masyarakat dan 

memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memberikan ide-ide 

untuk mengatasi masalah yang terjadi. Dapat dilihat dari hasil responden 

poin 4 pada variabel X (gaya kepemimpinan) yaitu 63,5% responden yang 

memilih setuju pada indikator ini. Jika dilihat dari indikator Persepsi 

pemimpin kepala desa Sri Pendowo dan Tanjung Jaya sesuai dengan 

prinsip demokratis karena kepala desa bertindak adil dalam pengambilan 

keputusannya dapat dilihat dari hasil kuesioner sebanyak 58,3% memilih 

setuju. Jika dilihat dari indikator sikap pemimpin kepala desa Sri Pendowo 

dan Tanjung Jaya sesuai dengan prinsip demokratis karena kepala desa 

memberikan dorongan, memberikan contoh dan memberikan dukungan 
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penuh kepada masyarakat dapat dilihat dari hasil kuesioner sebanyak 

64,6% memilih setuju

Akan tetapi jika dilihat dari fakta dilapangan bahwa masih banyaknya 

program yang harus diselesaikan oleh kepala desa pada Desa Sri Pendowo 

dan Tanjung Jaya utuk membangun desanya. Dikarenakan desa tersebut 

masih sangat terbatas akan pembangunan baik pembangunan insfrastrukur, 

kesehatan, maupun ekonomi. 

Jika dilihat dari segi keislaman gaya kepemimpinan ini sesuai dengan 

prinsip-prinsip kepemimpinan dalam Islam. Pertama yaitu prinsip 

keadilan, yaitu pemimpin melaksanakan kebijakannya (pembangunan 

desa) dengan merata dan adil. Sebagaimana firman Allah SWT dalam 

surat Firman Allah SWT dalam surah Shaad ayat 26:

                      

                       

                 

Artinya:
Hai Daud, Sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah 

(penguasa) di muka bumi, Maka berilah keputusan (perkara) di antara 
manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena 
ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang 
yang sesat darin jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena 
mereka melupakan hari perhitungan. (QS. Shaad (38): 26)1

Ayat di atas menjelaskan bahwa, setiap kepemimpinan menggunakan 

prinsip keadilan dalam setiap pengambilan keputusannya, dengan kata lain 

                                                          
1 Departemen Agama RI, Al-Qur’an Tajwid dan Terjemah (Bandung: CV. Penerbit 

Diponegoro, 2010), h. 454.
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seorang pemimpin dituntut berlaku adil oleh setiap bawahannya. Dari 

penjelasan ini dapat disimpulkan bahwa seorang pemimpin mempunyai 

kekuatan untuk mengambil setiap keputusan yang dibuat bersama. Kepala 

desa telah merealisasikan prinsip ini dengan baik, dapat dilihat dari 

responden yang memilih kuesioner poin 1 (Gaya Kepemimpinan) 58,3% 

memilih setuju. 

Kedua Musyawarah, pemimpin yang sukses harus mampu membangun 

suasana ideologis dan komunikasi yang baik antara komponen dalam 

organisasi dengan jalan melakukan musyawarah sehingga seluruh 

komponen mereka ikut terlibat dengan begitu keputusan yang dibuat 

merupakan keputusan yang telah disepakati bersama-sama. Allah SWT 

berfirman dalam surah Ali-Imran ayat 159:

                       

                                 

               

Artinya: 
Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah 

lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati 
kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu 
ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan 
bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. kemudian apabila 
kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. 
Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-
Nya. (QS. Ali-Imran (3): 159)2

Pada ayat di atas telah dijelaskan bahwa setiap keputusan yang dibuat 

harus dilakukan dengan bermusyawarah terlebih dahulu, karena dengan 

                                                          
2 Ibid,h. 71
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bermusyawarah dapat membulatkan pemikiran masyarakat menjadi satu 

pemikiran yang utuh, dan kemudian dapat dijadikan bahan untuk setiap 

pengambilan keputusan bagi  setiap pemimpin. Berdasarkan analisis 

jawaban responden terhadap kuesioner poin 2 (gaya kepemimpinan) 

responden diketahui 64,6% yang menjawab setuju dengan pernyataan . 

Kepala Desa memiliki nilai-nilai kepemimpinan yang memotivasi 

masyarakat untuk bersama-sama melakukan perubahan yang lebih baik.

Ketiga  tanggung jawab, setiap pemimpin harus bertanggung jawab 

terhadap setiap keputusan yang telah diambilnya baik dalam pembuatan 

kebijakan dan bertanggung jawab memberikan kebebasan kepada 

masyarakat untuk memilih anggotanya untuk berpartisipasi dalam 

pembangunan desa. Hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh 

Bukhari Muslim:

ُكلُُّكْم َراٍع َو ُكلُُّكْم َمْسُؤٌل َعْن َرِع َیِتِھ ِالَماُم َراٍع َوَرُسْوٌل َعْن َرِع َیِتِھ (رواه 
البخرى و مسلم) 
                   

                    
          

Artinya: 
“Setip orang diantaramu adalah pemimpin dan setiap 

pemimpin bertanggung jawab atas kepemimpinannya seorang imam 
(raja) memimpin rakyatnya dan akan ditanya tentang 
kepemimpinannya itu.” (HR. Bukhari dan Muslim).3

Dari hadis di atas telah dijelaskan bahwa pemimpin haruslah 

bertanggung jawab atas kepemimpinan yang dia pimpin. Tentunya 

                                                          
3 Imam Bukhari, Shahih Bukhari, Terjemahan H. Hamidi dkk, no 49 Bab 17 Dibencinya 

Perbuatan Menyiksa Budak, ( Jakarta: Widjaya, 1992), h. 1199.
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pemimpin desa memiliki tanggung jawab yang besar untuk membangun 

desanya dengan bantuan partisipasi masyarakat tentunya Kepala Desa 

memilik tanggung jawab untuk membuat kebijakan dan memberikan 

kebebasan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan 

desa. Hal tersebut telah dilaksanakan oleh pemimpin desa Sri Pendowo 

maupun Tanjug Jaya dengan hasil jawaban responden pernyataan poin 3

(gaya kepemimpinan) yang menjawab setuju yaitu  64,6%.

Keempat imamah, nabi Muhammad SAW selalu mengajak semua 

umatnya untuk bersama beliau hanya taat kepada Allah SWT sebagai 

penguasa tunggal, dan taat kepada hukum-hukum-Nya yang tertera dalam 

Al-Qur’an. Apabila beliau berkehendak membuat undang-undang untuk 

mengatur kehidupan bersama di tengah masyarakat, maka beliau 

melibatkan semua anggota masyarakat dalam penyusunannya. Seorang 

kepala desa harus taat kepada Allah SWT dam hukum-hukum-Nya. Jika 

kepala desa ingin membuat peraturan atau program untuk desa yang 

sifatnya membangun membutuhkan masyarakat berupa ide/gagasan baik 

berupa kritik maupun saran yang positif bertujuan untuk membangun 

desanya. Allah SWT berfirman dalam Qur’an surah At-Taubah ayat 128:

                   

            

Artinya:

Sungguh telah datang kepadamu seorang Rasul dan kaummu 
sendiri, berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami, (dia) sangat 
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menginginkan (keimanan dan kesejahteraan) bagimu, penyantun dan 
penyayang terhadap orang-orang yang beriman.(QS. At-Taubah (9): 
128).4

Pada ayat di atas telah dijelaskan bahwa setiap  pemimpin harus 

memiliki  sikap imamah dalam kepemimpinannya. Dikarenakan 

pemimpin desa membutuhkan partisipasi masyarakat untuk membangun 

desanya berupa ide/gagasan, kritik maupun saran dan pemimpin yang 

selalu menaati perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya. Pemimpin 

desa Sri Pendowo dan Tanjung Jaya telah menjalankan kepemimpinannya 

dengan imamah dapat dilihat dari hasil responden yang menjawab setuju 

dari pernyataan poin 4 (gaya kepemimpinan) yaitu 63,5%, hal ini 

menunjukkan bahwa kepemimpinan dengan prinsip imamah telah 

dilaksanakan dengan baik.

Kepala Desa berdasarakan UU No 22/1999 pasal 94 dan pasal 104 

dalam bukunya Hanif Nurcholis adalah badan pelaksana kebijakan yang

dibuat bersama dengan Badan Perwakilan Desa.5 Sedangkan Badan 

Perwakilan Desa adalah sebagai lembaga legislatif desa yang berfungsi 

mengayomi adat istiadat. Bersama-sama pemerintah desa membuat dan 

menetapkan peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi 

masyarakat kepada pejabat atau instansi yang berwenang serta melakukan 

pengawasan terhadap penyelenggaraan APBD serta keputusan Kepala 

Desa. Menutut Kartini Kartono Kepala desa akan berhasil apabila dalam 

kepemimpinannya memperhatikan suara masyarakat yang dipimpin secara 

                                                          
4 Ibid, h. 207.
5 Hanif  Nurcholis, Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Jakarta: 

Erlangga, 2011), h. 36.
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demokratis yaitu mencerminkan keterbukaan, bertanggung jawab dalam 

mengambil keputusan yang didasarkan kepada hasil kesepakatan untuk 

kepentingan masyarakat.

Jadi dapat disimpulkan bahwa Kepala Desa kampung Sri Pendowo dan 

Tanjung Jaya menggunakan gaya kepemimpinan yang demokratis dalam 

memimpin rakyatnya. Gaya ini cocok untuk memenuhi keempat 

persyaratan pemimpin yang baik dalam Islam. Gaya ini cenderung lebih 

efektif dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk membangun 

desanya. Hal ini dapat dilihat bahwa tingkat partisipasi masyarakat  

memiliki presentase yang besar pada pernyataan poin 1 (partisipasi 

masyarakat) yaitu 48% memilih setuju, poin 2 (partisipasi masyarakat) 

yaitu 63,5% memilih setuju, poin 3 (partisipasi masyarakat) yaitu 62,5% 

memilih setuju, dan poin 4 (partisipasi masyarakat) yaitu 57,3% memilih 

setuju. 
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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pengujian hipotesis, maka dapat disimpulan 

bahwa gaya kepemimpinan berpengaruh positif terhadap partisipasi 

masyarakat dalam pembangunan desa ditinjau dari Ekonomi Islam di desa Sri 

Pendowo dan desa Tanjung Jaya pada tahun 2015. Kesimpulan tersebut 

ditunjukkan oleh temuan-temuan hasil analisis sebagai berikut:

1. Ada pengaruh gaya kepemimpinan terhadap partisipasi masyarakat dalam 

pembangunan desa ditinjau dari Ekonomi Islam di desa Sri Pendowo dan 

desa Tanjung Jaya pada tahun 2015. Dapat dilihat dari nilai t hitung > t tabel

dengan nilai yaitu 0,612 > 0,202 dengan nilai signifikansi 0,000 < 0,05. 

Dengan adanya pemimpin yang baik, dengan mengoptimalkan peran dan 

kualitas kepemimpinan kepala desa maka kepala desa mampu membangun 

partisipasi masyarakat dan dapat meningkatkan keberhasilan 

pembangunan di desa Sri Pendowo dan Tanjung Jaya Kecamatan 

Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah.

2. Kepala desa di Kampung Sri Pendowo dan Tanjung Jaya Kecamatan 

Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah menggunakan gaya 

kepemimpinan yang demokratis. Gaya ini cenderung lebih efektif dalam 

membangun partisipasi masyarakat untuk membangun desa. Selain itu 

gaya ini telah memenuhi prinsip-prinsip kepemimpinan dalam Islam 

diantaranya: amanah, adil, mementingkat akad musyawarah dalam setiap 
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pengambilan keputusannya, dan menganut asas imamah dalam 

kepemimpinannya. 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas menunjukkan bahwa dalam rangka 

meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membangun desa Sri Pendowo

dan desa Tanjung Jaya, maka saran yang dapat diberikan peneliti adalah 

sebagai berikut:

1. Pemerataan pembangunan, baik pembangunan infrastruktur maupun 

ekonomi kurang merata, khususnya bagi masyarakat yang berada di daerah 

pedalaman. Sebaiknya Kepala Desa membuat tim khusus dan memberikan 

arahan kepada Kepala Dusun untuk mengevaluasi dan mengawasi 

pembangunan yang masih kurang bagi masyarakatnya. Masyarakat desa 

kurang memantau jumlah dana yang akan digunakan untuk program 

pembangunan desa. Sebaiknya pemerintahan desa mengadakan 

musyawarah kepada masyarakat untuk menjelaskan dana desa yang 

digunakan untuk pembangunan desa.

2. Kurangnya pendapatan asli desa, sehingga desa sulit mengadakan 

pembangunan desa dan menghambat pertumbuhan ekonomi yang ada di 

desa tersebut, dikarenakan dana yang digunakan hanya menggunakan 

Anggaran Dana Desa (ADD) dari pemerintah pusat. Sebaiknya 

pemerintahan desa beserta masyarakat desa membuat program untuk

meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan pendapatan asli 

desa.
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KUESIONER PENELITIAN

Kepada Yth

Bapak/Ibu/Sdr/I Masyarakat Desa Sri Pendowo dan Tanjung Jaya

Di tempat

Asslamu’alaikum wr.wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama :Galih Aisia

NPM :1351010132

Jurusan :Ekonomi Islam

Mohon bantuan Bapak/Ibu/Sdr/I untuk mengisi kuesioner terlampir guna kepentingan dalam 

penulisan skripsi yang berjudul: “Pengaruh Gaya Kepemimpinan Kepala Desa terhadap 

Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa ditinjau dari Ekonomi Islam (Studi 

pada  Desa Sri Pendowo dan Desa Tanjung Jaya Kecamatan Bangunrejo Kabupaten 

Lampung Tengah Tahun 2015)”.

Data-data yang disampaikan dalam kuesioner ini sangat penting untuk penulisan skripsi 

sebagai salah satu syarat kelulusan dalam memperoleh gelar strata satu (S1) dan data yang 

Bapak/Ibu/Sdr/I berikan semata-mata untuk kepentingan akademik dan dijamin 

kerahasiaannya.

Atas kesediaan Bapak/Ibu/Sdr/I dalam pengisian kuesioner ini saya ucapkan terimakasih. 

Wassalamu’alaikum wr.wb.

Bandar Lampung,

Hormat saya, 

Galih Aisia



A. Identitas Responden

Nama :

Jenis kelamin :

Usia :

Pekerjaan :

B. Petunjuk pengisian kuesioner

1. Bacalah dengan cermat setiap pernyataan yang telah tersedia sebelum saudara/I 

memberikan jawaban

2. berilah tanda (√) pada salah satu jawaban yang sesuai dengan keadaan saudara/I 

alami.

Skor penilaian:

a. Sangat Setuju (SS) diberi skor 5

b. Setuju (S) diberi skor 4

c. Ragu-ragu (RR) diberi skor 3

d. Tidak Setuju (TS) diberi skor 2

e. Sangat Tidak Setuju (STS) diberi skor 1



Berikut Daftar Pertanyaan Untuk Kuesioner:

1. Gaya Kepemimpinan (X)

no Pernyataan Jawaban
SS S RR TS STS

1. Kepala Desa membuat asumsi-asumsi untuk 
bertindak adil dalam pengambilan keputusan 
untuk kepentingan pembangunan Desa.

2. Kepala Desa memiliki nilai-nilai kepemimpinan 
yang memotivasi masyarakat untuk bersama-
sama melakukan perubahan yang lebih baik.

3. Kepala Desa memiliki sikap kepemimpinan yang 
memberikan dorongan, memberikan contoh dan 
memberikan dukungan penuh kepada 
masyarakat.

4. Kepala Desa bertindak tegas terhadap 
masyarakat dan memberikan kesempatan kepada 
masyarakat untuk memberikan ide-ide untuk 
mengatasi masalah yang terjadi

2. Partisipasi Masyarakat (Y)

no Pernyataan Jawaban
SS S RR TS STS

1. Masyarakat ikut terlibat dalam perencanaan 
untuk menentukan tujuan pembangunan Desa.

2. Masyarakat ikut terlibat dalam pelaksanaan 
pembangunan Desa.

3. Masyarakat mengawasi dan mengevaluasi proses 
dan hasil dari pembangunan Desa.

4. Masyarakat mendapatkan manfaat secara merata 
dari hasil pembangunan desa.



HASIL JAWABAN RESPONDEN

Responden
Jawaban Responden 

Variabel Gaya 
Kepemimpinan (X)

Jumlah Responden
Jawaban Responden 
Variabel Partisipasi 

Masyarakat (Y)
Jumlah

(X) 1 (X) 2 (X) 3 (X) 4 (Y) 1 (Y) 2 (Y) 3 (Y) 4
1 4 4 5 4 17 1 5 5 4 4 18
2 5 4 4 4 17 2 4 4 4 4 16
3 4 5 4 4 17 3 5 5 4 4 18
4 4 4 4 4 16 4 5 4 4 5 18
5 4 4 4 4 16 5 4 4 4 4 16
6 5 4 4 4 17 6 4 5 5 4 18
7 4 4 4 4 16 7 4 4 4 4 16
8 4 4 4 4 16 8 4 5 5 4 18
9 4 4 4 4 16 9 4 4 4 4 16
10 3 4 5 3 15 10 5 5 5 5 20
11 5 4 5 4 18 11 4 5 5 4 18
12 5 5 4 4 18 12 5 4 5 4 18
13 4 5 4 4 17 13 5 4 4 5 18
14 5 4 4 4 17 14 5 4 4 4 17
15 4 4 4 5 17 15 5 5 5 4 19
16 4 3 4 3 14 16 5 4 5 4 18
17 5 5 4 4 18 17 4 5 4 5 18
18 4 4 4 4 16 18 5 4 5 4 18
19 4 5 4 5 18 19 5 5 4 4 18
20 5 4 4 4 17 20 5 5 4 4 18
21 5 5 5 5 20 21 4 4 4 4 16
22 4 4 4 4 16 22 5 4 5 4 18
23 4 4 5 4 17 23 5 5 5 5 20
24 4 4 4 4 16 24 4 4 5 5 18



25 5 4 5 3 17 25 5 4 4 4 17
26 4 4 4 4 16 26 4 4 5 4 17
27 3 3 3 3 12 27 5 4 4 4 17
28 4 5 5 5 19 28 5 5 4 5 19
29 4 5 4 3 16 29 3 4 5 3 15
30 4 4 4 4 16 30 4 4 4 4 16
31 4 4 4 5 17 31 4 4 4 4 16
32 4 4 4 4 16 32 4 4 4 4 16
33 4 4 4 4 16 33 5 4 4 4 17
34 4 4 3 4 15 34 4 4 4 4 16
35 4 4 4 4 16 35 4 4 4 4 16
36 4 4 4 5 17 36 4 5 4 4 17
37 4 4 4 4 16 37 5 4 4 4 17
38 4 5 4 5 18 38 4 4 5 4 17
39 5 4 4 5 18 39 5 4 4 5 18
40 5 5 4 4 18 40 5 5 4 5 19
41 4 4 4 5 17 41 5 5 5 5 20
42 4 4 4 4 16 42 4 4 4 4 16
43 5 4 5 4 18 43 5 4 4 5 18
44 5 5 4 4 18 44 5 5 4 4 18
45 4 4 5 5 18 45 5 4 5 5 19
46 5 5 5 5 20 46 4 4 4 4 16
47 5 4 5 5 19 47 4 4 4 5 17
48 5 5 5 5 20 48 5 5 4 4 18
49 4 5 5 4 18 49 4 4 5 4 17
50 5 4 5 5 19 50 5 4 5 4 18
51 4 5 4 4 17 51 5 4 5 4 18
52 5 5 4 5 19 52 5 4 4 5 18
53 5 4 4 5 18 53 4 4 5 5 18
54 5 4 4 4 17 54 4 5 4 5 18
55 5 4 5 4 18 55 5 5 4 4 18
56 4 5 4 4 17 56 5 4 4 5 18



57 4 5 4 4 17 57 4 5 4 5 18
58 5 4 5 4 18 58 5 4 4 5 18
59 4 4 4 4 16 59 5 5 4 5 19
60 4 4 5 4 17 60 4 4 4 5 17
61 5 5 4 5 19 61 4 4 3 3 14
62 4 5 5 4 18 62 4 5 5 5 19
63 5 5 5 5 20 63 4 4 4 4 16
64 4 4 3 3 14 64 4 4 3 4 15
65 4 4 4 5 17 65 5 5 5 5 20
66 4 4 4 4 16 66 4 4 4 4 16
67 4 4 4 4 16 67 4 4 4 4 16
68 4 4 5 3 16 68 5 5 4 4 18
69 4 4 4 4 16 69 4 4 5 4 17
70 4 4 5 4 17 70 5 4 4 4 17
71 5 4 5 5 19 71 5 5 4 5 19
72 5 5 5 5 20 72 4 4 4 4 16
73 4 4 5 5 18 73 5 5 5 5 20
74 4 4 5 4 17 74 4 5 5 4 18
75 4 4 4 4 16 75 5 4 4 4 17
76 5 5 4 4 18 76 4 5 5 5 19
77 5 5 5 4 19 77 4 4 4 4 16
78 4 4 4 4 16 78 5 4 4 5 18
79 4 5 4 5 18 79 4 4 4 5 17
80 5 4 4 4 17 80 5 5 5 5 20
81 4 5 5 5 19 81 4 4 4 5 17
82 5 5 4 4 18 82 4 4 5 5 18
83 4 4 5 4 17 83 4 4 4 4 16
84 5 5 5 5 20 84 5 5 4 4 18
85 5 4 4 5 18 85 4 5 4 5 18
86 5 5 4 4 18 86 5 5 5 5 20
87 4 4 4 4 16 87 5 4 5 5 19
88 5 4 5 4 18 88 5 5 5 5 20



89 4 4 4 5 17 89 4 4 5 5 18
90 5 4 4 4 17 90 5 5 4 4 18
91 4 4 4 4 16 91 5 4 5 4 18
92 5 5 5 4 19 92 4 4 4 4 16
93 4 5 5 5 19 93 4 4 4 4 16
94 4 4 4 4 16 94 4 4 4 5 17
95 5 5 4 4 18 95 5 5 4 4 18
96 5 4 4 4 17 96 5 4 4 5 18

Jumlah 420 414 413 405 1652 Jumlah 432 419 416 419 1686



Skema: Struktur Organisasi Pemerintahan Kampung 
Sri Pendowo Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah

Kepala Kampung

SUDIRYO

BPK

NUR MUDRIKI

Sekretaris

Agus Priantoro

KASI Pelayanan

Suyitno

KASI Pmrintahan

Teguh Santoso

KASI KESRA

Paidi Tambora

BENDAHARA

Ahmad Maliki

Dusun I

TUGIMAN

Dusun III

SURADI

Dusun II

SUYATNO

Dusun IV

Rani Suparni

Dusun V

SUPANGAT

Dusun VI

WIBOWO

Dusun VII

SUMARDI



Skema : Struktur Organisasi Pemerintahan KampungTanjungjaya Kecamatan Bangunrejo

Kabupaten Lampung Tengah

KEPALA KAMPUNG
OKTAVIANUS HERMANTO

SEKRETARIS KAMPUNG
EKO  SUSILO

KASI PEMERINTAHAN

AHMAD EFENDI
KAUR UMUM
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KAUR KEUANGAN
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KASI KESRA
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KAUR PELEYANAN

EKO SUSANTO

KADUS I
SUWARNO

KADUS IIA
MIFTAHUL ROHMAN

KADUS IIB
RUDI SUSANTO

KADUS III
HERMAN

KADUS IV
SUPARTO

KADUS V
SUHERMAN

KADUS VIA
NUHPIYANTO

KADUS VIB
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DADANG T.
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