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 Di era globalisasi ini fenomena pembangunan dihadapkan pada 

permasalahan yang semakin hari bertambah kompleks, maka untuk mewujudkan 

konsep masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila Undang-Undang 

Dasar 1945 bukanlah suatu hal yang mudah dalam pelaksanaannya. Agar 

pembangunan nasional dapat mewujudkan cita-cita seperti yang diinginkan oleh 

bangsa Indonesia, maka diperlukan adanya keterlibatan seluruh komponen bangsa 

secara proporsional. Pembangunan desa sebagai bagian dari pembangunan 

nasional merupakan ujung tombak dari pembangunan nasional yang strategis, 

maksudnya yaitu pembangunan desa merupakan bagian terpenting yang 

menentukan keberhasilan dari pembangunan nasional nantinya. 

Pemberdayaan partisipasi masyarakat sangat diperlukan agar pembangunan 

yang berjalan sesuai dengan harapan masyarakat dan hasil dari pembangunan 

tersebut dapat sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh masing-masing 

daerah. Dengan demikian maka untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat 

diperlukan adanya pemimpin formal yang berfungsi mendorong dan memotivasi 

masyarakat untuk ikut berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan desa.  

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis upaya-

upaya Kepala Desa Bareng untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam 

pembangunan desa dan kendala-kendala yang dihadapi oleh Kepala Desa Bareng 

untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Penelitian 

ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan fokus 

penelitian (1) Upaya Kepala Desa untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat 

dalam Pembangunan Desa; dan (2) Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan 

Desa, (3) Kendala-kendala yang dihadapi oleh Kepala Desa untuk Meningkatakan 

Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa. Sumber data yang digunakan 

adalah data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dengan wawancara 

dan dokumentasi. Instrumen Penelitian yang digunakan yaitu peneliti sendiri dan 

catatan lapangan. Metode analisa data meliputi reduksi data, penyajian data, dan 

penarikan kesimpulan. 

 Upaya  Kepala Desa Bareng untuk meningkatkan partisipasi masyarakat 

dalam kegiatan pembangunan memegang peranan yang sangat penting, karena 

seperti yang kita ketahui bahwa Kepala Desa sebagai pemimpin formal di desa 

mempunyai tanggung jawab di bidang pemerintahan, kemasyarakatan dan 

pembangunan di Desanya. Untuk mengetahui seberapa besar masyarakat desa 

tergantung pada kepemimpinan Kepala Desa dalam hal untuk menumbuhkan 

partisipasi mereka dalam kegiatan pembangunan dan upaya apa saja yang 

dilakukan oleh Kepala Desa untuk menumbuhkan partisipasi tersebut yaitu 

dengan cara: (1) Memberi Motivasi; (2) Melaksanakan Koordinasi dan 

Komunikasi; (3) Melaksanakan Tugas Pengawasan, Kemudian Partisipasi 

Masyarakat Dalam Pembangunan Desa yaitu dengan cara: (1) Perencanaan; (2) 
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Pelaksanaan; (3) Pengawasan; (4) Evaluasi; (5) Memelihara hasil-hasil 

pembangunan desa. Sedangkan kendala yang dialami kepala desa untuk 

meningkatkan partisipasi dalam pembangunan meliputi: kendala internal dan 

kendala eksternal. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa tingkat 

pendapatan dan pendidikan yang dimiliki oleh suatu masyarakat akan 

mempengaruhi tingkat partisipasi mereka dalam pembangunan desa. 

 


