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Gambar 4. Pendopo kantor Desa Sidoasri dalam masa pembangunan. 

Gambar 5. Pendopo dan halaman depan Kantor Desa Sidoasri setelah 

dibangun. 
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Gambar 6. Jalur transportasi Desa Sidoasri yang makin membaik. 

Gambar 7. Gerbang Masuk Desa Sidoasri. 
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Gambar 8. Kegiatan musyawarah warga dan perangkat Desa 

Sidoasri. 
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ABSTRACT 

Bagus Maulana Andrianto (2018).  Majors of Sociology, Faculty of Social 

Science and Political Science, Brawijaya University of Malang. Leadership 

Type in Shaping the Confidence of The Villagers (Case Study in Sidoasri 

Village Sumbermanjing Wetan Malang District). Advisors: Arief Budi 

Nugroho and Titi Fitrianita. 

 

 

 This research discusses the village head leadership in forming trust 

residents located in the village Sidoasri in Sumbermanjing Wetan Malang District. 

This research discussed the issue of a type leadership of the village head in 

forming trust residents who are located in the village Sidoasri Kecamatan 

Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang. The purpose of this research is to 

examine how the village head in his leadership can establish the trust of the 

villagers of Sidoasri Village. 

 The concept used in this research is using the concept of Max Weber about 

the bureaucracy and the concept of leadership. The method in this research is 

qualititative with descriptive case study approach. Selection of informants in this 

study using purposive sampling techniques and techniques of data collection using 

observation, interviews, and documentation. 

 The results of this study indicate that in the leadership of Mr. Wiwik 

more use of a charismatic leadership type. This is because the personality in the 

village of Sidoasri is still very close, where a leader in the village is elder by the 

citizens. Apart from the cadres, leadership attitude applied by Mr. Wiwik as the 

village head is his authority attitude. The attitude of authority possessed by Mr. 

Wiwik that creates the impression of a charismatic leader. It was also reinforced 

by informant interviews who were village officials working with Mr. Wiwik in 

the village administration as well as citizens who immediately felt the policies 

established by the village administration. From some of these interviews 

expressing their beliefs with leaders who have been leading them, their beliefs are 

demonstrated by adhering to and accepting openly the established policy. 
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ABSTRAK 

Bagus Maulana Andrianto (2018). Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial 

dan Ilmu Politik, Universitas Brawijaya Malang. Tipe Kepemimpinan Dalam 

Membentuk Kepercayaan Warga (Studi Kasus di Desa Sidoasri Kecamatan 

Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang). Pembimbing skripsi: Arief 

Budi Nugroho dan Titi Fitrianita. 

 

Penelitian ini membahas mengenai tipe kepemimpinan kepala desa dalam 

membentuk kepercayaan warga yang berlokasi di Desa Sidoasri Kecamatan 

Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk 

mengkaji bagaimana kepala desa dalam kepemimpinannya dapat membentuk 

kepercayaan warga Desa Sidoasri. 

Konsep yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan konsep 

dari Max Weber mengenai birokrasi dan konsep mengenai kepemimpinan. 

Metode dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus 

deskriptif. Pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik 

purposive sampling dan teknik pengumpulan data menggunakan observasi, 

wawancara, dan dokumentasi.  

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam masa kepemimpinan 

Pak Wiwik lebih menggunakan tipe kepemimpinan yang kharismatik. Hal tersebut 

dikarenakan ketokohan yang ada di Desa Sidoasri masih sangat erat, dimana 

seorang pemimpin yang ada di desa dituakan oleh warganya. Selain dari 

ketokohan, sikap kepemimpinan yang diterapkan oleh Pak Wiwik sebagai kepala 

desa ialah sikap kewibawaannya. Sikap kewibawaan yang dimilik oleh Pak 

Wiwik yang menciptakan kesan seorang pemimpin yang kharismatik. Hal tersebut 

juga diperkuat oleh wawancara informan yang merupakan perangkat desa yang 

bekerja bersama Pak Wiwik di pemerintahan desa sekaligus warga yang langsung 

merasakan kebijakan yang dibentuk oleh pemerintahan desa. Dari beberapa hasil 

wawancara tersebut mengungkapkan keyakinan mereka dengan pemimpin yang 

selama ini memimpin mereka, keyakinan mereka di tunjukkan dengan cara 

mematuhi dan menerima dengan terbuka kebijakan yang telah ditetapkan tersebut. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 

Tentang Desa yang menjelaskan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum 

yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus 

urusan pemerintahan. Undang-undang tersebut juga menjelaskan bahwa 

Pemerintah Desa merupakan penyelenggara urusan pemerintah dan kepentingan 

masyarakat setempat di desa dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. Dalam proses penyelenggaraannya, desa tidak dapat 

berlangsung dengan semestinya tanpa adanya seorang pemimpin. Pemimpin 

tersebut bertanggungjawab dalam menyelenggarakan tugas sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan desa.  

Pemerintahan desa dipimpin oleh kepala desa sebagai perangkat desa. 

Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan 

pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan 

masyarakat desa. Dalam kepemimpinannya sebagai pemimpin desa, kepala desa 

dilarang menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan kewajibannya sebagai 

pemimpin pemerintahan desa. Pemimpin pada suatu kelompok sangat dibutuhkan, 

dikarenakan sosok seorang pemimpin bertugas untuk membimbing bawahannya. 

Dalam sebuah kelompok pasti memiliki tujuan yang akan dicapai, dengan adanya 

sosok pemimpin maka tujuan yang akan dicapai dapat lebih tertata dengan baik 

melalui arahan yang diberikan oleh pemimpin tersebut. Dalam proses 
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pemilihannya kepala desa dipilih secara langsung oleh penduduk desa setempat 

melalui pemilihan yang sifatnya langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. 

Masyarakat mempunyai hak untuk memilih siapa yang akan menjadi kepala desa 

mereka untuk memimpin desa mereka. Kepala desa yang telah terpilih harus 

menyatakan sumpahnya sebagai kepala desa. Dalam menjalankan 

kepemimpinannya sebagai seorang pemimpin memiliki Tupoksi yang tertera 

dalam Undang-undang RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, tugas pokok dan 

fungsi sebagai kepala desa dalam undang-undang yang menyangkut dengan 

kepentingan masyarakat sebagai berikut : kepala desa memiliki tugas untuk 

membina kehidupan masyarakat desa, membina ekonomi desa, mengordinasikan 

pembngunan desa secara partisipatif,  

Kedudukan sebagai pemimpin yang dimiliki oleh seseorang tidak lepas 

dari bagaimana gaya kepemimpinan yang dimilikinya. Gaya kepemimpinan 

tersebut sedikit banyak sangat mempengaruhi keberhasilan seorang pemimpin. 

Pengertian gaya kepemimpinan adalah cara yang digunakan oleh seorang 

pemimpin untuk dapat mempengaruhi perilaku orang lain. Kepemimpinan, dari 

kata pimpin yang mengandung aspek bimbingan dan memimpin (Wahjosumidjo, 

1987:18). Dalam pengertiannya kepemimpinan memiliki perihal memimpin, 

sedangkan memimpin berarti membimbing serta menunjukkan jalan. Seorang 

yang memimpin berarti ada upaya untuk mempengaruhi perilaku yang dipimpin. 

Jadi dalam kondisi dan situasi bagaimanapun, jika seseorang berusaha untuk 

mempengaruhi perilaku orang lain, maka aktivitas semacam itu merupakan 

aktivitas kepemimpinan.   
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Gaya kepemimpinan merupakan norma perilaku yang digunakan oleh 

seseorang pada saat orang tersebut mencoba menanamkan pengaruh/ 

mempengaruhi perilaku orang lain (Wahjosumidjo, 1987:21). Adapun gaya 

kepemimpinan menurut Ralph White dan Ronald Lippitt adalah sebagai berikut 

gaya kepemimpinan otokratis yang didasarkan atas kekuatan pada tangan 

seseorang, gaya kepemimpinan demokratis hanya memberikan perintah setelah 

mengadakan konsultasi terlebih dahulu dengan bawahan gaya kepemimpinan 

laissez faire tidak pernah mengendalikan bawaahannya sepenuhnya.1 

Kepemimpinan otoriter merupakan gaya seorang pemimpin dalam keputusan dan 

kebijakannya diambil dari dirinya sendiri secara penuh. Dari tipologi Weber 

dalam melihat otoritas mencakup antara lain: tradisi, kharisma, rasionalitas 

hukum. Sifat rasional yaitu keyakinan pada keberlakuan peraturan peraturan yang 

dibuat dan otoritas yang melekat pada peraturan-peraturan yang mengharuskan 

(otoritas hukum). Sifat tradisional yaitu keyakinan pada kesucian tradisi yang 

sudah berjalan lama dan keabsahan terhadap pelaksanaan otoritas yang 

melingkupi tradisi tersebut (otoritas tradisional). Sifat kharisma yaitu peletakan 

kesetiaan pada hal-hal yang sangat suci, kepahlawanan atau sifat-sifat individu 

yang patut dicontoh (otoritas kharismatis) (Martin, 1990:147). Tipe 

kepemimpinan seorang kepala desa dapat ditunjukkan dengan bagaimana relasi 

antara masyarakat desa dengan kepala desa itu sendiri. Hubungan keduanya 

terlihat dari pola kehidupan bermasyarakat yang ada pada Desa Sidoasri.  

                                                           
1 Dari laman http:/www.definisi-pengertian.com/2015/06/gaya-kepemimpinan.html?m=1, 
diakses pada tanggal 11 desember 2016 pukul 19:21. 
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Desa Sidoasri merupakan pendukuhan dari Desa Tambakasri yang 

kemudian mengalami pemekaran Desa pada tanggal 14 Agustus 2007 yang 

ditetapkan oleh Bupati Malang sesuai Perda No. 07 Tahun 2007. Desa Sidoasri 

terdiri dari 2 Dusun yaitu Dusun Tambaksari Kulon dan Dusun Tambaksari 

Wetan dan berlokasi di Kabupaten Malang Kecamatan Sumbermanjing Wetan 

(Profil Desa Sidoasri 2014: 4). Desa Sidoasri merupakan desa yang cukup 

kompleks dalam masyarakatnya dikarenakan dari segi agama mayoritas 

masyarakat memeluk agama Kristen sedangkan sebagian masyarakat ada yang 

memeluk agama Islam dan Hindu. Sedangkan dalam mata pencaharian 

masyarakat Desa Sidoasri beragam dari sektor pertanian, perikanan, hingga 

peternakan. Untuk sebuah desa, Desa Sidoasri merupakan desa yang komplek 

dibandingkan dengan desa yang lain karena dari beberaapa segi sehingga 

dibutuhkan seseorang yang dapat membina mereka. Dari kekompleksan 

masyarakat tersebut seorang pemimpin dituntut untuk dapat membimbing 

masyarakat agar tidak terjadi konflik antar masyarakat desa dikarenakan 

perbedaan-perbedaan tersebut. Oleh karena itu seorang pemimpin yang dapat 

memimpin masyarakat yang kompleks dibutuhkan hubungan yang baik antara 

kepala desa dengan masyarakat untuk dapat menciptakan kepercayaan di antara 

kedua belah pihak.  

 Masyarakat melakukan pemilihan untuk menentukan Kepala Desa 

mereka, maka terpilihlah Sih Reno Wibowo sebagai Kepala Desa Sidoasri. Dalam 

kepemimpinannya Sih Reno Wibowo atau yang akrab dipanggil Pak Wiwik 

memiliki keberhasilan salah satunya dalam penurunan angka penyimpangan.  
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Tabel 1. Data Kasus Penyimpangan Sosial Desa Sidoasri, Kec. 

Sumbermanjing Wetan, Kab. Malang  

No. Jenis 

Penyimpangan 

2011 2012 2013 2014 2015 Total Presentase 

1. Pencurian 4 7 2 6 3 22 4,6% 

2. Perselingkuhan  

(Pra Nikah) 

23 31 38 36 28 156 33% 

 

3. Seks Bebas 

(Sebelum Menikah) 

40 42 45 39 42 208 44% 

4. Anak yang hamil di 

luar pernikahan 

3 4 2 3 2 14 3% 

5. Perceraian 10 12 11 8 10 51 10,8% 

6. Narkoba 3 5 2 4 8 22 4,6% 

Total 83 101 100 96 93 473 100% 

Sumber : Data Keamanan Desa Sidoasri 2015 

Dari data kasus penyimpangan Desa Sisoasri menunjukan bahwa tingkat 

presentase terbesar yaitu permasalahan seksualitas, menjadi kasus terbanyak 

dengan presentase 44%, dan perselingkuhan pasca nikah di bawahnya dengan 

presentase 33%. Sedangkan kasus penyimpangan seperti pencurian dan narkoba 

menjadi kasus dengan presentase yang sama dengan angka 4.6% masih di bawah 

kasus perceraian 10.8% (Data Keamanan Desa Sidoasri 2015).  Tingkat 

penyimpangan tersebut yang telah dilakukan oleh masyarakat Desa Sidoasri 

rentan tahun 2011-2015.  
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Grafik 1.  

  Sumber: Data keamanan Desa Sidoasri 2015 

Pada tahun 2011 total penyimpangan ada 83 kasus, penyimpangan mulai 

meningkat pada tahun 2012 total sebesar 101 kasus dan hingga tahun 2015 mulai 

mengalami penurunan total sebesar 93 kasus. Dengan tingkat kriminalitas yang 

ada di Desa Sidoasri membutuhkan pemimpin yang dapat menanggulangi 

tingginya tingkat kriminal. Seorang pemimpin dengan tipe kepemimpinannya 

mampu merubah keadaan desa yang tidak kondusif menjadi lebih stabil. Ini 

ditunjukkan dengan terus menurunnya kasus penyimpangan ataupun pencurian 

yang terjadi di Desa Sidoasri. Dengan itu desa mampu merencanakan program-

program untuk memajukan desa.  

Desa Sidoasri menjadi desa yang dapat maju dan mulai berkembang 

hingga saat ini dengan potensi alam yang masih bagus disana, desa pun mulai 

dikembangkan wisata alam yang ada di desa tersebut. Dalam sektor pariwisata, 

Wiwik mengembangkan keindahan alam sebagai objek wisata. Objek wisata yang 

sekarang ini dikembangkan oleh Desa Sidoasri adalah objek pantai dan beberapa 

coban atau air terjun. Objek yang pelan-pelan mulai dibuka aksesnya untuk 

memberikan kemudahan kepada para pengunjung diharapkan oleh kepala desa 
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menjadi daya tarik tersendiri kepada para wisatawan bahwa Desa Sidoasri ini 

memiliki potensi lain yang mampu dikembangkan. Sampai saat ini, Pantai 

Perawan masih menjadi primadona dalam objek wisata pantai di Desa Sidoasri. 

Pantai Perawan dikonsep untuk mengangkat nama Desa Sidoasri dikenal oleh 

khalayak banyak karena keindahan pantai ini. Berpasirkan putih serta memiliki 

garis pantai yang membentang cukup panjang.  

 Kondisi Desa Sidoasri pada saat kepemimpinan kepala desa saat ini 

mengalami perubahan. Dari hasil wawancara dengan warga sidoasri mengenai 

kepemimpinan Pak Wiwik mengatakan bahwa dari perubahan yang terlihat dari 

awal kepemimpinan Pak Wiwik adalah pembangunan infrastruktur salah satunya 

adalah akses jalan masuk desa. Kondisi jalan pada desa maupun jalan menuju 

desa sebelum di benahi kondisinya sangat sulit dilalui, karena jalan masih berupa 

bebatuan. Tetapi setelah mengalami pembangunan saat kepemimpinan Pak Wiwik 

jalan yang ada di desa maupun jalan manuju desa mengalami perbaikan dengan 

aspal dan semen untuk memudahkan pengendara masuk ke Desa Sidoasri. 

Pembangunan yang ada di desa juga merupakan pembangunan infastruktur salah 

satunya yaitu pembangunan Pendopo. Biaya yang digunakan untuk semua 

pembangun tidak hanya berasal dari pemerintah saja. Seperti pada hasil 

wawancara dengan salah satu perangkat desa yaitu Pak Djoko, ia mengatakan 

bahwa biaya yang digunakan untuk semua pembangunan infrastruktur desa 

hingga saat ini tidak hanya berasal dari bantuan pemerintah, akan tetapi juga 

berasal dari iuran warga desa. Karena jika hanya menggunakan uang dari bantuan 

pemerintah tidak akan cukup untuk membenahi semua infrastruktur desa hingga 
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saat ini. Maka dari itu warga desa berusaha untuk dapat memenuhi semua biaya 

administrasi untuk dapat melaksanakan pembangunan dengan cepat. 

 Pada penelitian ini peneliti ingin mengetahui dalam melaksanakan 

tugasnya sebagai pemimpin kepala desa, Pak Wiwik menggunakan tipe 

kepemimpinan yang seperti apa sehingga dapat membangun kepercayaan desa. 

Dari penelusuran peneliti di lapangan melihat kondisi desa yang tidak lepas dari 

pengaruh kepala desa dengan tipe kepemimpinannya yang ia terapkan sehingga 

mampu merubah kondisi dari Desa Sidoasri. Dengan hal tersebut peneliti 

memiliki rumusan masalah sebagai berikut.  

1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana tipe kepemimpinan Kepala Desa Sidoasri? 

2. Bagaimana kepala desa membangun kepercayaan dengan tipe 

kepemimpinannya? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana tipe kepemimpinan 

Kepala Desa Sidoasri dalam membentuk kepercayaan warga Desa Sidoasri. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang ingin dicapai dari penelitian tentang tipe kepemimpinan 

Kepala Desa dalam membentuk kepercayaan warga Desa Sidoasri ialah : 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

 Menambah dan memperluas ilmu pengetahuan, khususnya pengetahuan 

mengenai bagaimana tipe kepemimpinan yang dimiliki oleh seorang 

pemimpin dalam menjalankan tugasnya. 

 Dapat mengaplikasisan ilmu-ilmu yang telah diperoleh di bangku kuliah, 

dalam hal ini yang berkaitan dengan konsep-konsep kepemimpinan. Dan 
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sebagai bahan penelitian lanjutan yang berkaitan dengan tipe-tipe 

kepemimpinan. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran kepada 

masyarakat luas khususnya warga Desa Sidoasri mengenai bagaimana 

Kepala Desa mampu membentuk kepercayaan warga Desaa Sidoasri. 
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BAB II 

KAJIAN TEORITIS 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

2.1.1  Peran Kepemimpinan Lurah dalam Pembangunan Daerah Melalui  

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) (Studi 

Analisis Partisipasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Mojosari 

Kota Malang Tahun 2013). 

 Pada penelitian pertama yang dilakukan oleh Aji Budiono pada tahun 2014 

mengenai “Peran Kepemimpinan Lurah dalam Pembangunan Daerah Melalui 

Lembaga Pemberdayaaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) (Studi Analisis 

Partisipasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Merjosari Kota Malang tahun 

2013)” yang bertujuan mengetahui peran kepemimpinan kepala desa atau lurah 

dalam mewujudkan pembangunan daerah melalui partisipasi pemberdayaan, 

strategi-strategi yang digunakan kepala desa serta faktor-faktor apa sajakah yang 

mendukung dan menghambat proses partisipasi pemberdayaan masyarakat di 

Kelurahan Merjosari pada tahun 2013. Penelitian ini menggunakan metode 

kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah 

wawancara, observasi, dan dokumentasi. Konsep yang digunakan untuk 

menganalisis permasalahan tersebut antara lain konsep kepemimpinan, kekuasaan 

dan dimensi kekuasaan, partisipasi, dan pemberdayaan. 

 Hasil dari penelitian ini adalah peran Kepala Desa Merjosari dalam 

mewujudkan pembangunan hanya bersifat konsultatif dan koordinatif bersama 

dengan LPMK Merjosari. Tugas kewenangan kepala desa hanya sebatas 

pemberian sosialisasi, publikasi, dan mediasi antar lemba di Kelurahan, 
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selebihnya usulan pembangunan diserahkan melalui mekanisme musyawarah 

antar kelurahan dan lembaga yang berada di Kelurahan Merjosari khususnya 

dalam pengelolaan dana hibah yang berasal dari oemerintahan Kota Malang. 

Selanjutnya dibentuk tim teknis pelaksana yang sebagian besar berasal dari 

masyarakat Kelurahan Merjosari melalui LPMK dan sebagaian berasal darii pihak 

Kelurahan. 

Perbedaan dari penelitian yang dilakukan oleh Budiono dengan penelitian 

yang dilakukan oleh peniliti terletak pada objek penelitian. Objek penelitian yang 

dilakukan oleh Budiono ialah ingin mengetahui peran kepemimpinan Lurah dalam 

mewujudkan pembangunan daerah melalui partisipasi pemberdayaan, strategi-

strategi yang digunakan Lurah serta faktor-faktor apa saja yang mendukung dan 

menghambat proses partisipasi masyarakat di Kelurahan Merjosari pada tahun 

2013. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah bagaimana 

gaya kepemimpinan yang digunakan oleh Pak Wiwik sebagai Kepala Desa 

sehingga dapat memberikan kepercayaan kepada penduduk Desa Sidoasri. 

Persamaan dari penelitian Budiono dengan penelitian yang dilakukan oleh 

peneliti adalah pada fokus penelitian dan konsep yang digunakan dalam 

penelitian. Fokus yang digunakan dalam penelitian Budiono membahas mengenai 

bagaimana kepemimpinan lurah dalam mewujudkan pembangunan, sedangkan 

pada penelitian peneliti membahas bagaimana tipe kepemimpinan kepala desa 

dalam mebentuk kepercayaan masyarakat dengan pembangunan yang ada di Desa 

Sidoasri. konsep yang digunakan pada penelitian Budiono dengan peneliti yang 
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digunakan oleh peneliti yaitu konsep otoritas dari Max Weber dan konsep 

kepemimpinan. 

2.1.2  Gaya Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pembangunan Fisik Desa 

(Studi di Desa Denok Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang). 

Pada penelitian yang kedua peneliti mengambil penelitian dari Mukhamad 

Fathoni pada tahun 2014 mengenai “Gaya Kepemimpinan Kepala Desa Dalam 

Pembangunan Fisik Desa (Studi di Desa Denok Kecamatan Lumajang Kabupaten 

Lumajang)” penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui gaya kepemimpinan 

kepala desa dalam pembangunan fisik dan sejauh mana tingkat keberhasilan gaya 

kepemimpinan kepala desa dalam pembangunan masyarakat desa.  

Penelitian ini menggunakan jenis deskriptif dan pendekatan yang 

dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dimana tujuannya 

adalah untuk memperoleh gambaran secara sistematis dan faktual atas fenomena 

dan permasalahan yang ada, kemudian analisa data yang digunakan adalah model 

analisa interaktif dengan empat prosedur yaitu mengumpulkan data, mereduksi 

data, menyajikan data, lalu kemudian menarik kesimpulan. Teori yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah teori administrasi publik dan teori gaya kepemimpinan 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan Kepala 

Desa Denok yang demokratis membuat masyarakat menyukai pemimpinnya 

tersebut dan pembangunan fisik di Desa Denok menjadi lebih berkembang dengan 

berbagai inovasi dan program yang dilakukan oleh kepala desa Denok. Gaya 

kepemimpinan demokratis kepala desa bias diketahui dari berbagai macam 

gayanya yang kepala desa terapkan kepada bawahannya seperti bagaimana kepala 



13 

 

 

 

desa memberikan pengarahan, melakukan koordinasi dan komunikasi, bagaimana 

kepala desa menngambil keputusan serta bagaimana kepala desa melakukan 

pengawasan kepada bawahannya selalu melibatkan bawahannya untuk 

berpartisipasi, berdiskusi, dan memberikan saran maupun kritik. 

 Persamaan dari penelitian yang dilakukan oleh Fathoni dengan penelitian 

yang dilakukan oleh peneliti terletak pada fokus penelitian yang digunakan dalam 

penelitian. Fokus penelitian yang digunakan oleh Fathoni adalah gaya 

kepemimpinan kepala desa dalam pembanguna fisik dan sejauh mana tingkat 

keberhasilan gaya kepemimpinan kepala desa dalam pembangunan masyarakat 

desa. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti fokus penelitiannya 

adalah tipe kepemimpinan yang digunakan oleh Kepala Desa Sidoasri dalam 

membentuk kepercayaan warga desa.  

 Perbedaaan dari penelitian Fathoni dengan penelitian yang dilakukan oleh 

peneliti adalah pada teori yang digunakan untuk menganalisa permasalahan pada 

penelitian. Teori yang digunakan oleh Fathoni adalah teori administrasi publik 

dan teori gaya kepemimpinan. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh 

peneliti  menggunakan konsep otoritas dari Max Weber dan konsep 

kepemimpinan.   
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Nama  Aji Budiono, 2014 Mukhamad Fathoni, 2014 Bagus Maulana Andrianto, 2017 

Judul “Peran Kepemimpinan Lurah dalam 

Pembangunan Daerah Melalui Lembaga 

Pemberdayaaan Masyarakat Kelurahan 

(LPMK) (Studi Analisis Partisipasi 

Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 

Merjosari Kota Malang tahun 2013)” 

“Gaya Kepemimpinan Kepala Desa Dalam 

Pembangunan Fisik Desa (Studi di Desa 

Denok Kecamatan Lumajang Kabupaten 

Lumajang)” 

“Tipe Kepemipinan Kepala Desa Sidoasri” 

Teori Konsep yang digunakan untuk 

menganalisis permasalahan tersebut 

antara lain konsep kepemimpinan, 

kekuasaan dan dimensi kekuasaan, 

partisipasi, dan pemberdayaan. 

Teori yang digunakan dalam penelitian ini 

ialah teori administrasi publik dan teori gaya 

kepemimpinan. 

Konsep Otoritas Max Weber dan konsep 

kepemimpinan. 

Metode Metode Kualitatif Deskriptif Metode Kualtatif Deskriptif Metode Kualitatif, pendekatan studi kasus 

Hasil 

Penelitian 

Hasil dari penelitian ini adalah peran 

Lurah Merjosari dalam mewujudkan 

pembangunan hanya bersifat konsultatif 

dan koordinatif bersama dengan LPMK 

Merjosari. Tugas kewenangan lurah 

hanya sebatas pemberian sosialisasi, 

publikasi, dan mediasi antar lembaga di 

Kelurahan, selebihnya usulan 

pembangunan diserahkan melalui 

mekanisme musyawarah antar kelurahan 

dan lembaga yang berada di Kelurahan 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa 

gaya kepemimpinan Kepala Desa Denok yang 

demokratis membuat masyarakat menyukai 

pemimpinnya tersebut dan pembangunan fisik 

di Desa Denok menjadi lebih berkembang 

dengan berbagai inovasi dan program yang 

dilakukan oleh kepala desa Denok. Gaya 

kepemimpinan demokratis kepala desa bias 

diketahui dari berbagai macam gayanya yang 

kepala desa terapkan kepada bawahannya 

seperti bagaimana kepala desa memberikan 

- 
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Tabel 2. Penelitian Terdahulu 

Sumber: data olahan pribadi (2017)

Merjosari khususnya dalam pengelolaan 

dana hibah yang berasal dari 

oemerintahan Kota Malang. Selanjutnya 

dibentuk tim teknis pelaksana yang 

sebagian besar berasal dari masyarakat 

Kelurahan Merjosari melalui LPMK dan 

sebagaian berasal darii pihak Kelurahan. 

 

pengarahan, melakukan koordinasi dan 

komunikasi, bagaimana kepala desa 

menngambil keputusan serta bagaimana 

kepala desa melakukan pengawasan kepada 

bawahannya selalu melibatkan bawahannya 

untuk berpartisipasi, berdiskusi, dan 

memberikan saran maupun kritik. 

 

Persamaan Fokus yang digunakan mengenai 

bagaimana kepemimpinan lurah dan 

kepala desa dalam pembangunan desa. 

Konsep yang digunakan yaitu konsep 

kepemimpinan dan konsep kekuasaan 

Persamaan dari penelitian Fathoni dengan 

peneliti berada pada fokus penelitian yaitu 

membahas mengenai tipe kepemimpinan yang 

digunakan kepala desa. 

Persamaa penelitian antara kedua penelitian 

terdahulu dengan penelitian sekarang adalah 

memiliki fokus penelitian yang sama dengan 

membahas kepemimpinan kepala desa. 

Perbedaan Perbedaan berada pada objek dalam 

penelitian yang membahas partisipasi 

pemberdayaan serta faktor-faktor apa 

saja yang mendukung dan menghambat 

proses partisipasi masyarakat. 

Perbeadaan penelitian terdahulu dengan 

penelitian sekarang berada pada  teori yang 

digunakan sebagai alat analisis.  

Perbedaan kedua penelitian terdahulu 

terletak pada fokus penelitian dan teori yang 

digunakan sebagai analisis penelitian. 
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2.2 Tinjauan Teoritis 

Otoritas Max Weber 

 Otoritas merupakan hak seseorang untuk mempengaruhi bawahannya 

karena didukung oleh peraturan dan norma yang mendasari keteraturan sosial. 

Seseorang yang dengan otoritasnya memiliki posisi yang harus dipatuhi oleh 

bawahannya dengan kerelaan untuk melaksanakan perintah yang diberikan oleh 

pemimpinnya. 

 Weber mengidentifikasi dasar-dasar legitimasi dalam hubungan otoritas 

yang berdasarkan tipologi (Lawang, 1986: 227). Tipe-tipe otoritas berdasarkan 

tipologi Weber sebagai berikut: 

1. Otoritas Tradisional 

Otoritas ini berdasarkan pada kepercayaan terhadap tradisi-tradisi yang 

telah ada sejak jaman dahulu. Seseorang yang menggunakan otoritas ini 

termasuk dalam satu kelompok status yang secara tradisional 

menggunakan otoritas atau mereka dipilih sesuai dengan peraturan-

peraturan yang dihormati sepanjang waktu. Sebagai contoh kepala 

keluarga dalam memimpin keluarganya. 

2. Otoritas Kharismatik 

Seseorang yang menggunakan otoritas ini kepribadian dari seseorang 

tersebut yang memiliki mutu tertentu sehingga para pengikutnya setia 

kepada pemimpin yang kharismatik yang secara pribadi memiliki 

komitmen terhadap keteraturan normatif. Sebagai contoh Presiden 

Soekarno dalam memimpin rakyatnya. 
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3. Otoritas Legal-Rasional 

Otoritas ini didasarkan pada komitmen terhadap seperangkat perturan yang 

diundangkan secara resmi dan diatur secara impersonal. Para pengikut dari 

seseorang yang memiliki tipe otoritas ini harus tuunduk kepada posisi 

yang dimilikinya sesuai denga peraturan yang resmi. Sebagai contoh 

kepala desa yang mengatur desanya sesuai dengan undang-undang. 

 Dari ketiga tipe otoritas berdasarkan tipologi Weber tersebut sangat 

berkaitan dengan bagaimana tipe kepemimpinan yang digunakan oleh kepala desa 

untuk dapat membangun suatu kepercayaan dengan masyarakat desa. Sedangkan 

dalam suatu kepercayaan terdapat dua belah pihak yang memiliki harapan untuk 

saling menguntungkan satu sama lain dengan proses interaksi sosial.  Relasi yang 

terbentuk antara masyarakat dengan kepala desa di bentuk dari tipe kepemimpinan 

kepala desa yang dapat membina masyarakat desanya.  

2.3 Definisi Konseptual 

2.3.1 Tipe Kepemimpinan 

 Tipe kepemimpinan merupakan cara seorang pemimpin dalam 

menjalankan tugasnya dengan karakteristik yang dimilikinya agar dapat 

memberikan pengaruh kepada bawahannya sehingga dapat melaksanakan 

tugasnya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama. Tipe 

kepemimpinan seseorang dapat diidentifikasi berdasarkan perilaku dan 

kepribadian orang tersebut. Perilaku seseorang dapat dipengaruhi oleh beberapa 

faktor, faktor yang pertama didapatkan dari pengalaman yang terbentuk dari 

kebiasaan sehari-hari sehingga menciptakan kepribadian seseorang. Faktor kedua 
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yaitu dari lingkungan sosial yang dalam kesehariannya berkecimpung dalam hal 

kepemimpinan. Faktor ketiga yaitu berasal dari struktur sosial yang telah 

ditanamkan nilai-nilai kepemimpinan pada diri seseorang sehingga membentuk 

kepribadian dari orang tersebut. Dari faktor-faktor tersebut secara langsung 

maupun tidak langsung mempengaruhi kepribadian seseorang dalam 

kepemimpinannya. Kepribadian dari seorang pemimpin merupakan hasil dari 

pengaruh kebiasaan seseorang yang berasal dari lingkungan sosial dan struktur 

sosial dimana seseorang tersebut berada (Surbakti, 1992:130).  

Tipe kepemimpinan dibagi menjadi tiga yaitu kepemimpinan rasional, 

kepemimpinan tradisional, dan kepemimpinan kharismatik (Surbakti, 1992:139). 

Kepemimpinan rasional bersumber dari kewenangan legal yang beranjak dari 

legalitas pola-pola peraturan normatif, dan hak orang-orang yang terpilih memiliki 

kewenangan berdasarkan peraturan tersebut untuk mengeluarkan kebijakan dan 

keputusan. Kepemimpinan tradisional bersumber pada kewenangan tradisional 

yang beranjak dari kepercayaan yang sudah mapan terhadap tradisi. 

Kepemimpinan kharismatik dimana pemimpin berpegang pada kekaguman 

masyarakat terhadap  seorang pemimpin yang memiliki kelebihan yang luar biasa 

sehingga pemimpin tersebut memiliki sifat yang kharismatik.  

Menurut Burns yang merupakan seorang ahli ilmu politik dalam bukunya 

leadership menyebutkan bahwa kepemimpinan dibagi menjadi dua yaitu 

kepemimpinan transaksional dan kepemimpinan transformatif (Surbakti, 2010: 

178). Kepemimpinan transaksional terjadi disaat seorang pemimpin mengambil 

keputusan dalam melakukan kontak dengan pihak lain untuk pertukaran nilai-nilai 
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yang dianggap penting. Kepemimpinan transformatif terjadi disaat seseorang 

terlibat dengan orang lain sehingga mengangkat pemimpin dan yang dipimpin ke 

tingkat moral yang lebih tinggi. 

2.3.2 Otoritas dan Wewenang Kepala Desa 

 Wewenang merupakan hak yang dimiliki oleh seorang pemimpin untuk 

dapat melaksanakan atau memberikan perintah kepada orang lain untuk 

melakukan dsesuatu agar dapat mencapai tujuan tertentu berdasarkan dari 

peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini kepala desa yang memiliki 

wewenang, dalam pelaksanaan wewenangnya seorang pemimpin mendapatkan 

legitimasi dari masyarakat sehingga dapat diterima dan diakui sebagai seseorang 

yang memimpin mereka. Legitimasi merupakan hal yang berkaitan dengan sikap 

masyarakat terhadap kewenangan yang dimiliki oleh seorang pemimpin. 

Legitimasi merupakan penerimaan dan pengakuan masyarakat terhadap hak moral 

seorang pemimpin untuk membuat dan melaksanakan keputusan politik yang 

mengikat masyarakat. 

 Otoritas merupakan hak seseorang untuk mempengaruhi bawahannya 

karena didukung oleh peraturan dan norma yang mendasari keteraturan sosial. 

Seseorang yang dengan otoritasnya memiliki posisi yang harus dipatuhi oleh 

bawahannya dengan kerelaan untuk melaksanakan perintah yang diberikan oleh 

pemimpinnya. 
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2.3.3 Kepercayaan Masyarakat 

 Kepercayaan merupakan hubungan antara dua pihak atau lebih yang 

mengandung harapan yang menguntungkan salah satu pihak atau kedua belah 

pihak melalui interaksi sosial (Lawang, 2004:36). Dalam kehidupan 

bermasyarakat terdapat seseorang yang dianggap bisa memimpin kelompok 

masyarakat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama. Dalam hal ini 

seseorang yang telah dipilih menjadi pemimpin mendapatkan kepercayaan dari 

masyarakat. Kepercayaan masyarakat muncul dari masyarakat yang memiliki 

harapan kepada kepala desa untuk dapat membangun desa sesuai dengan harapan 

bersama. Dari hal tersebut kedua belah pihak saling menguntungkan satu sama 

lain, masyarakat mendapatkan keuntungan dari kinerja kepala desa sedangkan 

mendapatkan kepercayaan dari masyarakatnya. Kepercayaan tersebut muncul dari 

program-program yang di laksanakan oleh kepala desa sehingga dari keberhasilan 

program yang dilakukan menciptakan kepuasan warga desa, dari kepuasan warga 

tersebut menciptakan timbal balik terhadap kepala desa dengan kepercayaan 

warga desa kepada kepala desa. 
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2.4 Alur Berfikir  

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan: 

= Alur kepemimpinan 

= Bentuk tipe kepemimpinan 

= Hasil bentuk tipe kepemimpinan 

Sumber: Data olahan pribadi (2017) 

 

Desa Sidoasri merupakan desa pemekaran dari Desa Tambaksari yang 

ditetapkan pada tanggal 14 Agustus 2007. Dalam pemerintahan desa tidak dapat 

berlangsung proses penyelenggaraannya tanpa ada seorang pemimpin. Pemimpin  

bertanggung jawab dalam menyelenggarakan tugas sebagai penyelenggara pemerintah 

desa. Pemimpin dari pemerintahan desa yaitu kepala desa yang memiliki wewenang 

untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa dengan kebijakan yang telah 

ditetapkan oleh perundang-undangan. Tipe kepemimpinan terjadi karena kepribadian 

seseorang ketika memiliki wewenang untuk dapat memberikan keputusan dan 

kebijakan terhadap lembaga atau masyarakatnya. Kepribadian seorang pemimpin 

terbentuk karena kebiasaan seseorang dalam kesehariannya sehingga memiliki 

Kepala Desa  

Tipe 

Kepemimpinan 

Wewenang 

Kebijakan 

Kepercayaan 

Masyarakat 
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pengalaman dalam kehidupan kepemimpinannya, selain dari pengalaman seseorang 

juga dapat terbentuk dari lingkungan sosial dan struktur sosialnya dikarenakan nilai-

nilai kepemimpinan yang telah tertanam pada diri orang tersebut. 

Dalam hal ini peneliti menggunakan otoritas dari konsep Max Weber untuk 

melihat bagaimana tipe kepemimpinan yang digunakan Pak Wiwik sebagai kepala 

desa dalam memimpin Desa Sidoasri. Tipe kepemimpinan yang digunakan oleh Pak 

Wiwik sehingga peneliti dapat melihat bagaimana masyarakat dapat memberikan 

kepercayaannya kepada kepala desa. Kepercayaan dari masyarakat dikarenakan pada 

kepemimpinannya Pak Wiwik memberikan kepuasan untuk warga Desa Sidoasri 

misalnya masyarakat merasa lebih aman pada saat kepemimpinannya Pak Wiwik dan 

pembangunan infrastruktur yang ada pada desa yang mulai membaik. Dari kinerja 

yang baik yang dimiliki oleh Pak Wiwik sehingga masyarakat Desa Sidoasri memilih 

Pak Wiwik pada periode yang kedua. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Metode dan Pendekatan Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode yang lebih 

menekankan pada kualitas data, dimana kedalaman makna dalam data yang 

terkumpul lebih diutamakan. Dalam Moleong (2008: 6), penelitian kualitatif 

adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang 

dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan 

lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan 

bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan 

berbagai macam metode ilmiah. Sedangkan dalam Sugiyono (2010: 1), metode 

penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti 

pada kondisi objek yang alamiah (sebagai lawan eksperimen), dimana peneliti 

merupakan instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara 

triangulasi, analisis datanya bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih 

menekankan pada kedalaman makna dibanding menggeneralisasi. 

Dari dua pengertian di atas, peneliti menarik kesimpulan bahwa penelitian 

kualitatif pada dasarnya mendahulukan kedalaman data dibandingkan analisis 

yang mendasar dan menggeneralisasi. Penelitian kualitatif dilakukan secara 

alamiah agar mendapatkan keaslian informasi dari informan, sehingga kedalaman 

data diharapkan dapat terkumpul. Hal tersebut akan terwujud apabila hubungan 
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antara peneliti dengan objek penelitian bisa berlangsung secara mendalam karena 

proses kualitatif sendiri mengharuskan peneliti benar-benar bercampur dengan 

kehidupan objek. 

Jenis penelitian kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

kualitatif deskriptif. Kualitatif deskriptif adalah suatu keadaan dimana peneliti 

mendeskripsikan fenomena yang terjadi di lapangan. Deskripsi hasil penelitian ini 

akan didapatkan peneliti melalui metode pengambilan data yaitu dengan 

observasi, wawancara dan dokumentasi. Setelah terkumpul data yang didapat di 

lapangan, peneliti melakukan analisis data yang kemudian disajikan dalam bentuk 

deskripsi. Pada penelitian ini peneliti berusaha mendeskripsikan tipe 

kepemimpinan Kepala Desa dalam membentuk kepercayaan warga Desa Sidoasri. 

Penelitian ini menggunakan jenis metode studi kasus. Metode studi kasus 

mengartikan inkuiri empiris yang menyelidiki fenomena di dalam konteks 

kehidupan nyata, bilamana batas antara fenomena dan konteks tidak tampak tegas 

dan dimana multisumber dimanfaatkan (Yin, 2008: 18). Studi kasus lebih 

mengarah pada penggunaan strategi-strategi yang mendasarkan pada proses 

eksplanatif. 

Fenomena atau kasus yang dijadikan dalam penelitian ini adalah tipe 

kepemimpinan Kepala Desa dalam membentuk kepercayaan warga Desa Sidoasri. 

Untuk menggambarkan hal tersebut lebih mendalam lagi, bagaimana kepala desa 

dengan tipe kepemimpinannya dapat memberikan kepercayaan pada masyarakat, 
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sehingga masyarakat memberikan partisipasinya terhadap setiap kegiatan yang 

diselenggarakan oleh pemerintah desa. 

3.2 Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian 

3.2.1  Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Desa Sidoasri yang berlokasi di Kecamatan 

Sumber Manjing Wetan Kabupaten Malang. Alasan Peneliti memilih lokasi 

penelitian ini dikarenakan Kepala Desa Sidoasri merupakan pemimpin yang telah 

menjabat sebagai Kepala Desa Sidoasri selama dua periode, dan pada masa 

kepemimpinannya di periode pertama Kepala Desa Sidoasri sering mengabaikan 

tugasnya sebagai kepala desa dengan meninggalkan Desa Sidoasri akan tetapi 

pada masa periode kepemimpinannya yang kedua kinerja dari Kepala Desa 

Sidoasri mendapatkan apresiasi dari warganya dikarenankan pembangunan dan 

segala keperluan dari warga diselesaikan dengan segera. Oleh karena itu Kepala 

Desa Sidoasri mendapat kepercayaan dari warga dalam hal kemajuan Desa 

Sidoasri. 
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3.2.2 Waktu Penelitian 

 Waktu penelitian untuk menjelaskan bagaimana proses perancangan 

penelitian. Perancangan proses penelitian dari observasi awal yang dilakukan 

mulai bulan Januari 2015 sampai dengan penyusunan akhir Juni 2018, pemberian 

waktu penelitian diharapkan dapat menjelaskan konteks yang terjadi di penelitian 

ini. Waktu penelitian akan digambarkan melalui tabel berikut: 

 

 

Tabel 3. Waktu Penelitian 

Sumber: data olahan pribadi (2017) 

No. Bulan Kegiatan Hasil 

1 Januari 2015 – Mei 

2016 

Observasi awal 1. Data profil Desa Sidoasri tahun 

2014 

2. Hasil wawancara oleh beberapa 

warga desa dan perangkat desa 

3. Beberapa jurnal mengenai Desa 

Sidoasri 

2 November 2016 – 

April 2017 

1. Penyusunan proposal 

2. Perevisian proposal 

3. Konsultasi dosen 

Bab I – III (sudah termasuk revisi) 

3 Mei 2017 – Juni 2018 1. Turun lapang  

2. Penyusunan penelitian 

3. Pelaporan penelitian 

1. Data wawancara, observasi, 

dokumentasi serta catatan 

lapangan. 

2. Pengolahan data. 

3. Bab IV – VI (sudah termasuk 

revisi) 
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3.3 Teknik Pemilihan Informan 

Penelitian ini dalam menentukan informan dengan teknik purposive 

sampling, teknik ini bertujuan untuk memilih informan sebagai dasar berbagai 

pertimbangan yaitu informan yang dianggap paham mengenai fenomena yang 

peneliti teliti. Mengacu pada pendapat Spradley (Salim, Agus.2006:131) 

mengatakan bahwa sampel sebagai sumber data atau sebagai informan sebaiknya 

yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 

1. Mereka yang benar-benar menguasai atau memahami sesuatu 

melalui proses enkulturasi, sehingga sesuatu tersebut bukan hanya 

diketahui tetapi juga dihayati, 

2. Mereka yang masih aktif atau terlibat pada kegiatan yang tengah 

diteliti, 

3. Mereka yang bisa meluangkan waktu untuk memberikan informasi, 

4. Mereka yang tidak cenderung mengarang sendiri informasi 

tersebut, dan 

5. Mereka yang tidak mengenal peneliti sehingga dapat memberikan 

informasi secara apa adanya dan dapat dijadikan semacam guru 

atau narasumber. 

Metode dengan menggunakan purposive dilakukan peneliti karena peneliti 

telah mengetahui gambaran penelitian dan informan yang akan diambil oleh 

peneliti. Peneliti menggunakan metode pengambilan informan berdasar pada 

tujuan-tujuan dan pertimbangan tertentu. Informan yang diambil oleh peneliti 

telah cocok dengan kriteria informan peneliti yang dianggap mampu menjawab 
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rumusan masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan dirancang oleh peneliti. 

Dalam penelitian ini yang bertemakan “Tipe Kepemimpinan Kepala Desa dalam 

membentuk kepercayaan warga Desa Sidoasri” peneliti menentukan kriteria 

informan dari warga Sidoasri yaitu penduduk yang telah menghuni Desa Sidoasri 

selama kurang lebih 15 tahun. Pemilihan tersebut berdasarkan pada Desa Sidoasri 

sebelum masa kepemimpinan Kepala Desa Sidoasri saat ini, untuk dapat 

menggambarkan kondisi Desa Sidoasri sebelum dan saat kepemimpinan Kepala 

Desa saat ini. Berikut dibawah ini penjelasan lebih lengkap yang menjadi calon 

informan penelitian ini: 

1.  Informan Utama 

Informan utama adalah pihak yang terlibat langsung dalam konteks 

penelitian dan mampu memberikan informasi mengenai fokus dan tujuan 

penelitian. Informan utama juga berfungsi untuk menemukan akses 

terhadap sumber-sumber bukti penelitian lainnya. Dalam hal ini peneliti 

menjadikan  Kepala Desa Sidoasri sebagai informan utamanya. 

2. Informan Tambahan 

Untuk memberikan informasi tambahan terkait dengan penelitian 

ini maka dibutuhkan informan tambahan, yaitu pihak yang berada diluar 

fokus penelitian namun tetap memiliki informasi terkait dengan penelitian 

ini. Informan pendukung dirasa cukup penting untuk dapat memahami dan 

memberikan penjelasan terkait tema yang diambil. Dengan adanya 

informan pendukung akan melengkapi pengambilan data yang tidak 

didapat pada informan utama. Dengan begitu pembahasan dalam 
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menjawab rumusan masalah akan bersifat utuh. Sebagai informan 

tambahan, peneliti memilih perangkat desa dan warga Desa Sidoasri.  

3.4 Fokus Penelitian 

Pada penelitian ini, peneliti mengambil rumusan masalah bagaimana tipe  

kepemimpinan Kepala Desa dalam membentuk kepercayaan warga Desa Sidoasri. 

Guna memberikan gambaran yang utuh pada konteks pola kepemimpinan 

tersebut, fokus dan sasaran dalam penelitian ini adalah pola kepemimpinnan yang 

digunakan oleh Kepala Desa Sidoasri sehingga dalam masa kinerjanya dapat 

membangun relasi dengan masyarakat dan menciptakan memberikan kepercayaan 

pada masyarakat. 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Jenis-jenis data yang dikumpulkan dalam peneliti adalah data primer dan 

data sekunder. Data primer merujuk pada data yang utama yang didapat melalui 

observasi dan wawancara mendalam dengan informan. Sedangkan data sekunder 

adalah data penunjang, data yang melengkapi hasil data primer berupa dokumen-

dokumen. Dalam Salim (2006: 17), sumber data yang utama dicatat melalui 

catatan tertulis atapun melalui rekaman (video maupun audio), pengambilan foto 

dan film. 

Pada penelitian ini data primer didapatkan peneliti melalui catatan lapang 

atau fieldnote yang didapat di lapangan penelitian. Peneliti juga melakukan 

pencatatan ketika melakukan wawancara mendalam dengan informan, data 

tersebut didukung melalui rekaman yang akan dilakukan peneliti melalui telepon 
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genggam begitu juga dengan video dalam bentuk foto. Setelah pengumpulan data 

primer melalui observasi awal dan wawancara mendalam dengan informan, 

peneliti pun melengkapinya dengan data sekunder. Data sekunder akan menjadi 

penunjang data penelitian ini. Data sekunder didapat melalui referensi buku 

terkait tema yang diambil dari arsip-arsip, gambar, suara dan sebagainya yang 

dimiliki oleh pemerintah desa terkait dengan tema yang diambil oleh peneliti. 

Sehingga pada akhirnya menjadi kesatuan data yang mampu menjawab rumusan 

masalah itu sendiri. Pengumpulan data sekunder harapnya dapat melengkapi 

penemuan peneliti atas data primer sehingga analis data dalam pembahasan 

menjadi lebih utuh. 

 Model ataupun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah dengan melakukan observasi, wawancara mendalam (in-depth 

interview), dan pengkajian terhadap dokumen-dokumen. Hal pertama yang akan 

dilakukan peneliti dalam mendapat data adalah dengan melakukan observasi. 

Observasi menjadi langkah awal bagi peneliti dengan tujuan mampu memahami 

kondisi sosial yang terjadi pada lokasi penelitian secara lebih menyeluruh. Tidak 

hanya proses sosial atau interaksi yang terjalin, namun juga proses yang terbangun 

di belakangnya. 

Observasi awal digunakan peneliti, sebagai langkah untuk membaur 

dengan kondisi sosial atau lingkungan yang menjadi fokus penelitian. Keterbauran 

peneliti menjadi penting bagi penelitian, sehingga harapannya data yang didapat 

mendalam. Keterbauran peneliti pada kondisi sosial kasus yang diteliti menjadi 

penting agar calon informan maupun orang yang berada di lokasi tetap terjaga 
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kealamiannya, sehingga setting alamiah dalam penelitian kualitatif terjaga. 

Observasi awal dilakukan peneliti selain untuk melakukan pembauran terhadap 

konteks sosial lokasi penelitian, juga dilakukan peneliti sebagai waktu untuk 

melakukan pencarian informan. Observasi awal dilakukan peneliti guna 

mendapatkan informan yang sesuai dengan kriteria informan oleh peneliti, 

sehingga menjawab rumusan masalah. Observasi awal peneliti rasa cukup penting 

guna mendapatkan informan yang berkualitas dan memahami lingkungannya. 

Setelah melakukan observasi, teknik berikutnya peneliti melakukan model 

pengambila data, wawancara. Menurut Salim (2006), wawancara adalah 

percakapan dengan maksud tertentu, yang dilakukan oleh pewawancara (yang 

mengajukan pertanyaan), dan terwawancara (yang memberikan jawaban atas 

pertanyaan itu). Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara mendalam 

terhadap informan utama yaitu dari Kepala Desa Sidoasri, sehingga proses 

wawancara yang terjadi menjadi jawaban yang utuh. Setiap model pengambilan 

data dilakukan demi melengkapi model pengambilan data lainnya, karena 

mungkin masih ada data yang tertinggal pada prosesnya. Wawancara dilakukan 

oleh peneliti sebagai instrumen utama pengambilan data dan melengkapi data 

yang didapat saat observasi. Begitu juga ketika observasi melengkapi data yang 

tidak didapat melalui wawancara. 

Model wawancara yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah model 

wawancara semi-terstruktur. Model wawancara semi-terstruktur adalah dimana 

guide interview oleh peneliti tidak bersifat kaku. Hal ini dilakukan oleh peneliti 

sebagai upaya mendapatkan data yang jauh lebih mendalam. Proses yang 
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dilakukan peneliti dan informan sebagai subjek penelitian akan berjalan lebih 

santai, karena panduan pertanyaan tidak kaku. Pertanyaan dalam model 

wawancara semi-terstuktur akan lebih longgar bagi informan untuk tidak selalu 

menjawab pokok permasalahan. Wawancara semi-terstruktur memberikan ruang 

yang lebih bebas bagi peneliti dan informan dalam proses pengambilan data. 

3.6 Metode Analisis Data 

Metode ataupun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah teknik analisis data interaktif yang dikemukakan oleh Robert K. Yin. Data 

yang merupakan hasil penelitian ini diperoleh melalui metode-metode 

pengumpulan data seperti yang diatas. Data-data berupa kata didapat melalui 

metode pengumpulan data seperti, observasi, wawancara dan dokumen sekunder. 

Data berupa hasil wawancara direkam melalui telepon genggam peneliti, data 

observasi berasal dari catatan lapang atau fieldnote yang didapat dari observasi 

sebelumnya. Data-data yang didapat kemudian dikumpulkan dan dianalisis sesuai 

kebutuhan untuk menjawab rumusan masalah. 

Analisis data atau cara kerja peneliti dalam melakukan analisis terhadap 

data yang didapat di lapangan serta proposisi terhadap teoritis, peneliti 

menggunakan analisis data dari Robert K. Yin, yaitu penjodohan pola. 

Penjodohan pola dipilih penulis karena, pada penjodohan pola didasarkan atas 

data empiris dengan pola yang sudah diprediksikan. Jika pola berikut dilakukan 

secara bersama, maka hasilnya dapat menguatkan validitas internal studi kasus 

yang dipakai (Yin, 2002: 140). Tahapan-tahapan yang dilakukan dalam 

pembuatan penjodohan pola ini meliputi: 
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1. Membuat suatu penyataan proposisi awal 

Pembuatan proposisi awal ini berguna untuk memfokuskan dan 

mengambil data-data yang penting dalam sebuah penelitian, sedangkan 

data yang tidak terkait diabaikan terlebih dahulu. Proporsi ini berguna 

untuk membuat rencana pengumpulan data dan memprioritaskan pada 

strategi analisis yang relevan dan lebih sistematis. Proposisi awal yang 

peneliti buat dalam penelitian ini adalah 

1) Bahwa dengan tipe kepemimpinan kepala desa semacam itu 

masyarakat memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap 

kepala desa, hal ini berdasarkan dengan partisipasi warga di setiap 

kegiatan.  

2) Wewenang yang dimiliki oleh kepala desa digunakan untuk 

melakukan pembangunan infrastruktur desa. Masyarakat 

menunjukkan kepercayaannya kepada kepala desa dengan ikut 

berpartisipasi dalam pembangunan. Partisipasi yang ditunjukan 

oleh masyarakat berupa ikut mengumpulkan dana untuk melakukan 

pembangunan infrastruktur. 

3) Dengan gaya kharismatik yang dimiliki oleh Kepala Desa, 

masyarakat merasa segan dengan beliau dikarenakan kepala desa 

memberikan dampak yang besar bagi Desa Sidoasri sehingga 

masyarakat mengapresiasi beliau meskipun pada periode pertama 

kepemimpinan Pak Wiwik jaraang berada di desa untuk warganya. 
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2. Membandingkan temuan-temuan kausal awal dengan pernyataan 

proposisi awal 

Dalam tahapan ini peneliti membandingkan hasil temuan awal yang 

didapat melalui observasi maupun wawancara dengan pernyataan atau 

proposisi awal yang dibuat oleh peneliti, sehingga akan menunjukkan 

apakah terdapat persamaan dan perbedaan antara pola yang didapat di 

lapangan dengan pola yang dibuat oleh peneliti. 

3. Memperbaiki pernyataan atau proposisi 

Setelah membandingkan hasil temuan dengan pernyataan awal 

maka akan didapat persamaan dan perbedaannya, jika terdapat perbedaan 

maka pernyataan atau proposisi awal harus diperbaiki. 

4. Membandingkan rincian-rincian kasus lainnya dalam rangka 

perbaikan tersebut 

Dalam hal ini peneliti membandingkan kasus lain yang memiliki 

persamaan atau berhubungan dengan penelitian yang peneliti lakukan. 

Kasus lain berguna untuk menguatkan hasil penelitian yang dilakukan dan 

dijadikan pembanding dengan penelitian yang peneliti lakukan. 

5. Memperbaiki kembali pernyataan atau proposisi 

Pada tahap ini akan dilakukan pengecekan data mulai dari 

membuat pernyataan teoritis awal dengan hasil temuan hingga 

membandingkan dengan kasus yang lain, sehingga dapat diketahui apakah 

data yang didapat sudah sesuai atau tidak dengan rumusan masalah.   
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6. Membandingkan perbaikan tersebut dengan fakta dari kasus 

Dalam tahap ini peneliti akan membandingkan proses analisis data 

dengan fakta yang ada di lapangan untuk mendapatkan kecocokan antara 

penyataan awal dengan temuan di lapangan. Disini akan menunjukkan 

apakah proses analisis data yang dilakukan peneliti sesuai dengan kondisi 

lapangan atau tidak. 

7. Mengulangi proses ini sesuai dengan yang diperlukan 

Pengulangan ini berguna untuk melakukan pengecekan secara 

menyeluruh seluruh tahapan analisis data yang telah dilakukan, hal ini 

dilakukan untuk mencari tahu apakah data yang sudah terkumpul sudah 

cukup memadai dan menjawab rumusan masalah atau belum sehingga 

memudahkan peneliti mengolah data dan menyelesaikan hasil 

penelitiannya.  
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BAB IV 

GAMBARAN UMUM 

 

 

4.1  Letak Geografis Desa Sidoasri 

 Desa Sidoasri terletak di wilayah Kecamatan Sumbermanjing Wetan 

Kabupaten Malang. Desa Sidoasri terbentuk dari pemekaran Desa Tambakasri dan 

mulai menjadi desa definitif pada tahun 2007. Desa Sidoasri memiliki luas desa 

yaitu sebesar 1.900 Ha dengan batas wilayah sebelah Utara berbatasan dengan 

Desa Tambaksari, sebelah Timur berbatasan dengan Desa Purwodadi Kecamatan 

Tirtoyudo, sebelah Selatan ialah Samudra Indonesia, dan sebelah Barat berbatasan 

dengan Desa Tambaksari. Desa Sidoasri merupakan desa yang berada paling 

ujung karena setelah Desa Sidoasri tidak ada desa lain sehingga Desa Sidoasri 

terbagi menjadi dua dusun yaitu Dusun Tambaksari Wetan dan Dusun Tambaksari 

Kulon dengan. Desa Sidoasri memiliki 4 RW dan 33 RT, pada Dusun Tambakasri 

Wetan terdapat 2 RW dan 18 RT sedangkan pada Dusun Tambakasri Kulon 

terdapat 2 RW dan 15 RT. Dengan adanya 33 RT tersebut menggambarkan bahwa 

penduduk Desa Sidoasri cukup banyak dan hanya dipimpin oleh seorang kepala 

desa yang menjabat selama dua periode. Banyaknya jumlah penduduk juga 

banyak pula tugas yang akan diemban oleh seorang kepala desa, sehingga 

konsekuensi dari beban tersebut di tanggung oleh Kepala Desa dan dibantu oleh 

Perangkat Desa.  

Wilayah Desa Sidoasri dikelilingi oleh bukit-bukit yang sekaligus 

dimanfaatkan oleh masyarakat desa sebagai lahan perkebunan. Pada lahan 
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perkebunan masyarakat desa menanam berbagai tumbuhan seperti kopi, cengkeh, 

alpukat, durian, kelapa, dan pisang. Desa Sidoasri saat ini juga mengembangkan 

potensi pariwisata dari hasil observasi peneliti seperti pantai-pantai dengan 

panorama yang indah yaitu Pantai Perawan dan Pantai Klathak, selain itu juga ada 

wisata air terjun yang ada di Desa Sidoasri. Potensi yang dimiliki oleh desa juga 

memberikan dukungan dalam upaya untuk memaksimalkan pengelolaan potensi 

desa dan hal tersebut peran kepemimpinan  dan sistem pemerintahan yang tepat 

akan mendukung proses pengelolaan yang dilakukan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Gambar 1. Peta Desa Sidoasri 

(Sumber: RPJM Desa Sidoasri 2010-2014) 
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4.1.1 Struktur Pemerintahan Desa Sidoasri 

 Pemerintahan Desa Sidoasri terdapat Sembilan jabatan akan tetapi hanya 8 

jabatan yang terisi hingga saat ini, dikarenakan posisi dari Sekretaris Desa belum 

terbentuk. Sehingga dalam pemerintah desa, kepala desa dibantu oleh beberapa 

Staf, Seksi, Kepala Dusun, dan bagian dari pemerintah desa lainnya. Kosongnya 

posisi sekretaris desa mengharuskan adanya tupoksi atau pelimpahan wewenang.  

Tupoksi dari sekretaris desa di limpahkan pada kepala desa, akan tetapi perangkat 

desa yang lain juga menanggung beban yang ada pada kepala desa sehingga selain 

dari tata kerja pemerintahan desa ada pula beberapa struktur penunjang 

kepemerintahan desa yang terdiri dari Badan Permusyawaratan Desa Sidoasri 

(BPD), Lembaga Permusyawarahan Masyarakat Desa (LPMD) Desa Sidoasri, tim 

Penggerak PKK Desa Sidoasri, dan Relawan Bencana. Berikut merupakan bagan 

dari susunan struktur kepemerintahan di Desa Sidoasri sebagai berikut: 

 
Gambar 2. Struktur Birokrasi Pemerintahan Desa Sidoasri 

Sumber : Profil Desa Sidoasri, 2014 
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 4.2 Kondisi Sosial Masyarakat Desa Sidoasri 

 Desa Sidoasri memiliki jumlah penduduk berdasarkan data administrasi 

pemerintah desa pada tahun 2014 berjumlah 4.585 jiwa, dari jumlah tersebut 

terdapat 2.382 jiwa laki-laki dan 2.203 jiwa perempuan dengan jumlah KK pada 

Desa Sidoasri yaitu 1.501 KK. Jika dilihat dari sudut pandang agama yang ada di 

Desa Sidoasri, mayoritas penduduk desa memeluk agama Kristen, dan jika 

dilakukan presentasi penduduk yang memeluk agama Kristen sebanyak 88,97%  

sedangkan pemeluk agama islam yang ada yaitu sebanyak 10,90% dan pemeluk 

agama hindu sebanyak 0,13% (Profil Desa Sidoasri, 2014). Dengan penduduk 

yang beragam tersebut dapat dikatakan bahwa Desa Sidoasri memiliki penduduk 

yang kompleks dikarenakan beragamnya agama dan pekerjaan dari setiap 

penduduk, meskipun penduduk Desa Sidoasri beragam mereka hidup damai dan 

berdampingan. Penduduk Desa Sidoasri memiliki tingkat gotong royong yang 

tinggi dan rasa kepedulian antar masyarakat juga dapat dikatakan sangat tinggi, 

serta penduduk desa bersikap baik dan terbuka terhadap orang-orang luar yang 

berkunjung ke Desa Sidoasri. Pengaruh sosial budaya Masyarakat Desa Sidoasri 

tidak hanya berasal dari Masyarakat Sidoasri sendiri melainkan dari masyarakat 

luar yang menetap di Desa Sidoasri, selain dari dalam desa pengaruh lain juga 

didapat dari masyarakat luar yang bukan berdomisili di Desa Sidoasri. Pengaruh-

pengaruh tersebut antara lain yaitu: tingkat pengangguran yang tinggi, serta 

pengaruh-pengaruh buruk masyarakat misalnya pengaruh narkoba. 
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4.2.1 Pendidikan  

 Sebagian besar penduduk Desa Sidoasri hanya mampu menyelesaikan 

pendidikan pada jenjang Sekolah Dasar dan baru sedikit yang mampu 

menyelesaikan pendidikan hingga ke tahap Sekolah Menengah Pertama, Sekolah 

Menengah Atas, dan Perguruan Tinggi. Sehingga dari presentase tersebut dapat 

disimpulkan bahwa ketersediaan SDM yang ada di Desa Sidoasri masih minim. 

Berikut merupakan data dari tingkat pendidikan yang ada di Desa Sidoasri: 

 

  Tabel 4. Tingkat Pendidikan Desa Sidoasri 

  Sumber : Profil Desa Sidoasri, 2014 

 Tingkat pendidikan yang ada di Desa Sidoasri sebagian besar masyarakat 

desa merupakan lulusan SD dengan presentase sebesar 55,68%. Akan tetapi 

sebagian masyarakat Desa Sidoasri yang lain telah sempat melalui jenjang 

pendidikan, sehingga pendidikan yang ada di Desa Sidoasri dapat dikatakan 

cukup. Pada saat ini juga terlihat adanya sarana dan prasarana pendidikan di Desa 

Sidoasri yang terdiri dari lima sarana untuk bangku pendidikan. Diantaranya ialah 

satu Taman Kanak-kanak, tiga Sekolah Dasar, dan satu untuk Sekolah Menengah 

No. Keterangan Jumlah Prosentase 

1. Tidak/Belum Sekolah 593  orang 11,34 % 

2. Tamat SD/Sederajat 2912 orang 55,68  % 

3. Tamat SLTP/Sederajat  801 orang 15,32 % 

4. Tamat SLTA/Sederajat 403 orang 7,71 % 

5. Tamat Diploma IV/Strata I 41 orang 0,78 % 

6. Tamat Diploma I/II  5 orang 0,10 % 

7. Belum Tamat SD/Sederajat  463 orang 8,85 % 

8. Tamat Akademi/Diploma III/S. Muda  12 orang 0,23 % 

Jumlah 5230 orang  



41 

 

 

 

Pertama. Dengan rendahnya tingkat pendidikan yang ada di Desa Sidoasri maka 

kurangnya pengetahuan penduduk desa dalam bidang pengetahuan umum, dari 

kurang pengetahuan tersebut menyebabkan minimnya SDM yang ada di Desa 

Sidoasri. Dampak dari minimnya SDM dapat menyebabkan tingginya tingkat 

pengangguran sehingga kemajuan desa berjalan dengan lambat ketimbang desa 

yang lain. Manfaat pendidikan pertama adalah untuk meningkatkan serta 

memberikan informasi serta pemahaman terhadap ilmu pengetahuan secara 

menyeluruh. Hal ini merupakan salah satu hal yang paling penting dan merupakan 

tujuan serta manfaat utama dari pendidikan. Dengan adanya pendidikan, maka 

setiap peserta didik akan dibantu dalam memahami dan mengenal berbagai 

macam ilmu pengetahuan yang terus berkembang. Jadi dengan rendahnya tingkat 

pendidikan akan memberikan dampak yang kurang dalam pengembangan 

kemampuan atau potensi yang dimiliki. 

4.3 Kondisi Ekonomi Masyarakat Desa Sidoasri 

 Mata pencaharian masyarakat Desa Sidoasri sebagian besar adalah 

pertanian dan perikanan, akan tetapi ada sektor-sektor lain dimana masyarakat 

mempunyai pendapatan dari sumber mata pencaharian yang lain salah satunya 

ialah peternakan. Dalam hal mengenai sektor pertanian dan perkebunan 

masyarakat desa yang memanfaatkan lahan-lahan di sekeliling desa Sidoasri 

untuk menanam komoditas pertanian yang dominan pada tanaman pangan yaitu 

padi, sedangkan pada komoditas perkebunan yang dihasilkan antara lain cengkeh, 

kopi, kelapa, durian, pisang, dan kayu. Lahan untuk sektor pertanian luasnya 

sebesar 260 Ha, sedangkan luas lahan perkebunan sebesar 544 Ha. Sehingga 
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dengan luasnya lahan tersebut sangat tinggi potensinya untuk meningkatkan 

perekonomian Desa Sidoasri, akan tetapi dalam pengelolaannya masih belum 

optimal sehingga lahan pertanian yang ada untuk produktifitasnya masih bisa 

ditingkatkan lebih tinggi lagi. Berikut jenis komoditas yang ada di Desa Sidoasri, 

yaitu:  

Tabel 5. Hasil Komoditas Pertanian Desa Sidoasri 

No. Jenis komoditas Luas Lahan Hasil 

1. Padi 150 Ha 780 Ton/tahun 

2. Cengkeh 344 Ha 300 Ton/tahun 

3. Kopi  200 Ha 350 Ton/tahun 

4. Kelapa  50 Ha 5000 biji/bulan 

5. Durian 30 Ha 150 Ton/tahun 

6. Pisang 30 Ha 120 Ton/tahun 

7. Kayu 841 Ha 300 M3/Thn 

(Sumber : Profil Desa Sidoasri tahun 2014)  

 Berdasarkan tabel diatas menunjukkan beberapa jenis komoditas dari hasil 

pertanian yang ada di desa Sidoasri yang dimana padi dengan luas lahan sebesar 

150 Ha menghasilkan padi dengan hasil tani sebesar 780 ton per tahun. 

Sedangkan untuk lahan perkebunan kopi dengan luas lahan sebesar 200 Ha dapan 

menghasilkan 350 ton per tahun. Untuk perkebunan cengkeh dengan luas lahan 

sebesar 344 Ha dapat menghasilkan 300 ton per tahun. Sedangkan untuk 

perkebunan kelapa dengan luas lahan 50 Ha dapat menghasil 5000 biji per 

tahunya. Untuk durian dengan luas lahan 30 Ha mampu menghasilkan 150 ton per 

tahunnya. Pisang dengan lahan 30 Ha menghasilkan 120 ton per tahun. Sedangkan 

untuk kayu dengan luas lahan 841 Ha dapat menghasilkan 300 M3/Tahun. 
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 Selain dari bidang pertanian dan perkebunan masyarakat Sidoasri juga ada 

pada sektor perikanan karenan mata pencaharian penduduk desa sebagian besar di 

sektor pertanian dan perikanan. Pada saat musim ikan banyak para nelayan pergi 

melaut, akan tetapi ketika sedang tidak musim ikan yang disebabkan oleh cuaca 

maka masyarakat desa beralih ke pertanian dengan menggarap lahan-lahan yang 

ada di sekeliling desa. Selain dari ketiga sektor mata pencaharian yang ada pada 

masyarakat Desa Sidoasri ada aktivitas ekonomi yang lain dapat dilihat pada tabel 

berikut ini: 

 Tabel 6. Aktivitas Ekonomi Masyarakat Desa Sidoasri  

No Jenis Mata Pencaharian Laki-Laki Wanita 

1. Petani 980 - 

2. Buruh Tani 562 520 

3. Pegawai Negeri Sipil 10 5 

4. 
Pengrajin Industri Rumah 

Tangga 
10 - 

5. Pedagang Keliling 50 30 

6. Peternak 580 - 

7. Nelayan 78 - 

8. Montir 10 - 

9. Bidang Swasta 15 10 

10. Pembantu Rumah Tangga 30 40 

11. TNI - - 

12. POLRI - - 

13. Pensiunan (PNS, TNI, POLRI) 25 - 

14. 
Pengusaha Kecil dan 

Menengah 
10 20 

15. Karyawan Perusahaan Swasta 20 30 

TOTAL 2.380 655 

 (Sumber: Profil Desa Sidoasri Tahun 2014) 

 Masyarakat Desa Sidoasri pendapatannya lebih banyak pada sektor 

pertanian, meskipun masyarakat desa lebih banyak pada pertanian sebagian besar 
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pekerjaan sampingan masyarakat juga ada pada sektor perikanan dan peternakan 

tergantung pada musimannya. Pekerjaan yang dimiliki oleh masyarakat 

memberikan dukungan dalam upaya menciptakan kesejahteraan. 

4.4 Kepala Desa Sidoasri 

  Desa Sidoasri terbentuk dari pendukuhan Desa Tambakasri dan pada 

tanggal 14 Agustus 2007 Bupati Malang menetapkan Desa Sidoasri berdasarkan 

pada Perda No. 07 tahun 2007. Desa Tambakasri sebelum menjadi Desa Sidoasri 

merupakan desa binaan yang dibina oleh Pemerintah Kabupaten Malang. Setelah 

Desa Sidoasri definitif atas pilihan masyarakat maka terpilihlah Kepala Desa. 

Pada Desa Tambakasri kepala desa belum ditetapkan karenan masih dalam binaan 

Pemerintah Kabupaten Malang dan belum melaksanakan pemilihan umum. 

Kepala desa mulai ditetapkan ketika Desa Sidoasri mulai definitif, hingga saat ini 

Kepala Desa Sidoasri telah menjabat selama dua periode masa kepemimpinannya. 

Pada periode pertama kepemimpinan Pak Wiwik kinerjanya dianggap kurang 

maksimal dikarenakan Pak Wiwik sering meninggalkan desa untuk kepentingan 

pribadinya yang berada di luar Desa Sidoasri. Keterangan tersebut berdasarkan 

wawancara dari informan sebagai berikut: 

“Pak lurah waktu di periode yang sebelumnya itu jarang sekali mas ada 

di desa, beliau selalu ada urusan di luar desa. Jadi ketika kita ada 

keperluan seperti ngurus KTP atau ngurus KK itu prosesnya lama mas, 

sedangkan kita butuhnya cepat.” (Mas Widi, 15 November 2017, 17.13 

WIB). 

  Sedangkan dari wawancara dengan perangkat desa mengatakan bahwa 

kepala desa pada periode pertama memiliki pekerjaan sampingan di luar desa. 

Prihal tersebut berdasarkan pada wawancara sebagai berikut: 
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“Pak Kades itu mondar-mandir Desa Sidoasri ke luar kota karena ada 

pekerjaan lain yang ditekuninya, jadi jarang-jarang ada di sini mas. 

Tetapi, tugas-tugasnya di titipkan sama bawahan-bawahannya 

meskipun sering ditinggal ke luar desa” (Pak Joko 15 November 2017, 

10.00 WIB). 

 Berdasarkan wawancara dengan Pak Joko, bahwa selama Pak Wiwik 

meninggalkan desa pada kepemimpinannya di periode pertama dikarenakan ada 

pekerjaan sampingan yang tidak bisa ditinggal oleh Pak Wiwik di luar desa 

sehingga tugas-tugas yang seharusnya dikerjakan oleh kepala desa diserahkan 

kepada perangkat desa untuk menggantikannya. 

 Pada periode kepemimpinannya Pak Wiwik yang kedua kinaerjanya di 

beri apresiasi oleh warga maupun oleh perangkat desa seperti dalam hasil 

wawancara dengan informan berikut ini: 

“lah yang periode sekarang ini mas, Pak Lurah bener-bener 

memaksimalkan waktunya lebih untuk masyarakat. Jadi segala 

keperluan masyarakat langsung diladeni sama Pak lurah, contohnya 

saja saat kita mau ngurus administrasi-administrasi dengan cepat 

dilayani.” (Mas Widi, 15 November 2017, 17.13 WIB). 

 Sedangkan dari anggota perangkat juga merasakan perubahan yang lebih 

baik ketika masa kepemimpinan Pak Wiwik di periode yang kedua ini. Seperti 

dalam kutipan wawancara dari perangkat desa: 

“kalau masa jabatnya yang sekarang ini, yang periode ini Pak Wiwik itu 

selalu ada terus di balai desa malah hampir setiap hari mas, jadi kita 

kalau ada kepentingan dengan beliau, kita gampang nyarinya mas karena 

beliau selalu ada terus.” (Pak Joko, 15 November 2017, 10.00 WIB) 

“dan pada masa jabatnya yang sekarang banyak sekali perubahan yang 

dibuat sama beliau, dari mulai pembangunan contohnya saja 

pembangunan pendopo itu yang di balai desa. Pembangunannya itu juga 

tidak butuh waktu yang lama biar bisa jadi sampai seperti sekarang ini 

mas. Jadi masa jabatnya yang sekarang itu sebagai penebusan dari saat 

masa jabatnya yang pertama sebagai kepala desa.” (Pak Joko, 15 

November 2017, 10.00 WIB) 
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 Berdasarkan hasil wawancara dengan Pak Joko sebagai perangkat desa 

dan Mas Widi sebagai warga Desa Sidoasri, pada masa kepemimpinan Pak Wiwik 

di periode yang kedua lebih baik dibandingkan dengan kepemimpinannya yang 

pertama. Perubahan yang dilakukan oleh Pak Wiwik kepada Desa Sidoasri 

ditanggapi dengan baik oleh warga sekaligus Peraangkat Desa Sidoasri. 

4.5 Deskripsi Informan 

 Dalam menggali data mengenai pola kepemimpinan Kepala Desa Sidoasri 

maka dibutuhkan informan yang dapat memberikan informasi yang akurat untuk 

dapat melengkapi data penelitian. Berikut merupakan informan yang menjadi 

narasumber dalam penelitian ini: 

1) Pak Joko 

Pak Joko bagian dari perangkat Desa Sidoasri. Beliau memiliki 

peran yang penting dalam kepemimpinan Pak Wiwik di pemerintahan 

desa, karena beliau berada dalam satu ruang lingkup kerja yang sama 

dengan Pak Wiwik dan merupakan bawahan dari kepala desa. Pak Joko 

dalam kesehariannya merupakan sosok yang humoris dan terbuka dengan 

orang-orang luar desa sehingga mudah akrab. Beliau merupakan informan 

utama  dalam penelitian ini dikarenakan beliau bekerja dengan Pak Wiwik 

di Pemerintahan Desa Sidoasri. 

2) Pak Teguh 

Pak Teguh saat ini merupakan wakil ketua dari kelompok HIPPA 

(Himpunan Petani Pemakai Air). Sebelum menjabat sebagai wakil ketua 

HIPPA, Pak Teguh juga merupakan mantan bagian dari keamanan desa 
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yang bertugas pada malam hari atau yang lebih di sebut oleh masyarakat 

desa yaitu kepetengan. Beliau merupakan sosok yang tegas dan keras, 

akan tetapi beliau tetap ramah terhadap orang-orang sehingga orang lain 

nyaman untuk bercengkrama dengan beliau. Beliau merupakan informan 

tambahan dalam penelitian ini karena beliau merupakan mantan bagian 

keamanan desa pada kepemimpinan Pak Wiwik sehingga mengetahui 

bagaimana tingkat keaamanan yang ada di Desa Sidoasri. 

3) Mas Widi 

Mas Widi merupakan warga Desa Sidoasri yang berprofesi sebagai 

petani cengkeh dan kopi, beliau juga merupakan bagian dari paguyuban 

pertanian yang ada di Desa Sidoasri. Mas Widi merupakan orang yang 

terbuka dengan orang-orang luar sehingga memudahkan informan dalam 

menggali informasi mengenai kepemimpinan Pak Wiwik. Beliau juga aktif 

dalam orkes dangdut yang ada di Sidoasri. Beliau merupakan informan 

tambahan, beliau menjadi informan dikarenakan merupakan warga desa 

yang menerima langsung dampak dari kepemimpinan Pak Wiwik. 

4) Pak Jayanto 

Pak Jayanto merupakan salah satu ketua RT yang ada di Desa 

Sidoasri dan beketja sebagai petani cengkeh. Beliau merupakan orang 

yang cukup kritis dan terbuka sehingga dalam penelitian ini beliau 

memberikan informasi mengenai bagaimana kepemimpinan Pak Wiwik 

selama ini dan bagaimana masyarakat menerima dari kebijakan-kebijakan 

yang telah dibuat. Beliau dalam penelitian ini sebagai informan tambahan 
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karenan beliau yang menyalurkan kebijakan yang telah dibuat oleh 

pemerintah desa kepada masyarakat. 

5) Pak Sri Lugat 

Pak Sri Lugat merupakan ketua RW 02 di Desa Sidoasri, beliau 

merupakan warga asli Desa Sidoasri. Sesepuh dari Pak Sri Lugat sendiri 

merupakan salah satu dari pada orang yang telah membabat alas daerah 

Tambakasri. Dalam keseharian beliau bekerja sebagai petani untuk 

mencukupi kebutuhan keluarga. Wawasan beliau tentang dunia luar pun 

cukup luas meskipun pendidikan beliau hanya sekedar tamat SMA. Beliau 

merupakan pribadi yang terbuka, dalam penelitian ini beliau merupakan 

informan tambahan. 
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BAB V 

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN 

 

5.1 Tipe Kepemimpinan Kepala Desa Sidoasri 

Pendapat masyarakat terhadap tipe kepemimpinan dapat mencerminkan 

kemampuan dari seorang kepala desa untuk melakukan komunikasi dengan 

masyarakat terkait dengan program-program yang telah ditetapkan. Pendapat dari 

masyarakat dapat menunjukkan penilaian terhadap kepemimpinannya, dimana 

pendapat tersebut terkait dengan sikap, motif, kepentingan dan pengalaman. 

Persepsi atau pendapat masyarakat terhadap tipe kepemimpinan Kepala Desa 

Sidoasri dapat dijabarkan sebagai berikut: 

5.1.1 Upaya Kepala Desa Untuk Menjaga Hubungan Baik Dengan Bawahan 

Upaya kepala desa dalam menjaga hubungan baik dengan warganya yaitu 

dengan selalu menjaga silaturahmi dengan warganya, upaya ini dilakukan untuk 

memberikan jaminan agar terjalin hubungan baik antara kepala desa dengan 

warga. Adapun tanggapan Pak Jayanto terhadap upaya kepala desa untuk menjaga 

hubungan baik dengan masyarakat yaitu sebagai berikut: 

“Selama ini pak kades sering melakukan komunikasi dan silaturahmi dan 

mengadakan arisan, ini dilakukan untuk memberikan dukungan dalam  

menjaga hubungan baik dengan masyarakat.”(Hasil wawancara dengan 

Pak Jayanto. 15 November 2017, 16.00 WIB). 

Hal yang sama juga disampaikan oleh Pak Lugat yang menyatakan bahwa: 

“yang dilakukan pak kades untuk menjaga hubungan baik kepada 

masyarakat salah satunya diadakan kegiatan arisan kerukunan RT RW 

setiap tanggal 10 dan selalu berpindah lokasi dari seluruh perangkat yang 

ada. Hal ini dilakukan untuk memberikan dukungan terkait dalam upaya 
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untuk menjaga hubungan dan kerukunan antar warga desa.”(Hasil 

wawancara dengan Pak Lugat. 16 November 2017, 19:38). 

Berdasarkan dari hasil wawancara dapat dikatakan bahwa selama ini 

kepala desa selalu berupaya untuk memberikan dukungan dalam rangka menjalin 

hubungan baik dengan masyarakat dapat terwujud. Hubungan baik antara kepala 

desa dan mansyarakat selalu dilakukan sehingga dapat mengurangi terjadinya 

permasalahan yang mungkin terjadi. Selain itu adanya hubungan baik antara 

kepala desa dengan warga dan perangkat desa memberikan dukungan agar seluruh 

aktivitas atau program desa dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah 

ditetapkan. Hubungan baik ini terjalin diantara kepala desa dengan warganya, 

sehingga hubungan ini menciptakan hubungan yang harmonis sehingga 

kepentingan-kepentingan yang terdapat di desa mampu dijalankan dengan tugas 

dan fungsi yang telah ditetapkan sehingga kepercayaan masyarakat dapat 

terwujud. Kepercayaan pada dasarnya merupakan hubungan antara dua pihak atau 

lebih yang mengandung harapan yang menguntungkan salah satu pihak atau 

kedua belah pihak melalui interaksi sosial dalam hal ini kepala desa dengan 

masyarakat (Lawang, 2004:36). 

Komunikasi juga merupakan upaya dari kepala desa dalam menciptakan 

kepercayaan kepada masyarakat. Komunikasi dalam berbagai kegiatan sangatlah 

penting terutama dalam suatu bidang yang menyangkut kepentingan orang banyak 

dalam kasus ini adalah pemerintahan desa yang harus menangani apapun yang 

dibutuhkan oleh waarga desa. Untuk dapat dengan mudah berkomunikasi antar 

perangkat serta jajaran pemerintah desa dibutuhkan media komunikasi agar dapat 

menjalankan kegiatan dan program-program desa agar dapat berjalan sesuai yang 
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telah ditentukan. Berikut merupakan hasil wawancara dengan beberapa perangkat 

desa mengenai komunikasi dalam pemerintahan desa: 

Menurut Pak Jayanto yaitu sebagai berikut: 

“Selama ini media yang digunakan yaitu dengan menggunakan atau 

melalui hp lah mas, soalnya ya karena karena lebih efektif mas, apalagi 

sekarang apa-apa sudah moderen jadi ya lewat hp saat ini sudah cukup 

mas ya untuk memberikan informasi sampai tugas dari pak kades semisal 

tidak bias hadir dalam rapat atau disaat ada kegiatan yang bersifat 

penting dan mendadak.”(Hasil wawancara dengan Pak Jayanto.15 

November 2017, 16.00 WIB). 

Menurut Pak Lugat media komunikasi yang digunakan dapat diketahui dari 

hasil wawancara sebagai berikut: 

“Biasanya dikasih surat atau lembaran tugas sama balai desa isinya 

tentang tugas apa yang harus dikerjakan dari kegitan yang sebelumnya 

sudah dirapatkan sama pak kades dan perangkat-perangkat desa yang 

lain.” (Hasil wawancara dengan Pak Lugat. 16 November 2017, 19:38 

WIB). 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dapat diketahui bahwa 

selama ini media komunikasi yang digunakan untuk menjalankan tugas ataupun 

kegiatan desa dengan menggunakan alat komunikasi elektronik maupun surat 

tertulis, dimana media-media komunikasi tersebut dilakukan baik secara langsung 

maupun tidak langsung sesuai dengan tingkat kebutuhan dalam suatu kegiatan 

desa. Kebutuhan akan informasi menjadi hal penting yang harus dilakukan, dan 

dukungan melalui media-media komunikasi menjadi hal yang penting agar setiap 

permasalahan dapat diselesaikan sesuai dengan harapan. Media komunikasi yang 

digunakan oleh perangkat desa memungkinkan para perangkat desa menjalankan 

tupoksinya dengan baik dan disiplin sesuai dengan yang ada dalam peraturan 

pemerintah desa. Perihal ini menjadikan para perangkat desa selalu menjadikan 

kebutuhan akan informasi menjadi hal pokok agar aktivitas dalam pemerintah 
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desa mampu berjalan dengan baik. Robbins (2002) menyatakan bahwa 

kepemimpian adalah kemampuan untuk mempengaruhi suatu kelompok untuk 

mencapai tujuan, dalam proses ini komunikasi antara kepala desa dan masyarakat 

menjadi faktor penentu. 

5.1.1 Pengambilan Keputusan Kepala Desa 

Adapun keputusan yang dapat diambil oleh seorang kepala desa maka secara 

lengkap dapat disajikan pada hasil wawancara sebagai berikut: 

Menurut Pak Joko beliau mengatakan bahwa: 

“Jadi kalau dalam membuat kebijakan itu Pak Kades selaalu mengadakan 

musyawarah dulu mas untuk nanti dapat dilihat bagaimana 

implementasinya ke warga Sidoasri. Karena kebijakan ini untuk warga 

Sidoasri jadi kebijakan yang dibuat itu sekiranya tidak merugikan warga 

kita sendiri, tetapi malah memberikan dampak yang positif bagi warga 

Desa Sidoasri, itu yang sebenarnya di inginkan sama pak kades.” (Pak 

Joko, 15 November 2017, 10.00 WIB). 

 

Sedangkan dari wawancara dengan Pak Teguh sebagai wakil ketua 

kelompok HIPPA mengatakan sebagai berikut: 

“ Kepemiminannya Pak Wiwik sebagai kepala desa periode sekarang ini 

(periode kedua) saya akui sangat bagus kepemimpinannya. Kita 

kelompok tani sangat terbantu sekali dalam kepengurusan administrasi-

administrasi yang terkait dengan kelompok tani. Ketika kita mengurus 

ijin untuk meminta pupuk dari pusat, dengan tanggap Pak Wiwik 

langsung diurus dan besoknya pupuk sudah turun dari pusat.” (Pak teguh, 

16 November 2017, 13.30 WIB) 

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa keputusan yang 

diambil oleh seorang kepala desa selalu berdasarkan keputusan dari individu 

kepala desa namun demikian tetap mempertimbangkan aspek-aspek yang sifatnya 

lebih luas sehingga dapat memberikan suatu bentuk kebijakan yang mampu 

memberikan kepuasan kepada seluruh perangkat desa maupun masyarakat 
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Sidoasri. Masyarakat memiliki kepercayaan yang tinggi atas keputusan yang 

ditetapkan hal ini dikarenakan Pak Wiwik sebagai kepala desa memiliki kharisma 

atau wibawa yang tinggi dalam memimpin masyarakat. Kepercayaan merupakan 

hubungan antara dua pihak atau lebih yang mengandung harapan yang 

menguntungkan salah satu pihak atau kedua belah pihak melalui interaksi sosial 

(Lawang, 2004:36). 

Apabila ditinjau dari penetapan kebijakan merupakan arah yang akan 

dilakukan oleh kepala desa agar aktivitas di desa dapat dilaksanakan secara 

maksimal dan sesuai dengan harapan masyarakat. Mengenai penetapan kebijakan 

yang dilakukan oleh kepala desa maka dapat diketahui dari hasil wawancara 

sebagai berikut, menurut Pak Jayanto memberikan tanggapan terhadap kebijakan 

yang ditetapkan oleh kepala desa yaitu sebagai berikut:  

 “Sesuai terhadap visi dan misi dan sudah terlaksana, maka selama ini 

kebijakan yang ditetapkan pak kades mampu memberikan inspirasi 

kepada perangkat desa sehingga kegiatan yang dibuat dari kebijakan 

yang telah ditetapkan berdampak positif kepada masyarakat.” (Hasil 

wawancara dengan Pak Jayanto.15 November 2017, 16.00 WIB). 

Sedangkan menurut Pak Lugat: 

“Program-program yang telah ditetapkan selama ini terbentuk dari 

kebijakan-kebijakan yang telah dibentuk dimana kebijakan itu dapat 

memberikan pelayanan yang penuh kepada masyarakat Sidoasri, 

sehingga sampai saat ini mas masyarakat Sidoasri dapat tentram sampai 

sekarang.”(Hasil wawancara dengan Pak Lugat. 16 November 2017, 

19:38WIB). 

 

Berdasarkan hasil wawancara dapat dikatakan bahwa selama ini dalam 

penetapan kebijakan yang dilakukan oleh kepala desa didasarkan atas ketentuan 

yang berlaku dan merupakan bentuk kemampuan dari kepala desa dalam 

memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kemampuan kepala desa tersebut 
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menjadi tolak ukur atas keberhasilan dalam proses pengelolaan masyarakat di 

wilayah (Surbakti, 2010: 178). Seorang pemimpin mengambil keputusan dalam 

melakukan kontak dengan pihak lain untuk pertukaran nilai-nilai yang dianggap 

penting sehingga mengangkat pemimpin dan yang dipimpin ke tingkat moral yang 

lebih tinggi. 

5.1.2 Topik Pembicaraan Kepala Desa Dengan Perangkat 

Topik pembicaraan pada dasarnya merupakan bentuk komunikasi yang 

dilakukan oleh perangkat desa dengan kepala desa menjadikan hubungan yamg 

baik dapat tercipta dari aktivitas atau kegiatan yang dilakukan oleh perangkat desa 

tersebut. Selanjutnya mengenai topik-topik yang sering dibicarakan kepala desa 

ketika melakukan rapat dengan perangkat desa yaitu dapat diketahui dari hasil 

wawancara sebagai berikut: 

Menurut Pak Jayanto topik yang sering menjadi bahan untuk dibahas dalam 

proses komunikasi yaitu sebagai berikut: 

“Kalo menurut saya selama ini topik permasalahan yang sering dibahas 

yaitu mengenai masalah kerja dan kedisplinan. Kedua topik ini selalu 

menjadi hal pokok atau utama sehingga aktivitas yang harus dilakukan 

oleh perangkat dapat berjalan sesuai dengan ketentuan sehingga 

aktivitas yang dilakukan oleh kepala desa berjalan dengan baik.”(Hasil 

wawancara dengan Pak Jayanto.15 November 2017, 16.00 WIB). 

 

Selain itu menurut Pak Lugat, kegiatan komunikasi yang dilakukan yaitu 

sebagai berikut: 

 

“Yang sering dilakukan oleh pak kades terkait dengan topik yang sering 

dibahas yaitu mengenai bagaimana melakukan dan melaksanakan 

pembagunan agar desa ini tidak ketinggalan terhadap desa lain. Upaya 

ini dapat berjalan sesuai dengan harapan ketika kegiatan-kegiatan yang 

ada di desa dapat dilakukan secara maksimal.”(Hasil wawancara 

dengan Pak Lugat. 16 November 2017, 19:38). 
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Berdasarkan hasil wawancara di atas maka dapat diketahui bahwa selama ini 

kepala desa selalu berupaya untuk menjalankan tugas sesuai dengan prosedur 

kinerja yang telah ditetapkan. Hal ini juga terkait secara langsung dengan upaya 

dari perangkat desa dan kepala desa untuk program kerja yang ditetapkan dapat 

berjalan sesuai dengan tujuan pemerintah desa untuk memajukan desa. Program 

kerja merupakan aspek penting dari desa yang harus dipenuhi oleh perangkat desa 

dalam menjalankan fungsi dan perannya sebagai pelayan masyarakat. Menurut 

teori kepemimpinan Max Weber, dimana birokrasi sebagai bentuk organisasi yang 

ideal karena dalam birokrasi mengandung makna dan nilai yang logis, rasional, 

perintah, keseragaman dan konsisten. Dengan demikian kepemimpinan 

mengandung beberapa unsur pokok antara lain kepemimpinan melibatkan orang 

lain dan adanya situasi kelompok atau organisasi di tempat memimpin dan 

anggotanya berinteraksi. 

5.1.3 Penetapan Kegiatan/ Tugas Kepala Desa Kepada Warga 

Upaya Kepala Desa Sidoasri dalam menetapkan suatu kebijakan agar dapat 

diterima oleh masyarakat tidak lepas dari pendapat dari masyarakat Sidoasri itu 

sendiri, seperti dari hasil wawancara berikut ini: 

Menurut Pak Jayanto beliau mengatakan bahwa: 

“Pak Kades biasanya mengundang diantarnya perangkat desa tokoh 

masyarakat tokoh agama dan pemuda-pemuda karang taruna mas saat 

ada kegiatan desa contohnya aja mas bersih desa, biar acaranya aman 

dan tertib Pak Kades berkordinasi dengan mereka mas, dan para tokoh 

dan pemuda pun menyanggupi agar jalannya kegiatan bisa lancar mas.” 

(Hasil wawancara dengan Pak Jayanto.15 November 2017, 16.00 WIB). 

Sedangkan menurut Pak Lugat, menyatakan bahwa: 
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“Nah, untuk penetapan kebijakan mas, Pak Wiwik menerima masukan 

dari tokoh masyarakat dan perangkat pemerintahan desa, BPD, dan 

warga. Masukan-masukan dari mereka itu mas di tampung sama Pak 

Wiwik untuk nantinya di pilah-pilah agar setidaknya ga ada yang 

cemburu mas gara-gara pendapatnya ditolak sama Pak Kades, agar 

kebijakan yang nanti ditetapkan itu dapat memberikan dampak yang 

baik pula untuk masyarakat Sidoasri.”(Hasil wawancara dengan Pak 

Lugat. 16 November 2017, 19:38WIB). 

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa selama ini kepala desa 

selalu berupaya untuk memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh perangkat desa 

sehingga seluruh program yang ditetapkan dapat berjalan dengan baik dan lancar. 

Hasil wawancara tersebut juga dapat dikatakan bahwa selama ini perangkat desa 

juga selalu berupaya untuk menjalankan tugas sesuai dengan tanggungjawab 

perangkat desa sesuai dengan tugasnya masing-masing, sehingga segala bentuk 

keinginan dari masyarakat dapat dilaksanankan dengan pelayanan pemerintah 

desa yang maksimal. Berikut merupakan bagan kepemerintahan Desa Sidoasri: 

 
Gambar 3. Struktur Birokrasi Pemerintahan Desa Sidoasri 

Sumber : Profil Desa Sidoasri, 2014 
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 Pada bagan di atas struktur kepemerintahan Desa Sidoasri 

menggambarkan sususan pemerintahan desa, dari struktur tersebut dengan sistem 

kerja yang saling mendukung satu sama lain dalam pekerjaan yang lebih 

mengutamakan masyarakat Desa Sidoasri. Sehingga dalam tata kerja yang ada 

dalam birokrasi pemerintahan desa dapat berjalan dengan baik, hal ini di jelaskan 

dari hasil wawancara dengan Pak Joko sebagai perangkat desa 

“jadi saat posisi sekretaris desa mulai kosong, kita saling membagi 

tugas mas, jadi nggak semuanya di pegang sama Pak Wiwik. Jadi kita 

saling bantu staff ini mengurus bagian dari sekretaris, sementara staff 

yang lain juga ikut membantu. Jadi tidak semuanya dibebankan ke 

kepala desa, akan tetapi dibagi rata. Seperti itu mas” (Pak joko, 15 

November 2017, 10.00 WIB) 

 Sistem pembagian tugas yang ada didalam pemerintahan desa dengan 

saling membagi tugas yang seharusnya menjadi tugas dari sekretaris desa, akan 

tetapi dikarenakan posisi sekretaris desa yang kosong jadi tugas dari sekretaris 

tersebut dibagi rata dengan staff-staff pemerintahan desa agar tidak dibebankan 

semua di kepala desa. 

5.1.4 Proses Penetapan Kebijakan Kepada Warga Desa 

Mengenai proses penetapan kebijakan dapat diketahui dari hasil wawancara 

sebagai berikut: 

Menurut Pak Lugat dia mengatakan bahwa: 

“Hasil musyawarah terhadap warga adalah masalah pembangunan 

infrastruktur desa dan jalan. Hal ini memang sudah sesuai dengan 

ketentuan yang telah ditetapkan sehingga kebijakan yang ditetapkan 

telah dilaksanakan dan hasilnya sangat memuaskan bagi warga 

mas.”(Hasil wawancara dengan Pak Lugat. 16 November 2017, 19:38 

WIB). 

Menurut Pak Teguh menanggapi pernyataan tersebut yaitu sebagai berikut: 
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“apapun keputusan yang telah ditetapkan sama Pak Wiwik kita sebagai 

warganya akan menerima dengan sangat terbuka mas, karena selama itu 

keputusan yang dibuat demi kebaikan waganya. Selama ini 

kepemimpinan dari beliau memang lebih mengutamakan warganya, jadi 

kami yakin dengan Pak Wiwik akan membawa Desa Sidoasri menjadi 

desa yang lebih dan lebih baik” (Pak Teguh, 16 November 2017, 13.30 

WIB) 

 

Hasil wawancara menunjukkan bahwa selama ini program-program desa 

yang telah ditetapkan dapat berjalan dengan baik dimana seluruh program 

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan. Dalam proses pelaporan juga dilakukan 

secara transparan sehingga seluruh kegiatan dilpaorkan secara terbuka dan 

memenuhi standar pelaporan secara baik dan benar. Menurut Surbakti, (2010) 

pemimpin mengambil keputusan dalam melakukan kontak dengan pihak lain 

untuk pertukaran nilai-nilai yang dianggap penting dan terjadi disaat seseorang 

terlibat dengan orang lain sehingga mengangkat pemimpin dan yang dipimpin ke 

tingkat moral yang lebih tinggi. 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka pendapatat masyarakat 

tentang bentuk komunikasi yang dilakukan kepada Desa Sidoasri dapat disajikan 

pada tabel berikut: 

Tabel 7. 

Kepemimpinan Kepala Desa Sidoasri 

No. Keterangan Pendapat Masyarakat Kesimpulan 

1 Upaya kepala desa 

untuk menjaga 

hubungan baik dengan 

bawahannya. 

Kepala desa selalu berupaya untuk 

memberikan dukungan dalam 

bagaimana menciptakan hubungan 

baik dengan perangkat desa 

sehingga permasalahan yang 

terjadi dapat dihindarkan. 

Masyarakat memiliki 

persepsi yang baik atas 

upaya kepala desa untuk 

menjaga hubungan baik 

dengan bawahannya. 
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2 Proses pengambilan 

keputusan kepala desa 

1. Proses pengambilan keputusan 

yang dilakukan oleh kepala desa 

dengan melalui proses dilakukan 

sesuai keinginan kepala desa 

namun demikian tetap sesuai 

dengan harapan masyarakat. 

2. Kepala desa selalu melakukan 

secara individu dengan 

menghandalkan kharisma yang 

dimiliki. 

3. Kepala desa selalu berupaya 

untuk memaksimalkan usaha 

yang dimiliki oleh perangkat 

desa sehingga seluruh program 

yang ditetapkan dapat berjalan 

sesuai dengan program kerja 

yang ditetapkan 

4. Kepala desa dalam memproses 

pelaporan dilakukan secara 

transparan sehingga seluruh 

kegiatan dilaporkan secara 

terbuka dan memenuhi kriteria 

pelaporan secara baik dan benar 

Masyarakat memiliki 

pendapat yang baik 

mengenai proses 

pengambilan keputusan 

yang dilakukan oleh 

kepala desa. 

 

Masyarakat memiliki 

persepsi yang baik atas 

penetapan kebijakan 

kepala desa. 

 

Masyarakat memiliki 

persepsi yang baik dalam 

penetapan kebijakan 

kepala desa kepada 

warga 

3 Media komunikasi 

kepada desa dalam 

mmeberikan tugas 

kepada perangkat desa 

Penggunana media komunikasi 

yang digunakan oleh perangkat 

desa memungkinkan para 

perangkat desa menjalankan tugas 

dan fungsinya sesuai dengan 

aturan yang ditetapkan. 

Masyarakat memiliki 

persepsi yang baik atas 

media komunikasi 

kepada desa dalam 

mmeberikan tugas 

kepada perangkat desa. 

4 Topik pembicaraan 

kepala desa dengan 

perangkat 

Kepala desa selalu berusaha untuk 

menjalankan tugas sesuai dengan 

prosedur kerja yang telah 

ditetapkan. Cara-cara ini juga 

berhubungan secara langsung 

dengan usaha dari perangkat dan 

kepala desa agar program kerja 

yang ditetapkan dapat berjalan 

dengan baik. Program kerja 

merupakan aspek penting dari 

desa yang harus dipenuhi oleh 

perangkat desa dalam 

menjalankan fungsi dan perannya 

Masyarakat memiliki 

persepsi yang baik atas 

topik pembicaraan 

kepala desa dengan 

perangkat desa. 
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sebagai pelayan masyarakat 

5 Penetapan kegiatan 

atau tugas kepala desa 

Kepala desa telah menetapkan 

tugas sesuai dengan aturan yang 

ditetapkan dalam anggaran kerja 

serta pembagian sesuai dengan 

ketentuan yang ditetapkan 

Masyarakat memiliki 

persepsi yang baik atas 

penetapan kegiatan atau 

tugas kepala desa 

6 Bentuk kebijakan 

kepala desa untuk 

kepentingan warga 

desa 

Kepala desa melalui perangkat 

desa belum memberikan 

dukungan terhadap cara untuk 

memaksimalkan  desa sebagai 

upaya untuk memberikan 

dukungan terkait dengan jaminan 

bahwa segala bentuk program 

dapat berjalan sesuai dengan 

harapan dan hal tersebut belum 

sepenuhnya dilakukan oleh 

perangkat desa 

Masyarakat memiliki 

persepsi yang tidak baik 

bentuk kebijakan kepada 

desa yang mendukung 

kepentingan warga. 

(Sumber: Data diolah dari hasil wawancara) 

5.2 Kepemimpinan Kepala Desa 

Desa merupakan suatu organisasi yang terkecil dalam pemerintahan, 

dimana keberadaannya berhubungan secara langsung dengan masyarakat, kondisi 

ini yang menjadikan kepemimpinan kepala desa menjadi hal yang sangat penting 

dalam pembangunan desa. Kepemimpianan dari kepala desa tersebut menjadi 

tolak ukur bagaimana pembangunan desa dapat berjalan dengan semestinya. Tipe 

kepemimpinan yang diterapkan oleh kepala desa dalam memimpin bawahannya 

juga menjadi hal yang penting dalam suatu kepemerintahan dikarenakan dari 

kebijakan yang diputuskan, yang akan menerima kebijakan-kebijakan tersebut 

ialah masyarakat. Perihal tersebut menjadi topik penelitian yang diangkat oleh 

peneliti.  
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 Desa Sidoasri dalam kepemimpinannya masih sangat erat dengan 

ketokohaannya yang ada di desa, hal tersebut berdasarkan dari hasil wawancara 

dengan beberapa warga Desa Sidoasri. Pak Lugat sebagai ketua RW dari Desa 

Sidoasri mengatakan bahwa :  

“dia (kepala desa) itu lebih dominan untuk dalam penentuan keputusan, 

karena memang ketokohannya yang kuat kadang-kadang masyarakat 

kurang berani untuk mengimbangi apa yang menjadi keputusan-

keputusan tersebut. ” (Pak Sri Lugat, 16 November 2017, 19:28 WIB) 

 

 Dari apa yang dikatakan oleh Pak Lugat sifat ketokohan tersebut tidak 

hanya di miliki oleh Kepala Desa saja melainkan dimiliki pula oleh perangkat-

perangkat desa yang lain. Karena sifat-sifat ketokohan tersebut menempatkan 

kepala desa dan perangkat-perangkatnya ke tingkat yang lebih tinggi ketimbang 

masyarakat  desa hal tersebut juga di katakan oleh Pak Lugat : 

“ Sebenare tidak hanya kepala desa, jadi kekuatan dominasi itu juga ada 

di perangkat-perangkat lain, karena mungkin jam terbangnya yang lebih 

dari warga lain”  (Pak Sri Lugat, 16 November 2017, 19:28 WIB) 

 

Penjelasan yang telah di gambarkan oleh narasumber, terlihat bagaimana 

sistem yang berjalan di dalam pemerintahan Desa Sidoasri. Dominasi kekuatan 

juga ada pada tingkat pemerintahan desa dengan bentuk kekuatan ketokohannya.  

Dengan dominasi kekuatan tersebut menyebabkan warga desa secara tidak 

langsung mengikuti apa yang telah di putuskan oleh pihak pemerintah desa. 

“Ketokohan yang kuat itu kadang-kadang dimiliki oleh orang-orang yang 

blater seperti itu kan kadang-kadang warga ini kurang mampu untuk 

ngimbangi apa ya….. untuk mengimbangi pendapat itu warga kadang-

kadang ga mau, ga mampu atau mungkin sungkan secara pengetahuan 

mungkin. Jadi kurang ada penyeimbang di dalam kepemerintahan desa 

sehingga dominasi itu sangat tampak sekali.”  (Pak Sri Lugat, 16 

November 2017, 19:28 WIB) 
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  Seperti dalam penjelasan dari Pak Lugat bahwa masyarakat dalam suatu 

musyawarah merasa kurang berani bahkan tidak mau untuk mengemukakan 

pendapatnya dikarenakan tidak dapat mengimbangi ilmu dari para petinggi-

petinggi desa tersebut maka dari itu masyarakat pun menerima apapun kebijakan 

yang telah di buat oleh desa dengan terbuka.  

 Dalam wawancara dengan Pak Jayanto juga menyebutkan bahwa dalam 

suatu musyawarah kepala desa mepunyai posisi yang lebih dominan dibandingkan 

dengan perangkat maupun warga desa, beliau memutuskan suatu keputusan secara 

sepihak tanpa masukan atau pendapat dari forum musyawarah. Hal tersebut tidak 

dilakukan pada semua musyawarah akan tetapi pada masalah-masalah tertentu. 

“ada dua hal menurut saya tentang kebijakan pak lurah dalam 

musyawarah, yang pertama kalau memang musyawarah itu bersangkutan 

dengan kepentingan umum biasanya diserahkan sepenuhnya kepada 

anggota rapat, tapi yang kedua menurut saya ada hal-hal tertentu yang 

dikaitkan dengan kepentingan pribadi, jadi keputusan mutlak diputuskan 

sendiri oleh kepala desa.” (Pak Jayanto, 15 November 2017, 16.00 WIB) 

 

Dalam hal ini pemimpin seharusnya menerima masukan dari 

masyarakatnya untuk kepentingan desa, akan tetapi kekuatan dominasi dari para 

petingi desa yang berbicara disini. Akan tetapi segala hal yang diputuskan tersebut 

diperuntukkan untuk kebaikan warga Desa Sidoasri. Masyarakat tetap bersedia 

menerima keputusan tersebut karena atas dasar keyakinan mereka akan wibawa 

seorang pemimpin yang dimiliki oleh Pak Wiwik sebagai Kepala Desa Sidoasri. 

Kepala desa selama ini selalu berupaya memberikan dukungan dalam 

mengembangkan potensi desa yang dimiliki, bentuk-bentuk dukungan yang 

ditetapkan oleh kepala desa dapat ditentukan melalui komunikasi yang baik antara 

kepala desa dengan para perangkat desa maupun dengan warga desa, evaluasi juga 
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dilakukan oleh kepala desa sehingga seluruh aktivitas yang dilakukan mampu 

berjalan secara maksimal. Kepala desa melakukan kordinasi dan konsolidasi 

sehingga berbagai bentuk permasalahan di desa dapat diatasi bersama perangkat 

dan warga. 

Segala kebijakan yang ditetapkan dan diputuskan oleh kepala desa 

merupakan hasil dari masukan para warga dan perangkat desa. Kebijakan yang 

telah ditetapkan oleh kepala desa dengan keputusan yang ditetapkan sendiri telah 

dipertimbangkan agar dapat berdampak baik untuk masyarakat, dikarenakan 

segala program-program yang dibentuk dapat membuat masyarakat merasa 

antusias dengan program-program tersebut. 

Upaya dari perangkat desa mampu memberikan dukungan terkait dengan 

jalannya proses penyelesaian pekerjaan dan penetapan kebijakan yang dilakukan 

oleh kepala desa. Kepala desa telah menetapkan tugas sesuai dengan aturan yang 

telah ditetapkan. Kepala desa bersikap sesuai dengan peraturan yang telah 

ditetapkan sehingga seluruh perangkat desa selalu bekerja sesuai dengan perintah 

dan selalu memberikan tanggapan secara positif terkait dengan kritik dan saran 

yang disampaikan bawahannya dan dalam bekerja perangkat memaksimalkan 

potensi yang dimiliki oleh perangkat desa sehingga seluruh program yang 

ditetapkan dapat berjalan sesuai dengan program kerja yang telah ditentukan. 

Tanggapan masyarakat terhadap kepemimpinan kepala desa menunjukkan bahwa 

selama ini kepala desa selalu berupaya untuk menjalankan tugas sesuai dengan 

harapan masyarakat desa, sehingga menurut masyarakat kepala desa mampu 
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menjalankan tugas dan fungsinya dengan benar sesuai dengan tujuan dan funsinya 

untuk mengembangankan desa seperti yang diharapkan warga desa.  

Kantor desa atau balai desa merupakan lokasi atau tempat yang 

digunakan oleh perangkat desa dan Kades untuk melakukan kordinasi sehingga 

berbagai bentuk permasalahan di desa dapat diselesiakan sesuai dengan aturan 

yang telah ditetapkan. Dalam pemilihan lokasi atau tempat yang digunakan untuk 

melakukan koordinasi tersebut dengan pertimbangan bahwa kantor desa 

merupakan fasilitas umum sehingga bentuk-bentuk kebijakan yang ditetapkan 

dapat diketahui secara menyeluruh oleh masyarakat. Upaya kepala desa tersebut 

yaitu untuk meningkatkan transparansi segala bentuk kebijakan sehingga dapat 

memberikan kepuasan pada masyarakat atas kinerja dari pemerintah desa. 

Cara-cara ini juga terkait secara langsung dengan upaya dari perangkat 

dan kepala desa agar program kerja yang ditetapkan dapat berjalan sesuai dengan 

baik. Program kerja merupakan aspek penting atau utama dari desa yang harus 

dipenuhi oleh perangkat desa dalam menjalankan fungsi dan perannya sebagai 

pelayan masyarakat. Berbagai bentuk upaya kepala desa tersebut dapat 

mencerminkan bentuk kepemimpinan yang ditetapkan, dimana kepemimpinan 

kepala desa selama ini dapat mendukung upaya untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat dan pembangunan di wilayah desa. 

Pembangunan desa merupakan suatu proses yang berlangsung di Desa 

Sidoasri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan 

nasional yang mencakup segala aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat. 

Dalam hal pembangunan dan mempercepat upaya pembangunan di daerah 
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pedesaan. Kepemimpinan kepala desa merupakan sekumpulan dari serangkaian 

kemampuan dan sifat-sifat kepribadian, termasuk di dalamnya kewibawaan, untuk 

dijadikan sebagai sarana dalam rangka menyakinkan yang dipimpinnya agar 

mereka mau dan dapat melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya.  

Kepemimpinan adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi 

orang lain, dalam hal ini para bawahannya, sehingga orang lain mau melakukan 

kehendak pemimpin. Kepemimpinan sangat membutuhkan kemampuan dan bakat 

seorang secara aktif untuk mempengaruhi pihak lain dalam rangka usaha 

mencapai tujuan. Selanjutnya seorang pemimpin semestinya mengetahui sifat-

sifat individual orang-orang kepercayaannya dan ia juga mengetahui tindakan apa 

yang dapat merangsang bawahan agar mereka bekerja sebaik-baiknya. 

Kemampuan Kepala Desa dalam memimpin juga sangat berpengaruh dalam 

proses pembangunan, dalam hal ini kepempimpinan kepala desa sangat 

berpengaruh terhadap berlangsungnya proses pembangunan didesa. 

Kepala Desa merupakan pelayanan dan pengayom masyarakat yang 

mempunyai tipe kepemimpinan yang mampu mengundang partisipasi warga 

dalam memecahkan masalah melalui rembug desa. Kepala desa menjadi rujukan, 

baik masalah pribadi maupaun kemasyarakatan, dan pada saat-saat kritis kepala 

desa dapat memberikan solusi damai bagi warganya. Keberasilan kepala desa di 

dalam memberikan pelayanan dan pengayoman kepada masyarakat pada akhirnya 

nanti akan memberikan tingkat keberhasilan pada tingkat pemerintahan dan 

tingkat pembangunan yang lebih tinggi. Sebagai tokoh di lingkungannya,maka 

seorang kepala desa juga mengemban tugas membangun mental masyarakat desa, 
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baik dalam bentuk menumbuhkan maupun mengembangkan semangat-semangat 

pembangunan yaitu melalui pelayanan secara maksimal kepada masyarakat desa. 

Kepemimpinan adalah proses memengaruhi atau memberi contoh oleh 

pemimpin kepada pengikutnya dalam upaya mencapai tujuan organisasi 

(Nurkholis, 2003). Dalam suatu organisasi kepemimpinan merupakan faktor yang 

sangat penting dalam menentukan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan oleh 

organisasi. Kepemimpinan merupakan titik sentral dan penentu kebijakan dari 

kegiatan yang akan dilaksanakan dalam organisasi. Kepemimpinan adalah 

aktivitas untuk mempengaruhi perilaku orang lain agar supaya mereka mau 

diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu.  

Sedangkan menurut Robbins (2002:163) Kepemimpian adalah 

kemampuan untuk mempengaruhi suatu kelompok untuk mencapai tujuan. 

Kepemimpinan adalah sekumpulan dari serangkaian kemampuan dan sifat-sifat 

kepribadian, termasuk didalamnya kewibawaan untuk dijadikan sebagai sarana 

dalam rangka meyakinkan yang dipimpinnya agar mereka mau dan dapat 

melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya dengan rela, penuh 

semangat, ada kegembiraan batin, serta merasa tidak terpaksa. 

Konsep kepemimpinan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu konsep  

birokrasi dari Max Weber dan konsep otoritas, dimana birokrasi sebagai bentuk 

organisasi yang ideal karena dalam birokrasi mengandung makna dan nilai yang 

logis, rasional, perintah, keseragaman dan konsisten. Dengan demikian 

kepemimpinan mengandung beberapa unsur pokok antara lain kepemimpinan 

melibatkan orang lain dan adanya situasi kelompok atau organisasi tempat 
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pemimpin dan anggotanya berinteraksi, di dalam kepemimpinan terjadi 

pembagian kekuasaan dan proses mempengaruhi bawahan oleh pemimpin, dan 

adanya tujuan bersama yang harus dicapai. Upaya mencapai tujuan yang 

ditetapkan melalui kepemimpinan maka peran komunikasi yang baik dapat 

mendukung proses kepemimpinan yang diterapkan. 

Tipe kepemimpinan menurut Max Weber dari sudut sifat kejadiannya 

dan membagi kepemimpinan itu atas tiga tipe: 1) Kharismatik, dimana istilah ini 

dipergunakan mula-mula oleh Max Weber, dimana seorang pemimpin diangkat 

berdasarkan atas suatu kepercayaan bahwa pemimpin itu dapat memberikan 

berkah karena "tuah/mantra"nya, keselamatan untuk melindungi rakyat, karena 

dianggap memiliki ilmu gaib. 2) Traditional, dimana pemimpin semacam inilah 

adalah pemimpin yang dipilih atas dasar kebiasaan turun temurun/tradisi. Sistem 

ini tidak memperhitungkan kecakapan calon pemimpin, yang terpenting adalah 

melestarikan tradisi, dan pada umumnya rakyat begitu yakinnya akan kebaikan 

tradisi yang dianut dan 3) Rational Legal, dimana pemimpin seperti itu dipilih 

berdasatrkan dua prinsip, yaitu rational dan legal. Rational bila pengangkatan itu 

didasarkan atas landasan kecakapan, pengalaman, atau pendidikan dari yang 

bersangkutan dan legal, karena juga berlandasan hukum atau peraturan yang 

berlaku.  

Menurut teori peran (role theory) yang merupakan perpaduan dari 

berbagai teori, orientasi maupun disiplin ilmu. Selain dari psikologi, teori peran 

berawal dari dan masih tetap digunakan dalam sosiologi dan antropologi. Dalam 

teorinya Biddle & Thomas (dalam Sarwono, 2002: 209) membagi peristilahan 
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dalam teori peran dalam 4 golongan, yaitu istilah-istilah yang menyangkut : 1) 

Orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial. 2) Perilaku yang 

muncul dalam interaksi tersebut 3) Kedudukan orang-orang dalam perilaku dan 4) 

Kaitan diantara orang dan perilaku. Hal ini orang-orang yang mengambil bagian 

dalam interaksi sosial dapat dibagi dalam 2 golongan sebagai berikut : 1) Aktor 

(pelaku), yaitu orang yang sedang berperilaku menuruti  suatu peran tertentu dan 

2) Target (sasaran) atau orang lain (other), yaitu orang yang mempunyai 

hubungan dengan aktor dan perilakunya. 

Untuk menjelaskan perilaku sosial seseorang dapat dikaji sebagai sesuatu 

proses yang (1) instinktif, (2) karena kebiasaan, dan (3) juga yang bersumber dari 

proses mental. Mereka semua tertarik, dan dengan cara sebaik mungkin lalu 

menguraikan hubungan antara masyarakat dengan individu. Para sosiolog yakin 

bahwa struktur sosial terdiri atas jalinan interaksi antar manusia dengan cara yang 

relatif stabil. Struktur sosial dalam satu pola perilaku yang diturunkan oleh satu 

generasi ke generasi berikutnya, melalui proses sosialisasi. Masyarakat 

mengorganisasikan, mengintegrasikan, dan mengarahkan kekuatan-kekuatan 

individu- individu ke dalam berbagai macam peran (roles).  

 Hasil yang telah ditemukan dalam penelitian ini dapat dilihat pada 

ringkasan berikut:  

Berdasarkan proposisi awal yang dibuat dan temuan-temuan yang didapatkan 

peneliti ketika dilapangan melalui hasil analisis, maka didapatkan proposisi 

akhirnya yaitu  bahwa dalam masa kepemimpinan Pak Wiwik lebih menggunakan 

tipe kepemimpinan yang kharismatik, hal tersebut didapatkan dari hasil 
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wawancara dengan beberapa informan yang dalam garis besarnya kepemimpinan 

dari Pak Wiwik masih erat dengan ketokohan. Ketokohan yang dimaksudkan 

peneliti disini ialah dari tradisi masyarakat yang lebih menghormati seorang 

pemimpin dikarenakan seorang pemimpin merupakan orang yang ditetuakan oleh 

warganya. Selain dari ketokohannya, sikap kewibawaannya yang dimilik oleh Pak 

Wiwik yang menciptakan kesan seorang pemimpin yang kharismatik. Hal tersebut 

juga diperkuat oleh wawancara informan yang merupakan perangkat desa yang 

bekerja bersama Pak Wiwik di pemerintahan desa sekaligus warga yang langsung 

merasakan kebijakan yang dibentuk oleh pemerintahan desa. Dari beberapa hasil 

wawancara tersebut mengungkapkan keyakinan mereka dengan pemimpin yang 

selama ini memimpin mereka, keyakinan mereka di tunjukkan dengan cara 

mematuhi dan menerima dengan terbuka kebijakan yang telah ditetapkan tersebut.  
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BAB VI 

PENUTUP 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan, maka 

dalam bab ini, peneliti akan memaparkan tentang kesimpulan dan saran yang 

dapat diambil dari penelitian ini. Dimana pada kesimpulan akan dijelaskan 

mengenai hasil dari penelitian yang telah dilakukan peneliti dan pada saran akan 

dijelaskan pengembangan yang dapat dilakukan oleh peneliti selanjutnya. 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian di atas dan setelah melakukan analisis data, 

maka dapat disimpulkan bahwa dalam masa kepemimpinan Pak Wiwik lebih 

menggunakan tipe kepemimpinan yang kharismatik, hal tersebut didapat kan dari 

hasil wawancara dengan beberapa informan yang dalam garis besarnya 

kepemimpinan dari Pak Wiwik masih erat dengan ketokohan. Ketokohan yang 

dimaksudkan peneliti disini ialah dari tradisi masyarakat yang lebih menghormati 

seorang pemimpin dikarenakan soerang pemimpin merupakan orang yang 

dituakan oleh warganya. sikap kewibawaannya yang dimilik oleh Pak Wiwik 

yang menciptakan kesan seorang pemimpin yang kharismatik. Hal tersebut juga 

diperkuat oleh wawancara informan yang merupakan perangkat desa yang bekerja 

bersama Pak Wiwik di pemerintahan desa sekaligus warga yang langsung 

merasakan kebijakan yang dibentuk oleh pemerintahan desa. Dari beberapa hasil 

wawancara tersebut mengungkapkan keyakinan mereka dengan pemimpin yang 

selama ini memimpin mereka, keyakinan mereka di tunjukkan dengan cara 

mematuhi dan menerima dengan terbuka kebijakan yang telah ditetapkan tersebut. 
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Jika dimasukkan dalam konsep tipologi Max Weber mengenai otoritas, 

kepemimpinan dari Pak Wiwik masuk dalam Tipe Otoritas Kharismatik. Dalam 

Tipe Otoritas Kharismatik dijelaskan bahwa Seseorang yang menggunakan 

otoritas ini kepribadian dari seseorang tersebut yang memiliki mutu tertentu 

sehingga para pengikutnya setia kepada pemimpin yang kharismatik yang secara 

pribadi memiliki komitmen terhadap keteraturan normatif. Tipe Kharismatik juga 

didapatkan dari tradisi yang terdapat di tempat yang bersangkutan. Pak Wiwik 

dikatakan memiliki Tipe Kepemimpian yang Kharismatik, hal tersebut 

disimpulkan oleh peneliti bahwa dari hasil wawancara yang didapat dari beberapa 

informan yang bekerja bersama dengan Pak Wiwik di pemerintahan desa dan 

warga yang merasakan langsung dari kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kepala 

Desa, mereka lebih mengapresiasi kepala desa karena pembangunan desa dan 

segala kepengurusan beserta kecakapan Pak Wiwik yang lebih mencerminkan 

ketokohannya dengan sangat memperhatikan warga Desa Sidoasri. 

6.2 Saran 

Dari hasil penelitian dan kesimpulan di atas, peneliti akan menyampaikan 

beberapa saran antara lain:  

1. Kepala desa harus lebih bersifat terbuka kepada masyarakat sehingga 

komunikasi yang terjadi seluruh program yang telah ditetapkan dapat 

dijalankan secara maksimal oleh perangkat desa. Upaya ini dilakukan 

untuk memberikan dukungan bahwa program desa yang ditetapkan benar-

benar dapat mendukung dalam upaya peningkatan kesejahteraan 

masyarakat. 
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2. Perangkat desa harus mampu bekerja sesuai dengan prosedur yang telah 

ditetapkan sehingga tidak terdapat masyarakat yang merasa dirugikan atas 

kepemimpinan yang dilakukan oleh kepala desa melalui perangkat desa 

yang ada. 

3. Penelitian selanjutnya diharapkan untuk mengembangkan hasil penelitian 

ini yaitu terkait dengan upaya kepala desa membangun kepercayaan 

dengan pola kepemimpinannya, yaitu memberikan penilaian mengenai 

tingkat efektivitas kegiatan komunikasi kepemimpinan sehingga penelitian 

ini dapat dijadikan titik acuan bagi penelitian sejenis untuk mendapatkan 

hasil yang lebih maksimal lagi. 
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