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MOTTO 

Hidup itu seperti kotak , kamu tidak tau  
potongan seperti apa  yang  akan kamu dapat, maka  

berdo’alah karena selalu ada harapan bagi mereka yang berdo’a  
dan berusahalah karena selalu ada jalan bagi mereka yang selalu berusaha. 









 

ABSTRAK 

 

A SYAFIR RAHMAN, 2022. IMPLEMENTASI KEPEMIMPINAN 

TRANSFORMASIONAL KEPALA DESA DALAM MENGGERAKKAN 

PARTISIPASI MASYARAKAT DESA DI KECAMATAN TOMPOBULU 

KABUPATEN BANTAENG, dibimbing oleh Muhammad Rusydi, dan Jaelani 

Usman. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana Implementasi 
kepemimpinan Transformasional Kepala Desa yang meliputi Kharismatik/ 
Pengaruh Ideal, Motivasi Inspirasional, Stimulasi intelektual, dan 
Pertimbangan Individual, serta kegiatan apa yang melibatkan partisipasi 
masyarakat dalam mendukung pembangunan dan faktor-faktor pendorong 
dan penghambat partisipasi masyarakat di Desa Pattallassang, Desa 
Pattaneteang dan Desa Bonto - Bontoa dalam menggerakkan partisipasi 
masyarakat desa di Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng. 
Pendekatan penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Unit analisis 
dalam penelitian ini adalah menggunakan. Teknik pengumpulan data yang 
dilakukan dalam penelitian ini adalah Observasi, dokumentasi dan 
wawancara dan Pengecekan Keabsahan Temuan. adalah proses 
mengtriangulasikan tiga data yang terdiri dari data observasi, wawancara, 
dan dokumentasi. 

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kepemimpinan 
transformasional kepala desa dalam mendukung pembangunan desa di 
kecamatan tompobulu kabupaten bantaeng ini di lihat dari takar dimensi 
Kharismatik/ Pengaruh Ideal, Motivasi Inspirasional, Stimulasi intelektual, dan 
Pertimbangan Individual di Desa Pattallassang, Desa Pattaneteang dan Desa 
Bonto - Bontoa dalam menggerakkan partisipasi masyarakat desa di 
Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng, sudah tergolong maksimal 
meskipun masyarakat desa masih menunggu instruksi dari apparat desa. 
Kegiatan yang melibatkan partisipasi masyarakat desa yaitu: 1) 
Pembangunan yang bersifat fisik, 2) Pembangunan yang bersifat non fisik, 
dan 3) Pembangunan sumberdaya manusia. aktor pendorong yaitu 
Kesempatan masyarakat, dan Minat dan penghambat partisipasi masyarakat 

yaitu Sifat individu dan ekonomi. 

  

Kata Kunci : Kepemimpinan Transformasional, Partisipasi Masyarakat, 

Pembangunan desa 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Penelitian 

Sistem Pemerintahan kepala desa berada di ujung tombak dalam roda 

pemerintahan daerah dan akan langsung berhubungan dengan masyarakat dan 

bertujuan untuk mensejahterakan rakyat. Olehnya itu, sistem penyelenggaraan 

pemerintahan Kabupaten/kota sangat didukung dan ditentukan oleh Pemerintah 

Desa sebagai bagian dari Pemerintah Daerah. 

Salah satu sorotan kepemimpinan yang sangat penting adalah pola 

kepemimpinan kepala desa, seringkali tujuan pembangunan desa tidak dapat 

tercapai dengan baik dan bisa saja disebabkan oleh kepala desa kurang mampu 

menjalankan tugasnya seperti yang diharapkan, ataukah partisipasi 

masyarakatnya yang kurang atau bahkan tidak mendukung kepala desa dalam 

melaksanakan pembangunan desa. 

 Karena ukuran keberhasilan kepala desa dalam memimpin dan membangun 

desa tidak semata - mata diukur dari pidato dan pengarahan yang panjang ketika 

ada acara ataupun diskusi-diskusi, tetapi hal yang lebih penting adalah membagi 

habis tugas-tugas yang diberikan olehnya sehingga bawahan akan mengikuti 

segala otoritas yang diberikan. 

 

1 
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Pembangunan merupakan sebuah proses dalam perubahan sosial 

untuk menuju ke tatanan kehidupan masyarakat yang lebih baik. Sistem 

perencanaan pembangunan nasional tercantum dalam Undang-Undang 

Nomor 25 Tahun 2004, menjelaskan bahwa Perencanaan 

Pembangunan adalah suatu proses dalam menentukan sebuah 

tindakan di masa depan dengan tepat, melalui urutan pilihan dengan 

memperhatikan sumber daya manusia yang ada.  

Pembangunan Nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh 

pemerintah untuk mencapai tujuan bernegara. Dalam Undang-undang 

Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah Daerah dan Undang-undang 

Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara 

Pemerintah Pusat dan Daerah yang mendorong untuk penyelenggaraan 

otonomi daerah dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan 

bertanggung jawab kepada daerah. Pemberian kewenangan tersebut 

memberikan konsekuensi diperlukannya koordinasi dan pengaturan 

untuk menyelaraskan pembangunan dari segala penjuru dari pusat, 

daerah dan desa. Jadi, Pembangunan Nasional yaitu berfokus untuk 

mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan adil. Sehingga, hasil dari 

pembangunan diharapkan dapat berguna dan dirasakan manfaatnya 

oleh seluruh lapisan masyarakat dari pusat sampai kepelosok desa. 

Pembangunan desa dalam prosesnya terdiri dari dua unsur utama 

yaitu partisipasi atau swadaya masyarakat dan pembinaan pemerintah 
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atau dengan kata lain ada dua pihak yang terlibat dalam proses 

pembangunan desa yaitu masyarakat dan pemerintah. Berbagai 

pendapat menyatakan bahwa partisipasi masyarakat desa merupakan 

salah satu ciri dari pembangunan desa dan merupakan unsur utama 

yang berpengaruh besar bagi berhasilnya pembangunan desa.  

Oleh karena itu banyak kegiatan yang dilaksanakan khususnya 

oleh pemerintah untuk meningkatkan partisipasi, bahkan 

keberlangsungannya terus diupayakan dan dijaga. Sebagai perwujudan 

demokrasi sesuai dalam ketentuan UU Nomor 32 Tahun 2004 maka 

pemerintahan dalam tatanan pemerintah desa dibentuk Badan 

Pesmusyawaratan Desa (BPD) atau sebutan lain yang disesuaikan 

dengan budaya yang berkembang di desa bersangkutan, yang 

berfungsi sebagai lembaga pengatur dan pengontrol dalam 

penyelenggaraan pemerintah desa, seperti dalam pembuatan dan 

pelaksanaan Peratuan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, 

dan Keputusan Kepala Desa. Desa ini di bentuk lembaga 

kemasyarakatan yang berkedudukan sebagai mitra kerja pemerintah 

desa dalam memberdayakan masyarakat desa. 

Berbicara tentang implementasi kepemimpinan transformasional 

kepala desa untuk mendukung pembangunan di tiga desa yaitu Desa 

Pattallassang, Desa Pattaneteang dan Desa Bonto - Bontoa, 

Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng ditiga desa tersebut 
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partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, di masing-masing 

desanya tidak sama tinggi rendahnya. disisi lain berdasarkan hasil 

penelitian dapat dikemukakan bahwa aspek kepemimpinan 

transformasional Kepala Desa merupakan salah satu aspek yang 

menonjol dan berpengaruh terhadap keberhasilan pembangunan desa. 

Pada kenyataannya, pelaksanaan tugas kepala desa dalam koordinasi 

pembangunan desa secara partisipatif sebagaimana yang diamanatkan 

dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 dan PP Nomor 72 Tahun 2005 

tersebut belum secara maksimal dapat dilaksanakan secara efektif. 

Akibatnya, kepemimpinan transformasional kepala desa dalam 

menggerakan partisipatif masyarakat dalam pembangunan tidak 

berjalan maksimal sebagaimana yang diharapkan.  

Bass & Avolio dalam Yukl (2010:304) mengemukakan adanya 

empat ciri karakteristik kepemimpinan transformasional, yaitu: Kharisma 

(Charisma) / Pengaruh yang Ideal, Inspirasi (Inspiration), Rangsangan 

intelektual (intellectual stimulation) dan Perhatian Individual 

(Individualized consideration), dan kepemimpinan kepala desa akan 

berhasil apabila dapat megimplementasikan keempat ciri 

karakteristik kepemimpinan transformasional dan masyarakat dapat 

berpartisipasi untuk mendukung pembangunan desa 
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Dalam pelaksanaan penelitian tentang implementasi 

kepemimpinan transformasional kepala desa di Kecamatan Tompobulu, 

Kabupaten Bantaeng terbagi atas tiga desa, meliputi Desa 

Pattallassang, Desa Pattaneteang dan Desa Bonto - Bontoa, 

pelaksanaan pembangunan di Desa Pattallassang, Desa Pattaneteang 

dan Desa Bonto - Bontoa, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng 

dilaksanakan dengan sifat berkelanjutan, sehingga kepemimpinan 

Kepala Desa tersebut dapat membawa perubahan dalam meningkatkan 

partisipasi masyarakat dan pembangunan dari desa berkembang 

menjadi desa mandiri. Kepala desa sangat berperan dalam 

meningkatkan partisipasi masyarakat agar dapat mencapai tujuan yang 

diinginkan dan aparat pemerintah desa bisa lebih benar-benar bekerja 

dengan baik demi pembangunan desa.  

Adapun fenomena yang di hadapi kepala desa Pattallassang yaitu 

kurangnya pemahaman warga tentang bantuan, dan bantuan tersebut 

untuk pembangunan dari pemerintah membuat warga kurang 

memahami. Banyak warga yang pendapat bahwa tidak perlu ada 

gotong royong atau partisipasi apabila bantuan dari pemerintah sudah 

ada, karena upah para pekerja sudah dibayarkan dari anggaran dana 

desa, tetapi sedikit warga yang memahami bahwa bantuan juga 

membutuhkan partisipasi dari masyarakat. Pelaksanaan pembangunan 

yaitu adanya berupa bantuan yang disalurkan ke masyarakat sehingga 
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banyak masyarakat yang ketergantungan pada bantuan. Berbeda 

halnya fenomena yang terjadi di Desa Pattaneteang tentang partisipasi 

masyarakat mendukung pembangunan yaitu Kegiatan masyarakatnya 

ini dikarenakan disibukkan dengan pekerjaan mereka, sehingga hampir 

tidak ada kesempatan dalam kegiatan - kegiatan yang bersifat sosial 

kemasyarakatan. Fenomena yang terjadi desa Bonto - Bontoa dalam 

peningkatan partisipasi masyarakat  untuk pelaksanaan pembangunan 

desa yaitu Masyarakat Kurang bersosialisasi/ egois, ego yang besar 

membuat orang menjadi kurang untuk bersosialisasi, berbaur, dan acuh 

tak acuh terhadap kegiatan-kegiatan kemasyarakatan.  

Bedasarkan latar belakang masalah maka penelitian ini peneliti 

berfokus pada Implementasi Kepemimpinan Transformasional kepala 

desa Pattallassang, Desa Pattaneteang dan Desa Bonto -  Bontoa 

dalam memimpin dan meningkatkan partisipasi masyarakat serta 

membangun desa sebagaimana ditinjau dari aspek teori kepemimpinan 

transformasional dan pembangunan desa.  

Kepemimpinan transformasional seorang kepala desa dalam 

menggerakkan partisipasi masyarakat memiliki pengaruh yang besar di 

dalam menjalankan dan menggerakkan roda pemerintahan desa dan 

gaya kepemimpinan transformasional menjadi tolak ukur akan 

keberhasilan ataupun kemajuan dari perkembangan suatu 

pembangunan yang ada di desa.  
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Oleh karena itu suatu keberhasilan dalam pembangunan desa bisa 

dirasakan oleh semua masyarakat desa Pattallassang, desa 

pattaneteang dan desa Bonto-bontoa. Sehingga peneliti mengambil 

judul penelitian yaitu IMPLEMENTASI KEPEMIMPINAN 

TRANSFORMASIONAL KEPALA DESA DALAM MENGGERAKKAN 

PARTISIPASI MASYARAKAT DESA DI KECAMATAN TOMPOBULU, 

KABUPATEN BANTAENG. 

B. Fokus Penelitian 

Memperhatikan latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok 

bahasan dalam penelitian ini adalah Implementasi Kepemimpinan 

Transformasional Kepala Desa dalam Menggerakkan Partisipasi 

Masyarakat di Desa Pattallassang, Desa Pattaneteang dan Desa Bonto 

- Bontoa, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng adalah 

Bagaimana Implementasi Kepemimpinan Transformasional Kepala 

Desa yang meliputi Kharismatik/Pengaruh Ideal, Motivasi Inspirasional, 

Stimulasi intelektual, dan Pertimbangan Individual di Desa 

Pattallassang, Desa Pattaneteang dan Desa Bonto - Bontoa dalam 

menggerakkan partisipasi masyarakat desa di Kecamatan Tompobulu, 

Kabupaten Bantaeng ? 
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C. Tujuan Penelitian 

Mengacu pada Fokus Penelitian penelitian, maka tujuan 

penelitian ini adalah : 

1. Untuk mendeskripsikan Bagaimana Implementasi 

kepemimpinan Transformasional Kepala Desa yang meliputi 

Kharismatik/ Pengaruh Ideal, Motivasi Inspirasional, Stimulasi 

intelektual, dan Pertimbangan Individual di Desa Pattallassang, 

Desa Pattaneteang dan Desa Bonto - Bontoa dalam 

menggerakkan partisipasi masyarakat desa di Kecamatan 

Tompobulu, Kabupaten Bantaeng. 

2. Untuk mengetahui kegiatan apa yang melibatkan partisipasi 

masyarakat dalam mendukung pembangunan desa. 

3. Untuk mendeskripsikan faktor-faktor pendorong dan 

penghambat partisipasi masyarakat Desa Pattallassang, Desa 

Pattaneteang dan Desa Bonto - Bontoa dalam menggerakkan 

partisipasi masyarakat desa di Kecamatan Tompobulu, 

Kabupaten Bantaeng. 
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D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat teoritis, sebagai sumbangan dalam pengembangan ilmu 

pengetahuan, khususnya dalam kajian Manajemen Sumber Daya 

Manusia ( MSDM ).  

2. Manfaat praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

bahan informasi kepada masyarakat dan masukan atau evaluasi 

bagi kepala Desa dalam proses Implementasi model 

kepemimpinan transformasional Kepala Desa dalam 

menggerakkan partsipasi masyarakat dalam pembangunan desa. 

3. Manfaat metodologis, hasil dari penelitian ini diharapkan 

memberikan sumbangan pemikiran kepada aparatur pemerintah 

Khususnya Kepala Desa setempat yang dapat dijadikan sebagai 

sumber pustaka atau bahan bacaan, maupun mahasiswa yang 

ingin mengembangkan pengetahuan dalam kajian Implementrasi 

model kepemimpinan transformasional dalam menggerakkan 

partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. 

 

 

 

 



 

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Hasil Penelitian 

Dalam penelitian ini peneliti akan memaparkan penelitian sebelumnya yang 

relevan dengan permasalahan-permasalahan yang ingin diteliti. Berikut adalah 

sejumlah penelitian terdahulu yang akan menjadi acuan untuk peneliti terkait 

dengan dilaksanakan penelitian : 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Zuhriyati (F. W., 2017) dalam bentuk Jurnal di 

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, dengan judul :‘Kepemimpinan 

Kepala Daerah Dalam Mewujudkan Transparansi Administrasi Pemerintah 

Daerah. Penelitian tersebut menunjukan bahwa para pemimpin 

transformasional memberikan perubahan, mempu menggerakan masyarakat, 

tidak hanya menampung aspirasi masyarakat tetapi dapat memberikan solusi 

yang baik bagi masyarakat dan memiliki kharisma dan visioner. Dengan 

keempat karakteristik dari kepemimpinan transformatif yaitu pengaruh yang 

ideal (Kharisma), stimulasi intelektual, motivasi inspirasi dan konsiderasi 

individu diharapkan dapat memberi perubahan kepada pemimpin dalam 

menjalankan roda pemerintahan dan dapat memberikan motivasi kepada 

pegawai untuk meningkatkan produktivitas kinerjanya. 

 

10 
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2. Penelitian yang dilakukan oleh  Dedi Supriadi(2021 ) dalam bentuk 

jurnal di Desa Uma Beringin Kecamatan Unter Iwes Kabupaten 

Sumbawa dengan judul. Kepimpinan Kepala Desa Dalam 

Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pelaksanaan 

Pembangunan Desa. Hasil penelitian diketahui bahwa gaya 

kepemimpinan kepala desa dalam meningkatkan partisipasi 

masyarakat terhadap pembangunan fisik desa Uma Beringin 

Kecamatan Unter Iwes Kabupaten Sumbawa secara umum 

menurut peneliti sudah baik,dan kepala desa bisa dikatakan gaya 

kepemimpinan demokratis, karena selalu terbuka kepada 

bawahannya dan melakukan musyawarah-musyawarah bersama 

BPD dan perangkat desa lainnya serta masyarakat 

3. Penelitian yang dilakukan oleh  Hasymi Rinaldi, Mahendra Jaya, & 

Januardi M. Diah(2020) dalam bentuk jurnal di Desa 

Telukempening dan Desa Sungairaya dan Kabupaten Kuburaya 

Provinsi Kalimantan Barat dengan judul analisis perilaku 

Kepemimpinan Transformasional dan Transaksional Dalam 

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa keterbatasan yang dimiliki oleh Desa 

Telukempening mendorong kepala desa untuk bersikap 

transformasional, sedangkan pada Desa Sungairaya menunjukkan 
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perilaku transaksional dalam penyelenggaraan pemerintahan 

desa. 

4. Penelitian yang dilakukan oleh Indri Dwi Cahyanti, Yaqub Cikusin, 

Retno Wulan Sekarsari(2020) dalam bentuk jurnal di Desa 

Mulyoagung Kecamatan Dau Kabupaten Malang dengan judul 

Gaya Kepemimpinan Kepala Desa Terhadap Peningkatan 

Partisipasi Masyarakat Dalam Implementasi Kebijakan 

Pembangunan Desa (Studi pada Desa Mulyoagung Kecamatan 

Dau Kabupaten Malang) Dari Penelitian ini Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa; 1). Gaya kepemimpinan kepala desa 

mulyoagung menggunakan gaya kepemimpinan partisipatisi . 2). 

faktor pendukung partisipasi masyarakat dalam pembangunan 

desa diantaranya yaitu kesadaran masyarakat, koordinasi yang 

baik antara atasan dan bawahan, dan adanya dukungan dari 

pemerintah desa dan masyarakat desa, 3). faktor penghambat 

partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa yaitu 

keterbatasan waktu, kegiatan yang kurang diminati, dan 

rendahnya kualitas pendidikan. 

5. Penelitian yang dilakukan oleh Ambang Aries Yudanto dalam 

bentuk jurnal di Desa Panggungharjo, Kecamatan Sewon, 

Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Judul 

Analisis Kepemimpinan Transformasional Kepala Desa Dalam 
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Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa: Studi Kasus Bumdes 

Panggung Lestari, Bantul ) Dari Penelitian ini Hasil dari penelitian 

ini adalah bahwa dari Kepala Desa Panggungharjo telah mampu 

menunjukkan pola Kepemimpinan transformasional di dalam 

pengelolaan BUMDes tersebut. Namun perlu juga digarisbawahi, 

bahwa secara formal dan legal, kepemimpinan transformasional 

telah dipersyaratkan bagi para calon Kepala Desa sebelum 

mereka menduduki jabatannya. 

 

B. Tinjauan Teori dan Konsep 

2.1. Kepemimpinan  

2.1.1. Pengertian Kepemimpinan 

Kepemimpinan merupakan sikap pribadi yang ditampilkan oleh 

seseorang dalam memimpin pelaksanaan aktivitas untuk mencapai 

tujuan yang diinginkan. Menurut Shared Goal, Hemhiel dan Coons 

(2002) dalam Engkoswara dan Aan (2011, hlm. 177) yaitu: 

“Kepemimpinan merupakan suatu interaksi antara anggota suatu 

kelompok sehingga pemimpin merupakan agen pembaharu., agen 

perubahan, orang yang perilakunya akan lebih baik mempengaruhi 

orang lain daripada perilaku orang lain yang mempengaruhi mereka, 

dan kepemimpinan itu sendiri timbul karena satu anggota kelompok 

mengubah motivasi kepentingan anggota lainnya dalam kelompok.”  
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Sedangkan menurut Hughes, Ginnet dan Curphy (Wirawan, 2002, 

hlm. 9) kepemimpinan merupakan pengalaman manusia yang rasional 

dan emosional. Kepemimpinan meliputi tindakan dan pengaruh 

berdasarkan atas logika disamping berdasarkan inspirasi dan keinginan.  

Menurut Wirawan (2013, hlm. 2) kepemimpinan merupakan suatu 

proses, dapat disamakan dengan proses produksi dalam sistem 

manajemen produksi, proses produksi kepemimpinan terdiri dari 

masukan, proses dan keluaran kepemimpinan.  

Veitzal Rivai (2004, hlm. 7) mengemukakan bawah, 

“kepemimpinan adalah suatu proses mempengaruhi dalam menentukan 

tujuan organisasi, memotivasi perilaku pengikut untuk mencapai tujuan, 

mempengaruhi untuk proses dan keluaran kepemimpinan”.  

Kartini Kartono (2000, hlm. 27) yaitu: “Kepemimpinan itu 

karakternya khas, spesifik, dibutuhkan pada satu situasi tertentu. Sebab 

didalam sebuah kelompok yang melakukan kegiatan-kegiatan tertentu & 

memiliki sebuah tujuan serta berbagai macam peralatan yang khusus. 

Pemimpin sebuah kelompok dengan ciri-ciri yang karakteristik adalah 

fungsi dari situasi tertentu.”  

Tannebaum, Weschler dan Nassarik (1961) Kepemimpinan adalah 

pengaruh komunikasi langsung antar pribadi dalam situasi tertentu 

untuk mancapai satu atau beberapa tujuan tertentu  
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Rauch Behling (1984) kepemimpinan adalah suatu proses yang 

mempengaruhi aktivitas kelompok yang diatur untuk mencapai tujuan 

bersama.  

Lock (1997) dalam Agung M (2003), Kepemimpinan sebagai suatu 

proses membujuk (including) orang lain menuju sasaran bersama. 

Definisi tersebut mencakup tiga elemen berikut:  

1. Kepemimpinan merupakan suatu konsep relasi (relational 

concept). Kepemimpinan hanya ada dalam proses relasi 

dengan orang lain (pengikut) apabila tidak ada pengikut, maka 

tidak ada pemimpin  

2. Kepemimpinan merupakan suatu proses. Agar bisa memimpin 

pemimpin baru melakukan sesuatu. 

3. Kepemimpinan harus merujuk orang-orang lain untuk 

mengambil tindakan. Pemimpin membujuk pengikutnya melalui 

berbagai cara, seperti menggunakan otoritas yang 

terlegitimasi, menciptakan model menjadi teladan, penetapan 

sasaran, memberi imbalan dan hukum, restrukturisasi 

organisasi, dan mengomunikasikan visi. Menurut 

   Hasibuan (2006) menjelaskan bahwa definisi pimpinan adalah 

seseorang dengan wewenang kepemimpinanya mengarahkan 

bawahannya untuk mengerjakan sebagian dari pekerjaannya dalam 
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mencapai tujuan. Berdasarkan defenisi tersebut di atas dapat diambil 

implikasi sebagai berikut :  

1. Kepemimpinan menyangkut orang lain dalam hal ini bawahan 

atau pengikut, tanpa bawahan semua kualitas kepemimpinan 

menjadi tidak relevan. 

2. Kepemimpinan menyangkut suatu pembagian kekuasaan yang 

tidak seimbang antara pimpinan dan anggota kelompok. Dalam 

hal ini, pemimpinan mempunyai wewenang dalam mengarahkan 

pekerjaan untuk tercapainya tujuan. 

3. Pimpinan harus mampu mengendalikan orang-orang dalam 

organisasi agar perilaku mereka sesuai dengan perilaku mereka 

sesuai dengan perilaku yang diinginkan oleh pimpinan.  

Tujuan ini baru dapat direalisasikan bila terdapat kerja sama 

diantara pimpinan dengan bawahannya. Kerja sama tersebut 

dibutuhkan karena terbatasnya kekuatan fisik, mental dan waktu. 

Seorang pimpinan harus mempunyai keinginan untuk memimpin dan 

menetapkan standar prestasi yang lebih besar bagi dirinya sendiri  

Sedangkan menurut Ralph M. Stogdill (1974, hlm. 7-15) 

mengklarifikasi definisi kepemimpinan sebagai fokus proses-proses 

kelompok, suatu kepribadian, seni mempengaruhi oranglain, tingkah 
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laku, bentuk persuasi, hubungan kekuasaan, alat mencapai tujuan, 

akibat interaksi, perbedaan peran dan inisiasi struktur.  

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka pengertian 

kepemimpinan yang efektif dalam hubungannya dengan bawahannya 

merupakan pemimpin yang mampu meyakinkan mereka bahwa 

kepentingan pribadi dari bawahan adalah visi pemimpin, serta mampu 

meyakinkan bahwa mereka mempunyai andil dalam 

mengimplementasikannya. Agar kepemimpinan ini lebih jelas, ada 

beberapa pendapat para ahli mengenai definisi kepemimpinan, 

diantaranya:  

Menurut James M. Black (1961) Kepemimpinan ialah 

kemampuan yang mampu meyakinkan orang lain agar mau 

bekerjasama dibawah pimpinannya menjadi kesatuan dari tim untuk 

mencapai suatu tujuan tertentu. Kepemimpinan hanya ada dalam 

proses relasi seseorang dengan orang lain. Tidak ada pengikut, tidak 

ada pemimpin. Dengan demikian pemimpin efektif harus mengetahui 

bagaimana membangkitkan inspirasi, memotivasi dan bekerja sama 

dengan bawahannya.  

Berdasarkan pengertian di atas bahwa kepemimpinan yaitu untuk 

mempengaruhi orang lain atau bawahannya dalam mencapai tujuan, 

dalam hal ini kepemimpinan terdiri dari pemimpin dan pengikut 
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(bawahan) seperti Menurut Siagian (2002) adalah kemampuan 

seseorang untuk mempengaruhi orang lain, dalam hal ini para 

bawahannya sedemikian rupa mau melakukan kehendak pimpinan 

meskipun secara pribadi hal itu mungkin tidak disenangi. Dengan begitu 

penulis dapat menyimpulkan bahwa kepemimpinan merupakan proses 

mempengaruhi perorangan atau kelompok agar menerima pengaruh 

yang diberikan dari atasan untuk saling bekerjasama mencapai suatu 

tujuan suatu lembaga tersebut.  

2.1.2. Teori-teori Kepemimpinan  

Saat ini masih banyak penelitian dan diskusi yang dilakukan untuk 

mencari penjelasan atas esensi dari kepemimpinan. Awalnya, teori-teori 

kepemimpinan berfokus pada kualitas apa yang membedakan antara 

pemimpin dan pengikut (leaders and followers), sementara teori-teori 

selanjutnya memandang variabel lain seperti faktor-faktor situasional 

dan tingkat keterampilan individual. 

a) Teori Genetis (The Great Man Theory)  

Teori ini mengatakan bahwa pemimpin besar (great leader) 

dilahirkan, bukan dibuat (leader are born, not made). Teori ini 

dilandasi oleh keyakinan bahwa pemimpin merupakan orang yang 

memiliki sifat-sifat luar biasa dan dilahirkan dengan kualitas 

istimewa yang dibawa sejak lahir, dan ditakdirkan menjadi 
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pemimpin. Orang yang memiliki kualitas tersebut diatas adalah 

pemimpin yang sukses, disegani bawahannya, dan menjadi 

“pemimpin besar”. Pemimpin di bidang politik yang masuk dalam 

kategori ini antara lain Gandhi, Churcill, dan Mandela. Senada 

dengan hal tersebut, Kartini Kartono dalam bukunya membagi 

definisi teori genetis dalam dua poin, yaitu: 1) pemimpin itu tidak 

dibuat, akan tetapi terlahir menjadi pemimpin oleh bakat-bakat alami 

yang luar biasa sejak lahirnya. 2) Dia ditakdirkan lahir menjadi 

pemimpin dalam situasi kondisi yang bagaimanapun juga.  

b) Teori Sifat (Traits Theory of Leadership)  

Teori ini mengasumsikan bahwa manusia yang mewarisi sifat-

sifat tertentu dan sifat-sifat yang membuat mereka lebih cocok untuk 

menjalankan fungsi kepemimpinan. Teori sifat tertentu sering 

mengidentifikasi karakteristik kepribadian atau perilaku yang dimiliki 

oleh pemimpin.  

Teori ini menempatkan sejumlah sifat atau kualitas yang 

dikaitkan dengan keberadaan pemimpin, yang memungkinkan 

pekerjaan atau tugas kepemimpinannya akan sukses atau efektif. 

Pemimpin akan efektif dan berhasil jika memiliki sifat-sifat seperti 

berani, berkemauan kuat, memiliki stamina lebih, mempunyai sifat 

empati, berani mengambil keputusan, cermat dalam waktu, berani 

bersaing, percaya diri, bersedia berperan sebagai pelayan orang 
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lain, loyalitas tinggi, hubungan interpersonal baik, track record 

bagus, intelegensi tinggi dan lain sebagainya. 

c). Teori Perilaku (Behavioral Theory of Leadership)  

Disebut juga teori sosial, dan merupakan sanggahan terhadap 

teori genetis. Pemimpin itu harus disiapkan,di didik dan dibentuk, 

tidak dilahirkan begitu saja (leaders are made, not born). Setiap 

orang bisa menjadi pemimpin, melalui usaha penyiapan dan 

pendidikan, serta didorong oleh kemauan sendiri. Teori ini tidak 

menekankan pada sifat-sifat atau kualitas yang harus dimiliki 

pemimpin, tetapi memusatkan pada bagaimana cara aktual 

pemimpin berperilaku dalam mempengaruhi orang lain, dan hal ini 

dipengaruhi oleh gaya kepemimpinan masing-masing.  

d). Teori Ekologis atau Sintetis  

Teori ini muncul sebagai reaksi dari kedua teori terdahulu 

(genetis dan sosial). Teori ini menyatakan bahwa seseorang akan 

sukses menjadi pemimpin, bila sejak lahir dia telah dimiliki 

bakatbakat kepemimpinan yang dikembangkan melalui pengalaman 

dan usaha pendidikan juga sesuai dengan tuntutan lingkungan.  

e) Teori Situasional (Situational Theory of Leadership)  

Teori ini muncul sebagai reaksi terhadap teori perilaku yang 

menempatkan perilaku pemimpin dalam dua kategori yaitu otokratis 

dan demokratis. Teori ini menyebutkan bahwa pemimpin memilih 



21 
 

  

tindakan terbaik berdasarkan variabel situasional. Keefektifan 

kepemimpinan tidak tergantung pada gaya tertentu pada suatu 

situasi, tetapi tergantung pada ketepatan pemimpin berperilaku 

sesuai dengan situasinya. Jadi, pemimpin yang efektif adalah “on 

the right place, the right time, and fulfill the needs and expectation of 

the follower.”  

f) Teori Kontingensi (Contingency Theory of Leadership)  

Teori ini memfokuskan pada variabel tertentu yang berhubungan 

dengan lingkungan yang bisa menentukan gaya kepemimpinan 

yang paling cocok untuk situasi yang cocok pula. Menurut teori ini, 

tidak ada gaya kepemimpinan terbaik dalam segala situasi. 

Keefektifan kepemimpinan ditentukan paling tidak oleh tiga variabel, 

yaitu gaya kepemimpinan, keadaan pengikut, serta situasi dimana 

kepemimpinan diterapkan. Teori ini merupakan pengembangan dari 

teori situasional. 

g) Teori Kharismatik (Charismatic Theory)  

Teori ini menjelaskan, bahwa para pengikut memiliki 

keyakinan bahwa pemimpin mereka diakui memiliki kemampuan 

luar biasa, yaitu kemampuan yang hanya dimiliki oleh orang-orang 

tertentu. Pemimpin dianggap lebih tahu apa yang akan terjadi di 

kemudian hari. Menurut Robert House, terdapat tiga komponen 

utama sebagai indikator dari pemimpin kharismatik, yaitu: 1) 
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memiliki kepercayaan diri yang sangat tinggi, 2) dominan dalam 

segala hal, baik sifat pribadi yang unggul, terpuji, dapat dipercaya, 

dan 3) memiliki pengaruh yang sangat kuat hingga pengikutya 

seperti terbuai mengikuti perintahnya. 

h) Teori Transaksional (Transactional Theory of Leadership)  

Teori ini disebut sebagai teori-teori manajemen. Kajiannya 

berfokus pada peran pengawasan, organisasi dan kinerja kelompok. 

Teori ini menggunakan pendekatan transaksi untuk disepakati 

bersama antar pemimpin dan pegawai. Pemimpin mengambil 

inisiatif menawarkan bentuk pemuasan bagi pegawai, (misal upah 

dan promosi). Jika kesepakatan telah terjadi, maka pemimpin 

menindaklanjuti dengan merumuskan dan mendeskripsikan tugas 

dengan jelas dan operasional, menjelaskan target, dan memotivasi 

pegawai agar mau bekerja keras. Teori ini menggunakan prinsip 

sistem ganjaran dan hukuman (reward and punishment).  

i) Teori Transformasional (Relational Theory of Leadership)  

Teori ini sebagai teori-teori relasional kepemimpinan. Teori ini 

berfokus pada hubungan yang terbentuk antara pemimpin dan 

pengikutnya. Pemimpin memotivasi dan menginspirasi orang 

dengan membantu anggota memahami potensinya untuk kemudian 
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ditransformasikan menjadi perilaku nyata dalam rangka 

penyelesaian tugas pokok dan fungsi dalam kebersamaan.  

Pemimpin transformasional biasanya memiliki etika yang tinggi 

dan standar moral. Untuk menjadi pemimpin transformasional, ada 

dua tugas yang harus dilakukan, yaitu membangun kesadaran 

pengikutnya akan pentingnya meningkatkan produktivitas 

organisasi, dan mengembangkan komitmen organisasi dengan 

mengembangkan kesadaran ikut memiliki organisasi dan kesadaran 

tanggung jawab pada organisasi. 

2.1.3. Gaya Kepemimpinan 

Menurut Engkoswara dan Aan (2011, hlm. 181) terdapat empat 

dasar gaya kepemimpinan yaitu: otoriter, pseudo demoktratis, laissez 

faire, dan demokratis. 

 Otoriter (authoritative); adalah gaya kepemimpinan yang menekan 

pada kekuasaan dan kepatuhan anggota secara mutlak. Pemimpin 

menjadi penguasa absolut yang selalu mendikte anggota untuk 

melaksanakan sesuatu sesuai dengan keinginannya. 

 Pseudo demokratis demokratis; adalah gaya kepemimpinan yang 

menekankan pada penciptaan situasi yang memberi kesan 

demokratis padahal pemimpin sangat pandai menggiring pikiran/ide 

anggota untuk mengikuti kehendaknya, sering kali pemimpin 

melaksanakan rapat, diskusi untuk meminta pendapat anggota 
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padahal ia sudah memilki pendapat sendiri yang akan dipakai dalam 

kebijakannya. 

 Leissez faire; gaya kepemimpinan yang tidak menunujukan 

kemampuan pemimpin karena ia membiarkan organisasi dan 

anggota melaksanakan kegiatannya masing-masing tanpa dalam 

satu arah kebijakan yang jelas dari pemimpin. Ia tidak menujukan 

kualifikasi sebagai pemimpin. Ia tidak menunjukan kualifikasi 

sebagai pemimpin karena tidak memberikan sumbangsih apa-apa 

pada kinerja organisasi. 

 Demokratis; adalah gaya kepemimpinan yang menekankan pada 

hubungan interpersonal yang baik. Ia mengharapkan para anggota 

organisasi berkembang sesuai potensi. Untuk itu pemimpin 

berupaya membimbing, mengarahkan dengan mempartisipasikan 

dalam kegiatan dan mengakui karya mereka secara proposional. 

2.1.4. Fungsi Kepemimpinan 

Fungsi kepemimpinan berasumsi bahwa kepemimpinan yang 

efektif harus mampu mengatur aktifitas anggotanya secara terarah dan 

dalam koordinasi yang efektif, sehingga memungkinkan tercapainya 

tujuan bersama secara maksimal. Dalam melaksanakan fungsi 

pengendalian, pemimpin dapat mewujudkan melalui kegiatan 

bimbingan, pengarahan, koordinasi, dan pengawasan.  
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Kemudian menurut Yuki (1998) fungsi kepemimpinan adalah 

usaha mempengaruhi dan mengarahkan pegawai untuk bekerja keras, 

memiliki semangat tinggi, dan memotivasi tinggi guna mencapai tujuan 

organisasi. Hal ini terutama terikat dengan fungsi mengatur hubungan 

antara individu atau kelompok dalam organisasi. Selain itu, fungsi 

pemimpin dalam mempengaruhi dan mengarahkan individu atau 

kelompok bertujuan untuk membantu organisasi bergerak kearah 

pencapaian sasaran.  

Menurut William R. Lassey dalam bukunya Dimension of 

Leadership, menyebutkan dua macam fungsi kepemimpinan, yaitu:  

1. Fungsi menjalankan tugas  

Fungsi ini harus dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan. Yang tergolong fungsi ini adalah : 

a. Kegiatan berinisiatif, antara lain usul pemecahan masalah, 

menyarankan gagasan – gagasan baru, dan sebagainya. 

b. Mencari informasi, antara lain mencari klasifikasi terhadap usul 

– usul atau saran serta mencari tambahan informasi yang 

diperlukan. 

c. Menyampaikan data atau informasi yang sekiranya ada 

kaitannya dengan pengalamannya sendiri dalam menghadapi 

masalah yang serupa.  
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d. Menyampaikan pendapat atau penilaian atas saran – saran 

yang diterima. 

e.  Memeberikan penjelasan dengan contoh – contoh yang lebih 

dapat mengembangkan pengertian. 

f.  Menunjukkan kaitan antara berbagai gagasan atau saransaran 

dan mencoba mengusulkan rangkuman gagasan atau saran 

menjadi satu kesatuan.  

g. Merangkum gagasan-gagasan yang ada kaitannya satu sama 

lain menjadi satu dan mengungkapkan kembali gagasan 

tersebut setelah didiskusikan dalam kelompok.  

h. Menguji apakah gagasan-gagasan tersebut dapat dilaksanakan 

dan menilai keputusan-keputusan yang akan dilaksanakan. 

i. Membandingkan keputusan kelompok dengan standar yang 

telah ditetapkan dan mengukur pelaksanaannya dengan tujuan 

yang telah ditetapkan.  

j. Menentukan sumber-sumber kesulitan, menyiapkan langkah-

langkah selanjutnya yang diperlukan, dan mengatasi rintangan 

yang dihadapi untuk mencapai kemajuan yang diharapkan. 

2.Fungsi Pemeliharaan 

Fungsi ini mengusahakan kepuasan, baik bagi pemeliharaan 

dan pengembangan kelompok untuk kelangsungan hidupnya. Yang 

termasuk fungsi ini antara lain :  
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a. Bersikap ramah, hangat dan tanggap terhadap orang lain, mau 

dan dapat memuji orang lain atau idenya, serta dapat menerima 

dan menyetujui sumbangan pikiran orang lain. 

b. Mengusahakan kepada kelompok, mengusahakan setiap 

anggota berbicara dengan waktu yang dibatasi, sehingga 

anggota kelompok lain berkesempatan untuk mendengar.  

c. Menentukan penggunaan standar dalam pemilihan isi, prosedur 

dan penilaian keputusan serta mengingatkan kelompok untuk 

meniadakan keputusann yang bertentangan dengan pedoman 

kelompok. 

d. Mengikuti keputusan kelompok, menerima ide orang lain, 

bersikap sebagai pengikut/pendengar sewaktu kelompok 

sedang berdiskusi dan mengambil keputusan.  

e. Menyelesaikan perbedaan-perbedaan pendapat dan bertindak 

sebagai penengah untuk mengkompirmasikan pemecahan 

masalah. 

f. Disamping kedua pendapat tersebut tentang fungsi 

kepemimpinan, pendapat lain mengemukakan bahwa fungsi 

kepemimpinan adalah memberikan pendapat yang terakhir 

mengatakan bahwa fungsi kepemimpinan adalah menciptakan 

struktur untuk pencapaian tujuan, mempertahankan dan 

mengamankan integritas organisasi dan medamaikan 
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perbedaan yang terjadi dalam kelompok menuju ke arah 

kesepakatan bersama. 

2.2. Kepemimpinan Transformasional 

2.2.1. Pengertian Kepemimpinan Transformasional 

Transformasi adalah proses dimana segala sesuatu yang 

berkaitan Kepemimpinan Transformasional dipandang sebagai salah 

satu kepemimpinan yang representative dengan tuntutan era 

desentralisasi. Di era desentralisasi ini memberikan banyak keuntungan 

bagi para pemimpin yang kreatif untuk mengembangkan lembaganya 

karena pemimpin akan lebih leluasa mengeksplorasi visi tanpa dibatasi 

oleh juklak dan juknis yang untuk hal-hal tertentu dapat membatasi 

kreativitas.  

Menurut Minnah El Widdah, Asep Suryana, dan Kholid Musyaddad 

(2012, hlm. 85) yaitu: “kepemimpinan yang mampu mentransformasi 

dan memotivasi para pengikutnya dengan; (a) membuat mereka lebih 

sadar mengenai pentingnya hasil-hasil suatu pekerjaan, (b) mendorong 

mereka untuk lebih mementingkan organisasi atau tim daripada 

kepentingan sendiri dan (c) mengaktifkan kebutuhan-kebutuhan mereka 

pada yang lebih tinggi.”  

Menurut O’Leary (2001, hlm. 21) “kepemimpinan transformasional 

berusaha membawa tiap-tiap individu dan tim bekerja melampaui status. 

Pemimpin transformasional adalah seorang yang memiliki kekuatan 
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untuk mendatangkan perubahan di dalam diri para anggota tim dan di 

dalam organisasi secara keseluruhan.”  

Menurut Bass (1925) istilah kepemimpinan Transformasional 

merupakan upaya pemimpin mentransformasi para pengikut dari satu 

tingkat kebutuhan rendah hierarki kebutuhan ketingkat kebutuhan 

lainnya yang lebih tinggi. Menurut Teori motivasi Abraham Maslow, 

Pemimpin juga mentranformasi harapan untuk suksesnya pengikut, 

serta nilai-nilai dan pengembangan budaya organisasi untuk mencapai 

tujuan yang telah di tetapkan pemimpin. Melalui Kepemimpinan 

Transformasional pengikut dapat mencapai kinerja yang melebihi yang 

telah diharapkan pemimpin (performance beyond expetations).  

Bennard M. Bass bersama dengan B.J.Avolio (1990) 

Mendefinisikan Kepemimpinan Transformational dengan menggunakan 

istilah : 

1. Individual consideration (Perhatian Individual) : Pemimpin 

mengembangkan para pengikut dengan menciptakan lingkungan dan 

iklim organisasi yang mendukung. Perhatian individual adalah tinggi 

rendahnya pemimpin mengurusi setiap para pengikut; mendengarkan 

keinginan dan kebutuhan mereka. Pemimpin memberikan empati dan 

mendukung para pengikut; membuka canel komunikasi terbuka dan 

memberikan tantangan kepada mereka. Para pengikut mempunyai 

motivasi intrinsic untuk melaksanakan tugas mereka. 
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2. Intellectual Stimulation (Stimulasin intelektual) : pemimpin 

menstimulasi para pengikut agar kreatif dan inovatif. Pemimpin 

mendorong para pengikutnya untuk memakai imajinasi mereka dan 

untuk menantang cara melakukan sesuatu yang dapat diterima oleh 

sistem social. 

3. Inspirational motivation (motivasi insprasional) : Pemimpin 

menciptakan gambaran yang jelas mengenai keadaan masa yang 

akan datang (visi) yang optimis dapat dicapai dan mendorong para 

pengikut untuk meningkatkan harapan dan mengikatkan diri kepada 

visi tersebut. 

4. Idealized influence (pengaruh teridealisasi) : pemimpin bertindak, 

sebagai panutan (role model). Ia menunjukkan keteguhan hati, 

kemantapan dalam mencapai tujuan, mengambil tanggung jawab 

yang sepenuhnya untuk tindakannya dan menunjukkan percaya diri 

tinggi terhadap visi. Pemimpin siap untuk mengorbankan diri, 

memberikan penghargaan atas prestasi dan kehormatan kepada 

para pengikut.  

Robbins (2008, hlm. 90) mendefinisikan kepemimpinan 

transformasional adalah pemimpin yang menginspirasi para 

pengikutnya untuk mengenyampingkan kepentingan pribadi mereka 

demi kebaikan organisasi dan mereka mampu memiliki pengaruh yang 

luar biasa pada diri para pengikutnya. Mereka menaruh perhatian 
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terhadap kebutuhan pengembangan diri para pengikutnya; mengubah 

kesadaran para pengikut atas isu-isu yang ada dengan cara membantu 

orang lain memandang masalah lama dengan cara yang baru; serta 

mampu menyenangkan hati dan menginspirasi para pengikutnya untuk 

bekerja keras guna mencapai tujuan-tujuan bersama.  

Sejalan dengan pendapat menurut Braun et al, 2013;. van 

Knippenberg dan Sitkin, 2013. Kepemimpinan transformasional adalah 

kepemimpinan yang memotivasi dan menginspirasi pengikut dan mirip 

dengan kepemimpinan visioner dan karismatik. Hal ini karena 

kepemimpinan transformasional bertujuan untuk meningkatkan motivasi 

intrinsik pengikut 'oleh penghisapan tujuan dan aspirasi pemimpin. 

Kepemimpinan transformasional memiliki empat domain yaitu: pengaruh 

ideal; motivasi inspirasional; stimulasi intelektual; dan pertimbangan 

individual (Doody & Doody, 2012).  

Sedangkan menurut Engkoswara dan Aan (2011, hlm. 193) yaitu: 

“Pemimpin transformasional adalah pemimpin yang memiliki wawasan 

jauh kedepan dan berupaya memperbaiki dan mengembangkan 

organisasi bukan untuk saat ini tapi di masa yang akan datang. Oleh 

karena itu, pemimpin transformasional adalah pemimpin yang dapat 

dikatakan sebagai pemimpin yang visioner.”  
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Menurut penelitian (Hai-Jiang Wang, Evangelia Demerouti, Pascale 

Le Blanck, hlm. 185-195) Kepemimpinan transformasional merupakan 

anteseden penting bagi karyawan di tempat kerja. Dengan pemimpin di 

suatu lembaga memiliki kepemimpinan transformasional maka akan 

merangsang karyawan untuk menciptakan karyawan yang lebih baik.  

Selain itu, sejalan dengan hasil dari penelitian Thomas W.H. Ng 

(2016), menegaskan bahwa kepemimpinan transformasional telah 

terbukti mempengaruhi kinerja karyawan. Temuan tersebut 

menunjukkan bahwa Kepemimpinan transformasional terkait dengan 

variabel yang mewakili mekanisme tugas kinerja. Ini artinya 

kepemimpinan yang bersifat transformasional akan menghasilkan dan 

menciptakan kinerja yang baik, dan yang termasuk kinerja yang baik 

adalah disiplin kerja pegawai. Dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan 

transformasional adalah suatu model kepemimpinan yang lebih 

memotivasi atau menginspirasi bawahan untuk dapat merubah dirinya 

sehingga dapat bekerja keras guna mencapai tujuan-tujuan bersama. 

2.2.2. Model Kepemimpinan Transformasional 

Pada umumnya, para pemimpin mentransformasi para pengikut 

dari satu tingkat kebutuhan rendah hierarki ketingkat kebutuhan lainnya 

yang lebih tinggi menurut teori motivasi Abraham Maslow, Pemimpin 

juga mentranformasi harapan untuk suksesnya pengikut, serta nilai-nilai 
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dan pengembangan budaya organisasi untuk mencapai tujuan yang 

telah di tetapkan pemimpin. Bennard M. Bass dan B.J.Avolio (1990). 

Bass dan Aviola dalam Gita (2010, hlm. 26) menegaskan bahwa 

kepemimpinan transformasional akan tampak apabila pemimpin :  

a. Menstimulasi semangat para kolagen dan pengikutnya untuk 

melihat pekerjaan mereka dari beberapa perspektif baru  

b. Menurunkan misi atau visi kepada tum organisasi 

c. Mengembangkan kolega dan pengikutnya pada tingkat kemampuan 

dan potensial yang lebih tinggi, dan 

d. Memotivasi kolega pengikutnya untuk melihat pada kepentingannya 

masing-masing, sehingga dapat bermanfaat bagi kepentingan 

organisasinya. 

Penelitian Raffety dan Griffin (2004) dalam Gita (2010, hlm. 28-

29) yang didasarkan pada model yang dikembangkan oleh Bass (1985) 

menemukan lima sub dimensi kepemimpinan transformasional yang 

memiliki validitas dari masing-masingnya, yaitu: 

 Vision, Rafetty dan Griffin melakukan studi kebalikan dari teori Bass 

dan mengemukakan bahwa vision merupakan dimensi 

kepemimpinan yang penting, diangkat dari konstruk yang lebih luas, 

yaitu charisma. Rafetty dan Griffin (2004) mendefinisikan visi 
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sebagai gambaran ideal atas masa depan yang didasarkan pada 

nilai-nilai organisasi. 

 Inspirational Comunication, penelitian Rafetty dan Griffin, 

menyatakan bahwa inspirational communication merupakan 

penggunaan pendekatan-pendekatan ramah serta 

pernyataanpernyataan yang syarat dengan hal-hal yang mampu 

membangkitkan emosi serta motivasi bawahan. Inspirational 

communication merupakan kontruk yang unik yang mendefinisikan 

sebagai ekspresi dari pesan-pesan yang positif yang sifatnya 

mendorong organisasi, dari pernyataan-pernyataan yang mampu 

membangun motivasi dan rasa percaya diri. 

 Supportive leadership, salah satu faktor yang membedakan antara 

teori kepemimpinan transformasional dengan teori kepemimpinan 

lainnya yaitu dimasukkannya pertimbangan kepemimpinan lainnya 

yaitu pertimbangan individual. Rafetty dan Griffin, mendefinisikan 

supportive leadership sebagai pendekatan mengekspresikan 

kepedulian terhadap bawahan dan bertanggung jawab atas 

kebutuhan individu. 

 Intellectual Stimulation, Bass (1985) mendefinisikannya sebagai 

sesuatu yang ditunjukkan untuk meningkatkan kemampuan 

bawahan akan masalah-masalah tersebut dengan cara pandang 

yang baru. Pengaruh dari intellectual stimulation dapat dilihat dari 
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peningkatan kemampuan bawahan dari mengkonsepsi, konfrehensif 

dan menganalisa masalah-masalah dan peningkatan kualitas yang 

dihasilkan. 

 Personal penghargaan, Rafetty dan Griffin (2004) menggunakan 

istilah tersebut untuk menjelaskan aspek dari reward secara 

konseptual berhubungan dengan kepemimpinan transformasional. 

Personal penghargaan terjadi ketika pimpinan menghargai usaha 

individu dan memberi imbalan atas perfoma dan konsistensinya 

dalam pekerjaan. Rafetty dan Griffin (2004) mendefinisikan personal 

penghargaan sebagai pemberian penghargaan dalam bentuk pujian 

dan pengakuan terbuka dalam sasaran tertentu yang telah dicapai. 

2.2.3. Karakteristik Kepemimpinan Transformasional 

Kepemimpinan transformasional peduli dengan perbaikan kinerja 

pengikut, dan mengembangkan pengikut ke potensi maksimal mereka. 

Orang yang menampilkan kepemimpinan transformasional sering kali 

memiliki kemampuan nilai serta prinsip internal yang kuat. Mereka 

efektif dalam memtitivasi pengikut untuk bertindak dalam cara yang 

mendukung kepentingan yang lebih besar, daripada kepentingan 

mereka sendiri. 

Ada 4 hal yang perlu dilakukan agar kepemimpinan 

transformasional dapat terlaksana yaitu : Karismatik/Pengaruh idealis, 

Inspirasional, Stimulasi intelektual, Pertimbangan Individual. 
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         Bass dan Avolio (2004) menyatakan bahwa kepemimpinan 

transformasional mempunyai empat dimensi yaitu: 

1. Karismatik/Pengaruh idealis Pemimpin transformasional 

berperilaku dengan cara mempergaruhi pengikut mereka sehinga 

pengikut dapat mengagumi, menghormati, sehingga dapat 

dipercaya. Ada dua aspek yang dilihat untuk pengaruh ideal ini, 

yaitu: perilaku pemimpin dan unsur-unsur yang dikaitkan dengan 

pemimpin. Selain itu, pemimpin yang memiliki banyak pengaruh 

ideal adalah bersedia untuk mengambil risiko dan konsisten dan 

tidak sewenang-wenang. Mereka dapat diandalkan untuk 

melakukan hal yang benar, menunjukkan standar perilaku etika 

dan moral.  

2. Motivasi yang memberi Inspirasi. Pemimpin transformasional 

berperilaku dengan cara yang memberikan motivasi dan 

menginspirasi orang-orang di sekitar mereka dengan memberikan 

arti dan tantangan untuk bekerja. Semangat tim terangsang, 

antusiasme dan optimisme akan ditampilkan. Sehingga, pemimpin 

mendapatkan pengikut yang aktif terlibat dengan pola komunikasi 

yang intens serta menunjukkan komitmen terhadap tujuan dan visi 

bersama. 

3. Stimulasi Intelektual Pemimpin transformasional mendorong upaya 

pengikut mereka untuk menjadi inovatif dan kreatif dengan 
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mempertanyakan asumsi, masalah, dan mendekati situasi lama 

dengan cara baru. Tidak ada kritik publik terhadap kesalahan 

individu anggotanya. Ide-ide baru dan solusi masalah secara 

kreatif dikumpulkan dari pengikut, termasuk dalam proses 

mengatasi masalah dan menemukan solusi. Pengikut didorong 

untuk mencoba pendekatan baru, dan ide-ide mereka tidak dikritik 

karena mereka berbeda dari ide-ide para pemimpin.  

4. Pertimbangan Individual Pemimpin transformasional memberikan 

perhatian khusus terhadap kebutuhan masing-masing pengikut 

individu untuk pencapaian dan pertumbuhan dengan bertindak 

sebagai pelatih atau mentor. Pengikut dan rekan yang potensial 

dikembangkan pada tingkat yang lebih tinggi. Perilaku pemimpin 

menunjukkan penerimaan terhadap perbedaan individu (misalnya, 

beberapa karyawan menerima lebih banyak dorongan, otonomi 

lebih banyak, standar yang jelas). Komunikasi dua arah didorong 

serta Interaksi dengan pengikut dipersonalisasi (misalnya, 

pemimpin ingat percakapan sebelumnya, adalah menyadari 

masalah individu, dan melihat individu sebagai manusia seutuhnya 

bukan hanya sebagai seorang karyawan).  

Berdasarkan penelitian terhadap para pemimpin transformasional 

bisnis, Tichy dan Devanna mengemukakan karakteristik pemimpin 
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transformasional yang mereka sebut sebagai protagonis atau pelaku 

utama dalam drama sebagai berikut: 

1. Mengidentifikasi dirinya sebagai agen perubahan. Mereka secara 

jelas mengidentifikasikan dirinya sebagai agen-agen perubahan. Citra 

personal dan profesionalnya adalah untuk membuat berbeda dan 

mentransformasi organisasinya. Berdasarkan desain atau 

kesempatan, mereka bertanggung jawab memimpin perusahaannya 

sepanjang transformasi. Mereka mengartikulasikan dirinya sebagai 

mengambil peran sebagai agen perubahan dengan konsep diri yang 

menarik. 

2. Individu pemberani. Kebaranian bukan ketololan. Mereka pengambil 

risiko penuh hati-hati dan berani menghadapi tantangan, berani 

menghadapi status quo. Dalam perilaku keberanian ada komponen 

intelektual dan komponen emosional. Secara intelektual seorang 

pemberani mempunyai perspektif dapat berkonfrontasi dengan 

realitas walaupun mungkin sakit dan tidak menyenangkan. Secara 

emosional dapat menyatakan kebenaran kepada orang lain yang 

mungkin tidak mau mendengar mengenai hal tersebut. Para 

protagonis dapat melakukan hal tersebut karena mereka mempunyai 

ego sehat – mereka mengetahui di mana mereka berada dan tidak 

memerlukan penguatan secara konstan untuk menyelesaikan situasi 

sulit. 
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3. Mereka percaya sama orang. Para pemimpin transformasional bukan 

dictator. Mereka sangat berkuasa sungguh pun demikian mereka 

sensitif kepada orang lain, dan mereka berupaya untuk 

memberdayakan orang lain. Mereka memahami dan menggunakan 

prinsip-prinsip motivasi, emosi, kesakitan, kepercayaan, dan loyalitas 

orang. Untuk memberdayakan orang mereka sering menggunakan 

humor, simbolisme, imbalan, dan hukuman. 

4. Mereka adalah penarik nilai.Setiap pemimpin transformasional 

mampu menguraikan suatu set inti nilai-nilai dan menunjukkan 

perilaku yang sesuai dengan posisinya.  

5. Mereka pembelajar sepanjang hayat. Semua pemimpin 

transformasional mampu berbicara mengenai kesalahankeselahan 

yang mereka lakukan. Akan tetapi, mereka tak memandang 

kegagalan tersebut sebagai suatu kegagalan melainkan sebagai 

pengalaman belajar. Sebagai suatu kelompok, para protagonis 

mempunyai selera, komitmen untuk belajar sendiri dan 

pengembangan diri secara terus-menerus. Mereka orang yang selalu 

melakukan renewal sesuatu yang tak pernah selesei. Dari sini 

menimbulkan energi untuk perubahan secara terus-menerus. 

6.  Mereka mempunyai kemampuan untuk berurusan dengan 

kompleksitas, ambiguitas, dan ketidakpastian. Setiap pemimpin 

transformasional mampu untuk menghadapi dan membingkai 
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problem dalam dunia yang kompleks dan berubah. Semua protagonis 

tidak hanya mampu untuk menangani sudut budaya dan politik dari 

organisasi akan tetapi mereka sangat canggih dari sudut teknikal.  

7. Mereka visionary. Para pemimpin transformasional dapat bermimpi, 

mampu menjabarkan impian dan citra sehingga orang berbagi 

dengan mereka. 

2.2.4. Prinsip Kepemimpinan Transformasional 

Paradigma baru dari kepemimpinan transformasional mengangkat 

tujuh prinsip untuk menciptakan kepemimpinan transformasional yang 

sinergis sebagaimana di bawah ini (Erik Rees, 2001): 

a. Simplifikasi, keberhasilan dari kepemimpinan diawali dengan 

sebuah visi yang akan menjadi cermin dan tujuan bersama. 

Kemampuan serta keterampilan dalam mengungkapkan visi secara 

jelas, praktis dan tentu saja transformasional yang dapat menjawab 

“Kemana kita akan melangkah?” menjadi hal pertama yang penting 

untuk kita implementasikan. 

b. Motivasi, kemampuan untuk mendapatkan komitmen dari setiap 

orang yang terlibat terhadap visi yang sudah dijelaskan adalah hal 

kedua yang perlu kita lakukan. Pada saat pemimpin 

transformasional dapat menciptakan suatu sinergitas di dalam 

organisasi, berarti seharusnya dia dapat pula mengoptimalkan, 
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memotivasi dan memberi energi kepada setiap pengikutnya. 

Praktisnya dapat saja berupa tugas atau pekerjaan yang betul-betul 

menantang serta memberikan peluang bagi mereka pula untuk 

terlibat dalam suatu proses kreatif baik dalam hal memberikan 

usulan ataupun mengambil keputusan dalam pemecahan masalah, 

sehingga hal ini pula akan memberikan nilai tambah bagi mereka 

sendiri. 

c. Fasilitasi, dalam pengertian kemampuan untuk secara efektif 

memfasilitasi “pembelajaran” yang terjadi di dalam organisasi 

secara kelembagaan, kelompok, ataupun individual. Hal ini akan 

berdampak pada semakin bertambahnya modal intektual dari setiap 

orang yang terlibat di dalamnya. 

d. Inovasi, yaitu kemampuan untuk secara berani dan bertanggung 

jawab melakukan suatu perubahan bilamana diperlukan dan 

menjadi suatu tuntutan dengan perubahan yang terjadi. Dalam 

suatu organisasi yang efektif dan efisien, setiap orang yang terlibat 

perlu mengantisipasi perubahan dan seharusnya pula mereka tidak 

takut akan perubahan tersebut. Dalam kasus tertentu, pemimpin 

transformasional harus sigap merespon perubahan tanpa 

mengorbankan rasa percaya dan tim kerja yang sudah dibangun.  

e. Mobilitas, yaitu pengerahan semua sumber daya yang ada untuk 

melengkapi dan memperkuat setiap orang yang terlibat di dalamnya 
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dalam mencapai visi dan tujuan. Pemimpin transformasional akan 

selalu mengupayakan pengikut yang penuh dengan tanggung 

jawab.  

f. Siap Siaga, yaitu kemampuan untuk selalu siap belajar tentang diri 

mereka sendiri dan menyambut perubahan dengan paradigma baru 

yang positif. 

g. Tekad, yaitu tekad bulat untuk selalu sampai pada akhir, tekad 

bukan untuk menyelesaikan sesuatu dengan baik dan tuntas. Untuk 

ini tentu perlu pula didukung oleh pengembangan disiplin 

spiritualitas, emosi, dan fisik serta komitmen. 

2.3. Partisipasi Masyarakat 

2.3.1. Pengertian Partisipasi 

Partisipasi dapat diartikan sebagai suatu proses keikutsertaan, 

keterlibatan dan kebersamaan warga baik sebagai individu ataupun 

kelompok sosial atau organisasi kemasyarakatan yang didasari oleh 

kesadaran warga, baik secara langsung ataupun tidak langsung tanpa 

paksaan dari pihak-pihak tertentu. Untuk lebih jelasnya definisi partipasi 

menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa yaitu sebagai penciptaan 

peluang bagi semua anggota masyarakat untuk memberikan 

sumbangannya bagi pembangunan, memengaruhi proses 

pembangunan itu dan turut menikmati hasilnya (Anonim, 1999). 

Sementara menurut Badudu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 
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(1991), secara etimologi, partisipasi merupakan kata saduran dari 

bahasa Belanda (participatie) dan bahasa Inggris (participation) yang 

berarti ikut serta dalam suatu kegiatan pembangunan.  

Partisipasi adalah keikutsertaan, perhatian, dan sumbangan yang 

diberikan oleh kelompok yang berpartisipasi, dalam hal ini adalah 

masyarakat (Pasaribu, 1982: 17). Untuk menumbuhkan dan 

menggerakkan semangat partisipasi, diperlukan prasyarat yang dapat 

membangkitkan tenaga sosial dalam masyarakat. Pasaribu (1982: 17) 

mengemukakan sebagai berikut: 

1. Rasa senasib, sepenanggungan, ketergantungan dan keterikatan, 

jika dalam suatu masyarakat terdapat perasaan ini, maka dalam 

masyarakat ikut dapat diharapkan timbul partisipasi yang tinggi,  

2. keterikatan tujuan hidup, keterikatan rasa saja tidak membawa 

kekuatan untuk partisipasi. Bukti nyata dalam hal ini, apabila 

tujuan jelas maka ketepatan hati, tahan uji dan kemauan keras 

akan timbul dalam mencapai tujuan, 

3. kemahiran menyesuaikan. Kemahiran menyesuaikan diri dalan 

keadaan sangat penting untuk menimbulkan partisipasi, 

4. adanya prakarsawan, adanya orang yang memprakarsai 

perubahan, merupakan prasyarat lahirnya partisipasi, dan 
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5. iklim partisipasi, partisipasi yang bagaimanapun tidak akan lahir 

tanpa lebih dahulu menciptakan iklim tetapi bila iklimnya sudah 

ada, maka sangat mudah partisipasi tumbuh.  

Partisipasi sebenarnya sangat beraneka ragam, bukan sekedar 

perkumpulan masyarakat di satu tempat tertentu untuk mendengarkan 

penjelasan mengenai program-program yang dijelaskan oleh 

pemerintah daerah. Jon Nelson dalam Wahyudi Kumorotomo (1999: 

112) menyatakan bahwa secara umum corak partisipasi warga negara 

dapat dibedakan menjadi empat macam yaitu: 

1. partisipasi dalam pemilihan (electoral participation). Ini merupakan 

corak partisipasi yang paling mudah dilihat karena bersifat 

rasional. Aktivitas partisipasi massa dalam hal ini ditunjukan untuk 

memilih wakilwakil rakyat, mengangkat pemimpin atau 

menerapkan ideologi pembangunan tertentu, 

2. partisipasi kelompok (group participation). Warga negara 

bergabung dalam kelompok-kelompok tertentu untuk menyuarakan 

antisipasi mereka. Kelompok-kelompok itu mungkin terdiri dari 

orang-orang yang bekerjasama ingin memerangi kemiskinan, 

mengadukan penyelewengan administrasi kepada lembaga-

lembaga kerakyatan, atau sekedar membela kepentingan-

kepentingan sekelompok individu yang sama, 



45 
 

  

3. kontak antara warga Negara dan pemerintah (citizen government 

contacting). Proses komunikasi dapat terjalin antara warga dengan 

pemerintah dengan cara menulis surat, atau pertemuan secara 

pribadi. Kontak juga bisa berlangsung dalam pertemuan-

pertemuan mulai tingkat Kecamatan hingga rapat akbar yang 

melibatkan seluruh warga sebuah kota, atau lokakarya dan 

konferensi yang membahas masalah-masalah khusus dan 

4. partisipasi warga negara secara langsung di lingkungan 

pemerintah.  

Partisipasi seperti ini mensyaratkan ketertiban langsung seorang 

warga negara di dalam perbuatan kebijakan pemerintah. Menurut 

pemahaman umum, partisipasi mensyaratkan adalah akses masyarakat 

dalam proses pengambilan keputusan, konstribusi terhadap upaya 

pembangunan dan pemanfaatan hasil-hasil pembagunan. Jadi 

partisipasi masyarakat mencakup semua aspek interaksi antara 

masyarakat dan pemerintah. Menurut Wanaha (1999: 76- 77) dengan 

strategi pembangunan yang kontekstual, maka program-program 

pembangunan dari atas yang ada bersifat linear dan sektoral dipadukan 

menjadi program yang sistematik atau holistik. 

Rusidi (1990: 12) menjelaskan bahwa partisipasi adalah 

keikutsertaan seseorang dalam suatu kegiatan yang diadakan oleh 

pihak lain (kelompok, asosiasi, organisasi pemerintah dan sebagainya), 



46 
 

  

dimana keikutsertaannya dinyatakan atau diwujudkan dalam bentuk 

pencurahan pikiran, pencurahan materil (dana) dan pencurahan tenaga, 

sesuai dengan harapan kegiatan itu. Lebih lanjut Rusidi (1990: 12) 

menjelaskan bahwa dalam partisipasi terdapat 3 (tiga) hal yang 

merupakan dimensi partisipasi, yaitu  

1. pencurahan atau sumbangan pikiran (gagasan atau ide-ide),  

2. pencurahan/sumbangan materil (dana), dan 

3. pencurahan atau sumbangan tenaga.  

Berdasarkan uraian pendapat di atas, maka yang dimaksud 

dengan partisipasi dalam penelitian ini adalah keikutsertaan masyarakat 

secara aktif dalam proses pembuatan keputusan pembangunan, 

pelaksanaan kegiatan pembangunan dan menikmati hasil-hasil 

pembangunan. 

2.3.2. Bentuk Partisipasi. 

Terdapat beberapa macam bentuk partisipasi yang bergantung 

kepada situasi dan keadaan keperluan partisipasi tersebut. Menurut 

Keith Davis dalam Sastropoetro (1998: 16) bentuk partisipasi tersebut 

adalah sebagai berikut: 

1. konsultasi dalam bentuk jasa,  

2. sumbangan spontan berupa uang atau barang, 



47 
 

  

3. mendirikan proyek yang sifatnya berdikari dan dananya berasal 

dari sumbangan individu/instansi yang berasal dari luar lingkungan 

tertentu (dermawan/pihak ketiga), 

4. mendirikan proyek yang sifatnya berdikari dan dibiayai oleh 

seluruh komuniti (biasanya diputuskan oleh rapat komuniti, rapat 

kecamatan yang menentukan anggarannya), 

5. sumbangan dalam bentuk kerja, biasanya dilakukan oleh tenaga 

ahli setempat, 

6. aksi masa, 

7. mengadakan pembangunan di kalangan keluarga kecamatan 

sendiri, 

8. membangun proyek komuniti yang bersifat otonomi.  

Bentuk-bentuk partisipasi ini dalam kegiatan pelaksanaannya 

tentunya memerlukan prasyarat, salah satunya adalah unsur 

kesukarelaan dalam melakukan peran serta tersebut, karena dalam 

melakukan peran serta atau partisipasi berarti melakukan keterlibatan 

terhadap suatu masalah yang memerlukan peran serta dari berbagai 

kalangan di sekelilingnya untuk dapat mencapai tujuan.  

Proses peran serta atau partisipasi menggambarkan keterlibatan 

personal dalam bentuk:  

1. proses pengambilan keputusan, 

2. menentukan kebutuhan yang diinginkan, dan 
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3. menunjukan dan mewujudkan tujuan dan prioritas yang ingin 

dicapai (Santoso Sastropoetro, 1998: 17).  

Mengenai bentuk dan tahap partisipasi dapat dicermati dari 

pendapat berbagai ahli sebagai mana dirangkum Draha (1990) dalam 

Wanaha (1999, 87-88) berikut ini: 

1. partisipasi dalam/melalui kontak yang lain (contact change) 

sebagai salah satu bentuk titik awal perubahan, 

2. partisipasi dalam memperhatikan/menyerap dan member 

tanggapan terhadap informasi baik dalam arti menerima, mentaati, 

memenuhi, melaksanakan, mengiyakan, menerima dengan syarat, 

maupun dalam arti menolaknya, 

3. partisipasi dalam perencanaan pembangunan, termasuk dalam 

pengambilan keputusan/ penetapan rencana. Perasaan terlibat 

dalam perencanaan perlu ditimbulkan sedini mungkin di dalam 

masyarakat. Partisipasi ini disebut juga partisipasi dalam 

pengambilan keputusan, termasuk keputusan politik yang 

menyangkut mereka, partisipasi yang bersifat teknis/kecamatanin 

proyek, 

4. partisipasi dalam pelaksanaan operasional pembangunan,  

5. partisipasi dalam menerima, memelihara dan mengembangkan 

hasil pembangunan yang disebut “participation in beneffitcs”,  
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6. partisipasi dalam menilai pembangunan, yaituu keterlibatan 

masyarakat dalam menilai sejauh mana pelaksanaan 

pembangunan sesuai dengan rencana dan sejauh mana 

pelaksanaan pembangunan sesuai dengan rencana dan sejauh 

mana hasilnya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. 

  Menurut Sutrisno (1995) ada dua jenis partisipasi yang berasal 

dari masyarakat yaitu: 

1. Partisipasi rakyat dalam pembangunan sebagai dukungan rakyat 

terhadap rencana proyek pembangunan yang akan direncanakan 

dan ditentukan tujuannya oleh perencana; 

2. Partisipasi rakyat dalam pembangunan merupakan kerja sama yang 

erat antara perencana dan rakyat dalam merencanakan, 

melaksanakan, melestarikan dan mengambil hasil pembangunan 

yang telah dicapai. 

2.4. Pembangunan Desa 

2.4.1. Defenisi Pembangunan 

Dalam kamus bahasa Indonesia pembangunan berasal dari kata 

“Bangun” yang artinya bangkit. Pembangunan sebagai upaya 

peningkatan kapasitas untuk mempengaruhi masa depan mempunyai 

beberapa implikasi diantaranya sebagai berikut:  
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1. Ia berarti memberikan perhatian terhadap “kapasitas” terhadap 

apa yang ingin dilakukan untuk mengembangakan kemampuan 

dan tenaga guna membuat perubahan. 

2. Penumbuhan kekuasaan dan wewenang dalam pengertian bahwa 

jika masyarakat mempunyai kekuasaan dan wewenang tertentu 

maka mereka akan menerima manfaat pembangunan.  

Menurut Sondang P. Siagian (2001:4) pembangunan adalah suatu 

rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara 

terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu Negara bangsa menuju 

modernitas dalam rangka pembinaan bangsa.  

Menurut Listyaningsih (2014:18) pembangunan didefinisikan 

sebagai rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan 

secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu Negara menuju 

arah yang lebih baik.  

Menurut Tjokroamidjojo dalam Listyaningsih (2014:44) istilah 

pembangunan belum menemukan suatu kesepakatan arti seperti halnya 

modernisasi. Pembangunan biasanya secara umum didefinisikan 

sebagai rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan 

secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu Negara dan 

bangsa menuju modernitas. Pembangunan juga diarahkan kepada 

perubahan paradigm atau mindset masyarakat dari tradisional menuju 

modern. Maka inti dari arti pembangunan menurutnya adalah sebuah 
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proses yang harus dilalui sebuah Negara dalam rangka pencapaian 

tujuan Negara yang bersangkutan.  

Sedangkan menurut Joseph. J. Spengler dalam Listyaningsih 

(2014:44) berpendapat bahwa pembangunan adalah suatu peningkatan 

kenikmatan. Pembangunan dapat dilihat sebagai ekonomi maupun 

pembangunan politik. Pembangunan ekonomi adalah kemampuan 

untuk memanfaatkan sumber-sumber daya alam dalam rangka 

memenuhi produksi barang dan jasa. Menurut Joseph banyak para ahli 

politik yang memberi perhatian terhadap pembangunan politik. Jika 

dilihat dari tujuannya, pembangunan politik menuju pada suatu tujuan, 

misalnya demokrasi, stabilitas, legitimasi, partisipasi dan sebagainya. 

Sementara itu pembangunan tidak hanya diarahkan pada stabilitas 

politik saja melainkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dan 

peningkatan kesejahteraan masyarakat baik dari sisi pendidikan, 

kesehatan dan ekonomi.  

Selanjutnya, menurut Afifuddin (2012:42) hakikat pembangunan 

adalah membangun masyarakat atau bangsa secara menyeluruh demi 

mencapai kesejahteraan rakyat.  

Sedangkan menurut Rostow dalam Arief Budiman (2000:25) 

pembangunan merupakan proses yang bergerak dalam sebuah garis 

lurus, yakni dari masyarakat yang terbelakang ke masyarakat yang maju 

Menurut  
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Husein Umar (2004:8), pembangunan dapat diartikan sebagai 

suatu usaha perubahan untuk menuju ke keadaan yang lebih baik 

berdasarkan norma-norma tertentu melalui pendayagunaan 

sumberdaya. 

 Pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa 

pembangunan adalah semua proses perubahan yang dilakukan melalui 

upaya-upaya secara sadar dan terencana. Sedangkan pelaksanaan 

adalah strategi yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah 

ditentukan.  

Tujuan utama dari pembangunan adalah untuk meningkatkan taraf 

hidup masyarakat, untuk itu pemerintah harus mengetahui lebih jelas 

mengenai masyarakat, apakah yang ingin oleh masyarakat dalam 

hidupnya. Memang beragam usaha dari berbagai sektor sudah 

dilakukan oleh pemerintah dalam pencapaian tujuan pembangunan. 

Namun, sering kali terjadi bahwa usaha dan niat baik tersebut tidak 

mencapai seluruh masyarakat terutama masyarakat pedesaan. Hal ini 

disebabkan karena pembangunan lebih banyak difokuskan diperkotaan 

dibandingkan di pedesaan. 

2.4.2. Pembangunan Desa 

Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 

78 ayat (1) Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan 
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kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana 

dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta 

pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. 

Pembangunan desa pada hakikatnya mengedepankan 

kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan 

pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial. Desa menyusun 

perencanaan pembangunan mengacu pada perencanaan 

pembangunan Kabupaten/kota. Dokumen rencana Pembangunan Desa 

merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Desa dan sebagai 

dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. 

Perencanaan Pembangunan Desa diselenggarakan dengan mengikut 

sertakan masyarakat Desa melalui Musyawarah Perencanaan 

Pembangunan Desa. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa 

menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan swadaya 

masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten/kota berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat 

Desa.  

Menurut Sjafrizal (2016:15) perencanaan pembangunan daerah 

pada dasarnya adalah bersifat multidisipliner karena cakupannya yang 

luas meliputi aspek geografi, ekonomi, sosial, budaya, politik, 

pemerintahan, dan fisik. Karena itu, penyusunan perencanaan 

pembangunan daerah memerlukan suatu tim perencana yang 
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mempunyai beberapa keahlian dalam ilmu terkait seperti Planologi, 

Teknik, Ekonomi, Pertanian, Hukum, Pemerintahan, dan Sosial Budaya. 

Pembangunan Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan 

masyarakat desa dengan semangat Gotong royong serta 

memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam Desa. 

Pelaksanaan program sektor yang masuk ke Desa diinformasikan 

kepada Pemerintah Desa dan diitegrasikan dengan rencana 

Pembangunan Desa. Masyarakat Desa berhak mendapatkan informasi 

dan melakukan pemantauan mengenai rencana dan pelaksanaan 

Pembangunan Desa.  

Pembangunan kawasan pedesaan dilaksanakan dalam upaya 

mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, 

dan pemberdayaan masyarakat Desa di kawasan pedesaan. 

Pembangunan kawasan pedesaan meliputi: 

1. Penggunaan dan pemanfaatan wilayah Desa dalam rangka 

penetapan kawasan pembangunan sesuai dengan tata ruang 

kabupaten/kota;  

2. Pelayanan yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat perdesaan; 

3. Pembangunan infrastruktur, peningkatan ekonomi perdesaan, dan 

pengembangan teknologi tepat guna; dan  
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4. Pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan akses 

terhadap pelayanan dan kegiatan ekonomi.  

Ada tiga prinsip pokok pembangunan perdesaan, yaitu: 

1. Kebijakan dan langkah-langkah pembangunan disetiap desa 

mengacu kepada pencapaian sasaran pembangunan berdasarkan 

Trilogi pembangunan. Ketiga unsur Trilogi pembangunan tersebut 

yaitu:  

a. Pemerataan pembangunan dan hasil-hasil;  

b. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi; dan  

c. Stabilitas yang sehat dan dinamis, diterapkan disetiap sektor, 

termasuk desa dan kota, disetiap wilayah secara saling terkait, 

serta dikembangkan secara selaras dan terpadu.  

2. Pembangunan desa dilaksanakan dengan prinsip-prinsip 

pembangunan yang berkelanjutan. 

3.   Meningkatkan efisiensi masyarakat melalui kebijakan deregulasi, 

birokrasi dan desentralisasi dengan sebaik-baiknya.  

Sesuai dengan Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa 

bahwa Pembangunan Desa meliputi tahap perencanaan, Pelaksanaan, 

dan Pengawasan. Pasal 79 mengenai Perencanaan Pembangunan 

Desa yaitu: 
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1. Pemerintah Desa menyusun perencanaan pembangunan Desa 

sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada 

perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. 

2. Perencanaan pembangunan Desa sebagaimana maksud ayat (1) 

disusun secara berjangka meliputi:  

a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka 

waktu  6 (enam) tahun; dan  

b. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut 

Rencana Kerja Pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka 

waktu 1 (satu) tahun.  

3.    Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana 

Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

ditetapkan dengan Peraturan Desa. 
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C. Kerangka Pikir 

Penelitian ini menggunakan indikator kepemimpinan 

transformasional sebagai model kepemimpinan yang dapat 

menggambarkan objek penelitian, indikator tersebut adalah pengaruh 

ideal (idealized influence), motivasi inspirasi (inspirational motivation), 

stimulasi intelektual (intellectual stimulation), dan konsiderasi individu 

(individualized consideration). 

1. Pengaruh ideal Merupakan sosok ideal yang dapat dijadikan sebagai 

panutan bagi pegawai dan masyarakat, dipercaya, dihormati dan 

mampu mengambil keputusan yang terbaik untuk kepentingan desa.  

2. Motivasi inspirasi Dapat memotivasi seluruh pegawai dan 

masyarakat untuk memiliki komitmen terhadap visi desa dan 

mendukung semangat team dalam mencapai tujuan-tujuan 

pembangunan di desa. 

3. Stimulasi intelektual Kepala desa dapat menumbuhkan kreativitas 

dan inovasi di kalangan pegawai dan masyarakat dengan 

mengembangkan pemikiran kritis dan pemecahan masalah untuk 

menjadikan desa ke arah yang lebih baik.  

4. Pertimbangan individu Kepala desa dapat bertindak sebagai pelatih 

dan penasihat bagi pegawai dan masyarakat. 
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Dari urain tersebut di atas dapat digambarkan dalam suatu 

kerangka pemikiran yang di di tuangkan sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Deskripsi Fokus Penelitian 

Berdasarkan gambaran Kerangka Pikir di atas dengan 

menggunakan dimensi kepemimpinan transformasional Kepala Desa 

untuk menggerakkan Partisipasi Masyarakat dalam Mendukung 

Pembangunan desa maka peneliti mendeskripsikan sebagai berikut : 

1. Karismatik/Pengaruh Ideal 

Kepala desa memberikan banyak masukan kepada perangkat desa 

agar dapat mengajak masyarakat untuk ikut aktif dalam dalam 

program-program yang dibuat oleh Pemerintah Desa dan selalu 

Implementasi Kepemimpinan 

Transformasional  

Kepala Desa 

Karismatik/ 

Pengaruh ideal 
Motivasi 

Inspirasional 

Stimulasi 

Intelektual 
Pertimbangan 

Individual 

Untuk Menggerakkan Partisipasi 

Masyarakat Dalam Mendukung 

Pembangunan Desa 
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menumbuhkan budaya gotong royong dalam penyelesaian masalah 

yang dihadapi seperti perbaikan fasilitas umum sehingga 

menumbuhkan rasa memiliki dan merawat aset desa bersama. 

2. Motivasi Inspirasional 

Kepala Desa Mengupayakan keterlibatan seluruh aparatur Desa 

dan memberikan sosialisasi mengajak masyarakat untuk ikut 

berpartisipasi dalam pembangunan dan mengajak masyarakat untuk 

menjaga fasilitas dan infrastruktur desa agar bisa dipergunakan 

dalam jangka waktu yang lama. Selain itu kepala desa juga 

memberikan arahan agar masyarakat ikut memajukan usaha-usaha 

desa yang telah dimiliki karena usaha-usaha desa merupakan 

sumber pedapatan mereka dan sumber dana bagi pembangunan 

desa 

3. Stimulasi Intelektual 

Setiap tahun Pemerintah Kabupaten dan Kepala Desa memiliki 

kegiatan pemberdayaan masyarakat, melalui program kegiatan 

pemberdayaan maka UMKM – UMKM yang ada Kecamatan 

tompobulu, dapat meingkatkan taraf hidup masyarakat. 

4. Pertimbangan Individual 

Kepala Desa memberi peluang ke masyarakat untuk menyampaikan 

aspirasi dan pendapatnya untuk kemajuan pembanguan desa serta 

memberi saran apabila dalam penyampaian aspirasi dan pendapat 
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mengalami kekeliruan agar masalah tersebut bisa terselesaikan 

sehingga dapat mendorong masyarakat untuk berpartisipasi untuk 

pembangunan desa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, 

yaitu penelitian tentang data yang dikumpulkan dan dinyatakan dalam bentuk 

kata-kata, data dan gambar, kata-kata di susun dalam kalimat, misalnya kalimat 

hasil wawancara antara peneliti dan informan. 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini berlokasi di tiga desa yang berbeda yaitu Desa Pattallassang, 

Desa Pattaneteang dan Desa Bonto - Bontoa, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten 

Bantaeng dengan pertimbangan bahwa untuk mengetahui Bagaimana 

implementasi kepemimpinan transformasional Kepala Desa Pattallassang, Kepala 

Desa Pattaneteang dan Kepala Desa Bonto – Bontoa untuk menggerakkan 

partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan desa. 

Waktu penelitian di lakukan selama dua bulan, dan sudah mendapat 

informasi dari Kepala Desa dan Kepala Dusun dan masyarakat setempat, bahwa 

Sebagian masyarakat didesa Pattaneteang, Desa Pattaneteang dan Desa Bonto - 

Bontoa, partisipasi 
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masyarakatnya dalam mendukung pembangunan desa, berada di level 

yang rendah.  

C. Unit Analisis dan Penentuan Informan. 

Unit analisis dalam penelitian ini adalah menggunakan purposive 

sampling yaitu penentuan sampel dengan pertimbangan kriteria-kriteria 

tertentu yang telah dibuat terhadap obyek sesuai dengan tujuan 

penelitian. 

Penentuan Informan penelitian yang dimaksud disini yaitu di mana 

peneliti diberi informasi oleh informan yang berkaitan dengan penelitian 

yang dilakukan peneliti itu sendiri dengan menggunakan purposive 

sumpling. Penelti memilih informan yang terbagi tiga yaitu: 

1. Informan kunci, yaitu mereka yang mengetahui dan memiliki 

berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian. Dalam 

hal ini yaitu Kepala Desa dan Masyarakat Desa Pattallassang, 

Desa Pattaneteang dan Desa Bonto – Bontoa, Kecamatan 

Tompobulu, Kabupaten Bantaeng. 

2. Informan tambahan, yaitu masing – masing Kepala Dusun dari tiga 

desa yaitu Desa Pattallassang, Desa Pattaneteang dan Desa 

Bonto – Bontoa, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng. 
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D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini 

adalah dengan menggunakan metode sebagai berikut: 

1. Observasi  

Observasi dilakukan oleh peneliti dengan melihat dan mengamati 

secara langsung bagaimana implementasi kepemimpinan 

transformasional Kepala Desa Pattallassang, Kepala Desa 

Kaloling dan Kepala Desa Biangloe dalam menggerakkan 

partisipasi masyakan untuk mendukung pembangunan. 

2. Wawancara  

Peneliti melakukan wawancara terstruktur terhadap responden 

untuk memberi sumber data primer yang terkait dengan penelitian 

ini, yaitu kepala desa, masyarakat desa, kepala dusun Desa 

Pattallassang, Kepala Desa Kaloling dan Kepala Desa Biangloe, 

terkait dengan partisipasi masyarakat terhadap pembangunan. 

3. Dokumentasi  

Menjelaskan bahwa dokumen adalah catatan peristiwa yang 

sudah berlaku. Dokumen yang berbentuk tulisan dan gambar , 

dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan 

cara mempelajari dokumen untuk mendapatkan data atau 

informasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Adapun 

dokumentasi dalam penelitian ini yaitu dengan meminta data-data 
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dari pihak Desa Pattallassang, Kepala Desa Kaloling dan Kepala 

Desa Biangloe untuk mendukung penelitian ini. 

E. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang dimaksud adalah proses pengelolaan 

data yang telah dikumpulkan selama melakukan penelitian dengan cara 

mengacu pada aturan atau metode penelitian yang digunakan yaitu: 

1. Pengumpulan data yaitu kegiatan mencari data di lapangan untuk 

memecahkan permasalahan peneliti. 

2. Transkripsi data adalah peneliti membuat catatan tentang data 

yang didapat 

3. Membaca berulang-ulang, dimana peneliti membaca berulang-

ulang apa yang dicatatnya. 

4. Organisasi data merupakan pengelompokkan data-data. 

5. Kategori data seperti data yang kelompokkan yaitu data dari 

informan kunci, utama, dan tambahan. 

6. Tema-tema data yakni mengaitkan judul peneliti apa yang didapat 

dilapangan. 

7. Demonstrasi tingkat kepercayaan dan keabsahan data adalah 

membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar 

merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang 

diperoleh dilapangan. 
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8. Hasil reduksi data yaitu suatu bentuk analisis yang menajamkan, 

menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan 

mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga 

kesimpulan finalnya. 

9. Laporan merupakan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh 

peneliti dengan memenuhi kaidah dan etika keilmuan yang 

dikukuhkan dan ditaati oleh masyarakat keilmuan. 

 
F. Pengecekan Keabsahan Temuan. 

Pecekan Keabsahan Temuan. adalah proses mengtriangulasikan 

tiga data yang terdiri dari data observasi, wawancara, dan dokumentasi. 

Adapun alat yang digunakan untuk menguji keabsahan data yaitu: 

Triangulasi sumber adalah dimana peneliti menggali kebenaran 

informan melalui berbagai metode dan sumber perolehan data. Seperti 

peneliti melakukan wawancara tentang partisipasi masyarakat dan 

pembangunan desa secara mendalam dan observasi, peneliti bisa 

menggunakan observasi terlibat (participant obervation), dokumen 

tertulis, arsip, catatan resmi, catatan atau tulisan pribadi dan gambar 

atau foto tententu. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Deskripsi Karakteristik Objek Penelitian 

Kecamatan Tompobulu  adalah salah satu kecamatan dari 8 kecamatan 

yang ada di Kabupaten Bantaeng,yang terletak di seblah utara Kabupaten 

Bantaeng, Kecamatan Tompobulu merupakan kecamatan yang terdiri dari 10 desa 

desa/kelurahan tersebut sebagai berikut: 

Tabel 1 
 Kelurahan/desa Kecamatan Tompobulu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peneliti ini memilih 3 desa untuk dilakukan penelitian terkait tentang 

bagaimana implementasi kepemimpinan transformasional kepala desa dalam 

mendukung pembangunan di tiga desa yang dimaksudkan adalah Desa 

Pattallassang.  Desa Pattaneteang dan Desa Bonto-Bontoa.  

No. DESA / KELURAHAN LUAS (Km2) 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

Lembang Gtr Keke 

Pattallassang 

Bonto-Bontoa 

Banyorang 

Campaga 

Bonto Tappalang 

Balumbung 

Ereng-Ereng 

Labbo 

Pattaneteang 

6.37 

10.34 

4.09 

4.40 

5.30 

5.50 

6.00 

4.08 

18.33 

19.09 
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Alasan peneliti mengambil 3 desa ini  karna Desa Pattallassang 

merupakan desa yang memiliki potensi perekonomian dan 

pembangunan yang baik dilihat dari tatanan pembangunan di desa 

mulai padat, maka peneliti menginginkan pengelolahan kepala desa 

dalam mengkonstruk Desa Pattalassang yaitu bagaimana implementasi 

kepemimpinan transformasional dari kepala desa dalam peningkatan 

pembangunan di desa. Melihat bagaimana pemahaman dari tiap 

masyarakat terkait bantuan yang diterapkan oleh pemerintah kepada 

para masyarakat masih kurang dalam memahami itu maka dari itu 

peneliti melakukan penelitian di desa ini karna melihat dari  respon para 

masyarakat masih kurang memahami hal tersebut ini akan 

mempengaruhi bagaimana implementasi kepemimpinan 

transformasional Kepala Desa untuk menggerakkan partisipasi 

masyarakat dalam mendukung pembangunan desa, luas wilayah yang 

di kordinir  

Kemudian  Desa Pattaneteang sebagai objek penelitian yang di 

pilih peneliti melihat dari prestasi meraih sebagai desa mandiri terkait 

hal ini salah satu terapan dari implementasi kepemimpinan 

transformasional Kepala Desa dalam menggerakkan partisipasi 

masyarakat dalam mendukung pembangunan desa.   

Kemudian  Desa Bonto-Bontoa dipilih peneliti desa bonto-bontoa 

memiliki partisipasi para pemuda yang sangat aktif berpartisipasi maka 
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dari itulah peneliti ingin mengetahui hal itu terjadi karna ,kepala desa 

menunjukkan posisinya kepada para masyarakatnya ini yang berkaitan 

dengan implementasi kepeminpinan transformasional Kepala Desa 

dalam menggerakkan partisipasi masyarakat dalam mendukung 

pembangunan di desa. 

Suatu organisasi pemerintahan khusunya pada desa memiliki 

tatanan struktural dalam pengelolah pemerintahan yang ada di 

Kecamatan Tompobulu, maka berukut merupakan struktural; 

Gambar 1. 

Struktural Pemerintahan Kecamatan Tompobulu 

 

Penelitian yang dilakukan peneliti meliputi tiga tersebut yakni Desa 

Pattallassang, Desa Pattaneteang, dan Desa Bonto-Bontoa, 

menunjukkan implementasi kepemimpinan transformasional Kepala 

Desa untuk menggerakkan partisipasi masyarakat dalam mendukung 

pembangunan desa. 
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Gambar 2 

Peta Kecamatan Tompobulu Kab Bantaeng 

 

Kecamatan Tompobulu sebagian besar terdiri dari dataran tinggi, 

dengan luas wilayah Kecamatan  ± 76,99 km2 Atau 19,45 % dari Luas 

Wilayah Kabupaten Bantaeng, 70% diantaranya adalah daerah lahan 

pertanian. Kecamatan Tompobulu  merupakan daerah yang beriklim 

Tropis. Kecamatan Tompobulu ini adalah kecamatan yang paling luas di 

kabupaten bantaeng. 

Maka dari itu peneliti melakukan observasi, wawancara dan 

dokumentasi sesuai dengan fokus penelitian dari peneliti terkait 

implementasi kepemimpinan Kepala Desa untuk menggerakkan 
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partisipasi masyarakat dalam mendukung  pembangunan desa, meliputi 

Desa Pattallassang, Desa Pattaneteang dan Desa Bonto-Bontoa. 

4.1. Desa Pattallassang 

4.1.1. Gambaran Umum Desa Pattallasang 

Desa Pattallassang adalah Desa dari hasil pemekaran Desa 

Bajiminasa dan diberi nama Desa Pattallassang oleh karena adanya 

beberapa sumber mata air yang muncul dan sekalipun musim kemarau 

berkepanjangan air tetap hidup sehingga diambil nama TALLASA atau 

kehidupan dan berada dibagian selatan Kecamatan Tompobulu 

Kabupaten Bantaeng. 

Tahun 1950 Desa Pattallassang sebelumnya hanyalah sebuah 

kampung yang dinamakan kampung Taruttu yang diperintah oleh 

Jannang, yang sekarang disebut sebagai kepala dusun. Desa 

Pattallassang hasil pemekaran dari Desa Bajiminasa Kecamatan 

Tompobulu. Pada tahun 1950 sampai pada tahun 1970, berapa kali 

pergantian pemerintah atau disebut jannang, 

Pada tahun 1950 sampai pada tahun 1960 : Jannang Sakullah 

Pada tahun 1960 sampai pada tahun 1964 : Jannang Nasoddin 

Pada tahun 1964 sampai pada tahun 1968 : Jannang Kr. Abidin 

Pada tahun 1968 sampai pada tahun 1970 : Jannang Nasoddin 
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Tahun 1971 istilah Jannang sudah diganti dengan sebutan kepala 

lingkungan, yang pada awalnya Kepala Lingkungan dipimpin oleh 

Djawali selama kurang lebih satu tahun. Pada tahun 1972 sampai pada 

tahun 1980, Djawali diganti oleh serda Djumaleng yang ditunjuk 

langsung oleh pemerintah kabupaten untuk menjadi kepala lingkungan. 

Pada tahun 1980 Nasoddin yang menjadi Kepala Lingkungan sampai 

tahun 1983. Pada tahun 1983 sampai tahun 1985, Djawali kembali 

ditunjuk sebagai kepala lingkungan. 

Tanggal 5 April 1985, pemerintah kabupaten membentuk 8 ( 

delapan ) Desa persiapan, termasuk Desa persiapan Pattallassang. 

Dikatakan Desa persiapan adalah swadaya penuh, dimana kepala Desa 

pada waktu itu harus gigih bekerja untuk membangun Desa untuk 

menjadi Desa Defenitif. Desa persiapan Pattallassang dijabat oleh 

Kepala Desa, Jamaluddin Tubba. Sekertaris, Harun Jumaleng. Kaur 

Pemerintah Iskandar. Kaur Pembangunan, Nursad. Kaur Kesrah, 

Mariati. 

Masa pemerintahan Jamaluddin Tubba, Membentuk 2 Dusun yaitu 

dusun Puro’ro dan dusun Borongkapala. Dusun Puro’ro dijabat 

langsung oleh Djawali sebagai kepala dusun Puro’ro dan dusun 

Borongkapala dijabat oleh Kr. Cacing. 

Setelah berjalan 3 tahun Desa persiapan, maka pada tahun 1988 

diadakanlah pemilihan kepala Desa yang pertama kalinya. Dengan 
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calon tunggal Jamaluddin Tubba. Jamaluddin Tubba menjabat sebagai 

kepala Desa Pattallassang selama 3 tahun, dan pada tahun 2002 beliau 

di Mutasi ke Kantor Camat Tompobulu di Banyorang. 

Tahun 1994 diadakan kembali pemilihan kepala Desa yang kedua 

kalinya. Dengan diikuti dua calon yakni A. Baso Kr. Abidin dan Djawali, 

yang dimenangkan oleh A. Baso Kr. Abidin. Beliau menjabat sebagai 

kepala desa selama kurang lebih 4 tahun, pada tahun 1998 A. Baso Kr. 

Abidin mengalami musibah kecelakaan sehingga merenggut nyawanya. 

Pada tahun meninggalnya A. Baso Kr. Abidin , maka kepala desa 

dijabat oleh A. Rahmawati Kr. Abidin (saudara kandung) selama 1 

tahun. 

 Tahun 2000 kembali diadakan pemilihan kepala desa yang 

ketiga kalinya, yang dimenangkan oleh SUBHAN. Semasa 

pemerintahan Subhan dusun dimekarkan menjadi 4 dusun yatu: 

1. Dusun Puro’ro  : Saradda 

2. Dusun Masarang  : H. Colle 

3. Dusun Borongkapala : A. Baharuddin 

4. Dusun Nippon  : Sultan (salo) Alm 

Lima tahun masa jabatan Subhan kembali lagi pemilihan kepala 

desa Tahun 2005-2011, yang dimenangkan kembali oleh Subhan yang 

berarti sudah 2 periode. Pada tahun 2011 pemilihan kepala desa 
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kembali diadakan yang ke 5 kalinya.dimana pada tahun pemilihan 

tersebut dimenangkan oleh, Muhammad Zubair, SH, dusun dimekarkan 

menjadi 6 dusun, antara lain : Dusun Sarroangin di jabat oleh 

Jamaluddin. HC, Dusun Puro’ro di jabat oleh Muh. Sukri, Dusun 

Masarang di jabat oleh H. Colle’, Dusun Kiling-Kiling di jabat oleh 

Mansur, Dusun Borong kapala di jabat oleh A. Baharuddin Kr. Cacing, 

Dusun Nippon di jabat oleh M. Idris 

Selanjutnya pada tahun 2017 PILKADES yang ke 6. Sebagai calon 

Muhammad Zubair dan Subhan. Kembali di menangkan oleh 

Subhan,SE.MM. Kemudian Kepala Desa menetapkan Perangkat desa  

Sekretaris Desa Haeruddin, KAUR Umum & TU Asrawati,S.Pd, KAUR 

Perencanaan Juarni, KAUR Keuangan Amiruddin, KASI Pelayanan Abd. 

Kadir,S.Pd.I, KASI Kesejahteraan Normah N. KASI Pemerintahan 

Mulawarman,A.Ma. Awal pemerintahan beliau dengan melihat tingkat 

pertumbuhan penduduk, dan kebutuhan pelayanan masyarakat maka 

pemerintah memekarkan kembali dari 6 menjadi 8 Dusun. Antara lain : 

1. Dusun Sarroangin di jabat oleh Syafir Hidayatullah 

2. Dusun Puro’ro di jabat oleh Wiwin Inriani,S.Pd 

3. Dusun Kalumpang di jabat oleh Riswandi. HM 

4. Dusun Masarang di jabat oleh Abdul Kahar Fatbar 

5. Dusun Kampung Parang di jabat oleh Irnawati,S.Pd 
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6. Dusun Borong Kapala di jabat oleh A. Ahmar,S.Pd 

7. Dusun Nippon di jabat oleh Asdar 

8. Dusun Taruttu’ di jabat oleh Hajerah,S.Pd.i 

 
4.1.2. Geografis Desa Pattallasang 

Desa pattalasang terletak di Kecamatan Tompobulu bagian utara 

Kabupaten Bantaeng, luas wilayah Desa Pattallasang 10,34 Km2,  Luas 

dari Desa Pattallasang ini 10,34 km2 dengan pembagian table berikut: 

Gambar 3 

 

Table 2 

Pembagian wilayah desa Pattallassang 

 

 

 

Luas pemukiman 98  ha/m2 

Luas persawahan 132  ha/m2 

Luas perkebunan 262  ha/m2 

Luas Lahan Kering 334  ha/m2 

Luas pekarangan 167  ha/m2 

Luas prasarana umum lainnya 7,34  ha/m2 

Total luas 10.034  ha/m2 
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Maka dilihat dari potensi yang di kembangkan di desa ini ialah 

pertanian di bidang pertanian ini merupakan pengelolahan sumber daya 

hayati yang dilakukan manusia untuk dijadikan sebgai bahan baku 

industri, bahan pangan, kebutukan pokok manusia, serta pengelolahan 

lingkungan. Para masyarakat Desa Pattallassang memanfaatkan 

tumbuhan cangke dan coklat dikawasan perkebunan, untuk kawasan 

tanah basah mereka memanfaatkan dengan menanam padi. Para 

petani juga  berternak merupakan kegiatan pemeliharaan dan 

pengembangan hewan ternak yang mendapatkan manfaat dan hasil 

pengelolahan yang dilakukan, hal-hal yang dilakukan dalam 

pengelolahan hewan ternak memberikan makan menjaga kesehatan 

hewan serta tetap menjaga keunggulan ternak peliharaan, Desa 

Pattallassang mayoritas melakukan pemeliharaan hewan ternak seperti, 

sapi, kambing, ayam, dan itik. Melihat kondisi letak geografis hewan 

tersebut mampu hidup dan berkembang maka masyarakat 

memanfaatkan potensi Ini menjadi suatu potensi yang bisa 

dikembangkan  di desa pattallassang, dari hal ini peranan Kepala Desa 

dalam menumbuhkan partisipasi dalam masyarkat mendukung 

pembangunan desa.        
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Tabel 3 

Jumlah penduduk Desa Pattallassang 

NO NAMA DUSUN JUMLAH PENDUDUK JUMLAH KK 

1 SARROANGIN 381 Jiwa 128 KK 

2 PURORO 506 Jiwa 158 KK 

3 KALUMPANG 516 Jiwa 125 KK 

4 MASARANG 402 Jiwa 137 KK 

5 KAMPONG PARANG 501 Jiwa 189 KK 

6 BORONG KAPALA 420 Jiwa 137 KK 

7 NIPPON 460 Jiwa 143 KK 

8 TARUTTU 457 Jiwa 150 KK 

Jumlah 3.639 Jiwa 1.167 KK 

 

Tabel di atas merupakan jumlah penduduk Desa Pattallassang 

yang berdasarkan jumlah penduduk dari 8 dusun yang ada, Dusun 

Sarroangin 381 jiwa, Dusun Puroro 506 jiwa, Dusun Kalumpang 561 

jiwa, Dusun Masarang 402 jiwa, Dusun Kampong Parang 501 jiwa, 

Dusun Borong Kapala 420 jiwa, Dusun Nippon 460 jiwa, Dusun Taruttu 

457 jiwa maka jumlah keseluruhan para penduduk ialah 3.639 jiwa 

dengan 1.167 KK. 

Desa pattalasang juga merupakan desa yang terluas ke tiga 

diantara Desa Pattaneteang dengan Desa Labbo tetapi dari jumlah 

populasi penduduk lebih banyak diantara desa lain. 
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4.2. Desa Pattaneteang 

4.2.1.  Gambaran Umum Pattaneteang  

Desa Pattaneteang merupakan desa yang berada di Kecamatan 

Tompobulu Kabupaten Bantaeng Pattaneteang adalah nama sebuah 

desa di sebelah timur Pegunungan Lompobattang dengan ketinggian 

650 – 1760 mdpl. Terletak di ujung tenggara Provinsi Sulawesi Selatan, 

Desa Pattaneteang adalah hanya 8 km (jalur lurus) dan menempuh 10 

km perjalanan ke Banyorang pusat Kabupaten Tompobulu. Adapun 

jarak ke kota Kabupaten Bantaeng, adalah 29 km yang biasanya 

ditempuh selama 40 menit melalui jalan darat. 

Secara administratif Desa Pattaneteang berada di Kecamatan 

Tompobulu, Kab. bantaeng. Desa Pattaneteang dulunya adalah dusun 

dan merupakan bagian dari wilayah Desa Labbo, Kecamatan 

Tompobulu. Pada tahun 1988, Dusun Pattaneteang dimekarkan menjadi 

desa dengan Karaeng H Pappa Mas sebagai pelaksana tugas. Karaeng 

Pappa' menjabat sebagai penjabat kepala desa sampai tahun 1993. 

Saat ini, Desa Pattaneteang dipimpin oleh Lukman, SKM sebagai 

kepala desa periode 2015– 2021. 

Berikut ini adalah daftar Kepala Desa Pattaneteang sejak 

pembentukannya hingga sekarang. 

1. Karaeng H Pappa Mas (1988 - 1993) 

2. Bohari M (1993-1998 sampai 1999-2004) 
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3. Arsyad (2004 - 2009 hingga 2009 - 2014) 

4. Lukman, SKM (2015 - 2021) 

Pada tahun 2016, Dusun Balla Lompoa dibagi menjadi dua Dusun 

tersebut adalah Dusun Balla Lompoa dan Dusun Biring Ere. Saat ini 

Desa Pattaneteang memiliki empat dusun yaitu Bungeng, Katabung, 

Biring Ere dan Balla Lompoa. 

4.2.2. Letak Geografis Desa Pattaneteang 

Gambar 4 

Peta Desa Pattaneteang Kecamatan Tompobulu 

 
 

Luas Desa Pattaneteang 19.09 km2 Secara geografis, Desa 

Pattaneteang terletak pada kuadrat 119°57’53 dan 120°2’9” Bujur Timur 

(BT) dan 5°22’31” dan 5°24’40” Lintang Selatan. Pusat pemukiman 

Desa Pattallassang berada pada ketinggian 650-1200 Mdpl, yang 

merupakan dataran yang sangat datar dari ketingian. Di wilayah Desa 
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Pattaneteang Ada dua jenis tanah, beberapa besar adalah tanah 

Andosol yang membentang luas di daerah Desa Pattaneteang, adalah 

jenis tanah yang berasal dari bahan letusan gunung berapi. Oleh karena 

itu menjadi tanah yang subur, dan  menjadi jenis  Tanah di Kawasan 

Desa Pattaneteang dan Sekitarnya, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten 

Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan,jenis tanah yang ada di desa 

Pattaneteang sangat cocok untuk budidaya pertanian,contohnya 

bercocok tanam sayuran, kacang-kacangan,cengkeh atau produk 

hortikultura lainnya. Jenis tanah  yang terdapat di desa pattaneteang 

salah satunya adalah jenis tanah Latosol yang dikenal sebagai jenis 

tanah yang cocok untuk perkebunan. Itulah alasan mengapa di Desa 

Pattaneteang dan sekitarnya Tumbuh-tumbuhan seperti cengkeh, pala, 

dan buah-buahan sangat subur  Di wilayah Desa Pattaneteang dan 

sekitarnya, di desa ini juga memiliki jenis tanah yang  banyak batu 

andesit, sisa-sisa letusan gunung berapi,saat terjadi letusan pada 

zaman dahulu. Tanaman yang di kembangkan di desa ini  seperti 

jagung, cangkeh, kopi dan sebagainya. 
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Adapun jumlah penduduk Desa Pattaneteang tiap dusun memiliki 

jumlah penduduk sebagai berikut: 

Tabel 4 

Jumlah penduduk Desa Pattaneteang Kec Tompobulu 

No Dusun Jumlah Penduduk Jumlah kk 

1 Balla Lompoa 327 jiwa 100 KK 

2 Biring Ere 543 jiwa 166 KK 

3 Bungen 644 jiwa 244 KK 

4 Katabung 476 jiwa 153 KK 

Jumlah 1.990 jiwa 643 KK 

 

Tabel diatas menunjukkan jumlah penduduk Pattaneteang dengan 

jumlah keseluruhan 1.990 jiwa dengan 643 KK diambil dari jumlah tiap 

Dusun yang meliputi Dusun Balla Lompoa 327 Jiwa, Dusun Biring Ere 

543 jiwa, Dusun Bungen 644 jiwa, dan Dusun Katabung 476 jiwa. 

 
4.3. Desa Bonto-Bontoa 

4.3.1. Gambaran Umum Desa Bonto-Bontoa 

Bonto-bontoa merupakan wilayah yang Dapat diketahui secara 

singkat dan detail tentang terbentuknya dan berdirinya Desa Bonto -

Bontoa, maka dari semua pihak yang ingin mengetahui sesuatu agar 

dapat mencurahkan gambaran pemikiran yang dapat dituangkan ke 

dalam jalinan pengenalan batin. antara pendampingan dengan 

masyarakat Desa Bonto-Bontoa semakin akrab dan terarah sehingga 
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tercapai tujuan yang diinginkan yaitu pembangunan fisik dan non fisik 

yang terarah. Agar tidak terlalu jauh, kami uraikan tentang sejarah Desa 

Bonto-Bontoa, sehingga dapat diambil pemahaman bahwa: Bonto 

artinya Bukit Marannu artinya Bahagia, Sehingga dapat dijadikan 

kalimat bahwa: setiap orang yang datang ke puncak bukit selalu 

berbahagia, karena udaranya sejuk dan potensi ekonominya sangat 

memungkinkan. Artinya masyarakat Desa Bonto-Bontoa mengharapkan 

semua sektor pembangunan fisik dan non fisik dapat lebih 

dikembangkan sesuai dengan potensi ekonomi yang ada, sehingga 

masyarakat Desa Bonto-Bontoa dapat lebih maju dan berkembang. 

Gambar 5 

Peta Desa Bonto-Bontoa Kecamatan Tompobulu 
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4.3.2. Letak Geografis Desa Bonto-Bontoa  

Desa bonto-bontoa yang berada di dalam lingkup administrasif 

yang berada pada dataran rendah dengan luas 4,09 Km2. Desa Bontoa 

ini terletak di daerah kabupaten bantaeng secara geografis desa bontoa 

ini terletak pada 05-º26’40” LS sampai 05º27’30” LS dan 114º2’40”  BT 

samp ai 114º3’20”BT. Dalam Desa Bonto-Bontoa terletak pada orientasi 

wilayah Kecamatan Tompobulu, Desa Bonto-Bontoa merupakan 

wilayah dengan luas yakni memiliki persentase 5,31% dari total luas 

wilayah Kecamatan Tompobulu. Secara administratif, wilayah Desa 

Bonto-Bontoa memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut; Sebelah 

utara, Kelurahan Ereng-Ereng, Sebelah timur, Desa Benteng Malewang 

Gantarang, Sebelah selatan, Desa Pattallassang, Sebelah barat, 

Kelurahan Banyorang. Secara Administratif Desa Bonto-Bontoa terbagi 

menjadi 3 Dusun, 7 RW, 14 RT. Dusun itu terdiri   dari dusun Bulu-Bulu, 

Taricco, dan Bonto-Bontoa. Tanah yang terdapat di Desa Bonto-Bontoa 

berkembang dari 2 jenis batuan yang berasal dari proses yang berbeda, 

1) Batuan yang berasal dari proses jenis tanah yang meliputi endapan 

aluvial, satuan fluvial vulkanik, satuan aglomerat, satuan breksi lahhari, 

satuan breksi vulkanik (batuan). Lampungan) serta batuan beku 

terobosan dan lelehan 2) Batuan yang berasal dari proses 

pengendapan laut yang meliputi satuan batu gamping dan satuan napal.  
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Adaupun jumlah penduduk dari Desa Bonto-Bontoa ini disajikan 

dalam tabel berikut: 

Tabel 5 

Jumlah penduduk Desa Bonto-Bontoa 

No Dusun Jumlah Penduduk Jumlah KK 

1 Bulu-Bulu 852 jiwa 231 KK 

2 Taricco 534 jiwa 161 KK 

3 Bonto-Bontoa 562 jiwa 160 KK 

Jumlah 1948 jiwa 552 KK 

  

Paparan tabel diatas menyatakan bahwa jumlah penduduk Desa 

Bonto-Bontoa Berjumlah 1.948 jiwa dengan 552 KK hal ini di ambil dari 

tiga dusun diantaraanya Dusun Bulu-Bulu 852 jiwa dengan KK 231, 

Dusun Tarocci 534 jiwa dengan161 KK, Dusun Bonto-Bontoa 562 jiwa 

dengan 160 KK, maka menghasilkan jumlah penduduk keseluruhan 

ialah 1.948 jiwa dengan 552 KK. 

Tabel 6 

Nama Kepala Dusun Desa Bonto-Bontoa 

No NAMA DUSUN 

1 Anwar Bulu-Bulu 

2 H. Syamsuddin Tarocci 

3 Syamsyddin Bonto-Bontoa 
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B. Paparan Dimensi Hasil Penelitian 

1. Implementasi Kepemimpinan Transformasional kepala desa 

Kepemimpinan transformasional Kepala Desa merupakan salah 

satu aspek yang menonjol dan berpengaruh terhadap keberhasilan 

pembangunan desa. Kenyataannya, pelaksanaan tugas kepala desa 

dalam koordinasi pembangunan desa secara partisipatif sebagaimana 

yang diamanatkan dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 dan PP Nomor 72 

Tahun 2005 tersebut belum secara maksimal dapat dilaksanakan 

secara efektif. Akibatnya, kepemimpinan transformasional kepala desa 

dalam menggerakan partisipatif masyarakat dalam pembangunan tidak 

berjalan maksimal sebagaimana yang diharapkan. Berdasarkan hasil 

observasi, wawancara dan dokumentasi yang dilakukan peneliti dalam 

mengetahui bagaimna implementasi dari kepemimpinan 

transformasional kepala desa yang meliputi kepala Desa Pattallassang, 

Desa Pattaneteang dan Desa Bonto-Bontoa.  

Kepemimpinan harus dimiliki dalam suatu kekuasaan, 

kepemimpinan menjadi tolak ukur seseorang dalam pengelohan, 

mendistribusikan, mengembangkan segala potensi sebagai seorang 

pemimpin, dalam kekuasaan pemimpin yang memiliki daya mengelolah 

akan menentukan arah yang baik atas apa yang dipimpin maka dari itu 

peneliti memperhatikan hal demikian untuk melihat bagaimana 

implementasi kepemimpinan transformasional Kepala Desa untuk 
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menggerakan partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan 

desa, Dengan memperhatikan dari 4 dimensi yakni kharismatik, motivasi 

inspirasional, stimulasi intelektual, pertimbangan individu.  

1.1 Kharismatik  

Kepemimpinan transformasional dimensi khrismatik adalah 

kemampuan pemimpin  dalam bekomunikasi sehingga memiliki daya 

tarik terhadap rasa empati dan emosional terhadap orang yang 

mendengar intonasi yang baik, berwibawah, menjadi panutan yang baik 

ciri pemimpin yang kharismatik memiliki aura yang kuat hal ini dianggap 

sebagai berbudi luhur sebab mampu mengangkat kepercayaan diri .  

Hal tersebut sering disebut dangan model role model menjadikan 

pengaruh-pengaruh ini sebagai potensi yang dianut oleh pemimpin 

dalam mengeksekusi tantangan pada taraf yang cukup terukur, tanpa 

meninggalkan nilai-nilai, pendapat maupun prinsip yang dianutnya.  

Aspek ini terciptanya loyalitas dan konsisten bagi penganutnya 

untuk para pemimpin mereka karna sebagai seorang pemimpin harus 

menjadi panutan atau tauladan bagi para pengikutnya yang layak untuk 

di tauladani, apa lagi ketika menjalankan segala amanah yang telah 

diberikan sebagai seorang pemimpin, orang terpercaya maka 

konsekuensinya adalah loyalitas dalam menjaga citra diri sehingga 
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konsisten para pengikut dalam memberikan kesan kepada diri pemimpin 

yang mereka anut saat ini. 

Hasil observasi dari peneliti kepada kepala desa bagaimana takar 

kharismatik dengan memperhatikan gaya bahasa, rasa empati, aspek 

mengedepankan kepentingan orang lain dibandingkan dengan 

individualnya, serta respon masyarakat terhadap kepala desa 

menujukkan bahwa kepala Desa dari 3 desa yang menjadi objek 

penelitian ini menyatakan bahwa masih kurang maksimal dalam 

implementasi kepemimpinan transformasionalnya begitupun yang 

dikatan oleh kepala dusun berbanding terbalik dengan yang dirasakan 

oleh masyarkat bahkan para kepala desa mengakui bahwa dalam 

memimpin desa masih kurang maksimal dalam segi kepemimpinannya, 

sesuai dengan hasil wawancara dari 3 orang tokoh masyarakat dari tiap 

desa serta bebrapa dusun yang ada di 3 desa yang menjadi objek 

penelititan ini. Seprti yang dikatakan oleh tokoh Masyrakat di Desa 

Pattallasang dalam wawancara dari peneliti, hal ini peneliti melontarkan 

pertanyaan yang berkaitan dengan  dimensi kharismatik dari kepala 

desa, peneliti melontarkan. Bagaimana pandangan masyarakat 

terhadap kepala desa, apakah mampu bersua dengan masyarakat Desa 

Pattallasang Bapak Abdullah memberikan jawaban;  

“Sudah menunjukan dia kepala desa yang sudah layak menjadi 
pemerintahnya kami, diakan orangnya pintar, cerdas, bahkan dia 
didengar oleh masyarakat desa, saya rasa itu saja, kalau 
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persoalan bersua yang memang jarang bersama kami mungkin 
saja dia memiliki kesibukan”, ( Wawancara 17 Januari 2022)  

 

Peneliti juga melakukan wawancara dengan informan  selanjutnya 

masyarakat Pattallasang Bapak Sakka memberikan jawaban dengan 

pertanyaan yang sama  dari wawancara dengan peneliti, menyatakan; 

“Pandangan saya kepala desa  dia saat ini memadai 
kepemimpinannya hanya saja kalua soal membersamai kami yah 
kurang hanya beberapa orang saja mungkin karna masyarakat 
sendiri yang menjauh dari pak kepala desa atau pak kepala 
desanya” ( Wawancara 17 Januari 2022)  
 

Selanjutnya, peneliti masih membutuhkan penegasan dari 

wawancara selanjutnya inforaman memberikan jawaban wawancara 

kepada peneliti dengan melontarkan pertanyaan yang sama dengan 

dua informan sebelumnya dalam hal ini masyarakat Desa Pattallasang  

Bapak Baharuddin selanjutnya menyatakan; 

“Kalau tanggapan saya yah dia cukup bagus dalam memimpin 
kalau bersua biasa juga kalau pribadinya saya” ( Wawancara 17 
Januari 2022) 

 

Tanggapan para masyarakat yang ada di Desa Pattallasang 

menyatakan bahwa kepala desa menunjukkan dirinya sebagai orang 

yang dapat dijadikan tauladan hanya saja rasa empati atau mengenai 

kebersamaan dengan masyarakat masih kurang dalam mengkordinir, 

seharusnya kepala desa peranannya untuk senantiasa menerima 

masukan dari masyarakat bukan hanya sekedar memberikan ruang 

formal saja tapi diluar dari ruang formal pun harus menerima masukan 
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dari para masyarkat. Selanjutnya peneliti melakukan wawancara denga 

bebrapa masyarakat yang ada di Desa Pattaneteang, dengan 

menggunakan pertanyaan yang sama dengan yang di berikan kepada 

para masyarakat yang ada di Desa Pattallasang, informan dari 

masyarakat dari Desa Pattaneteang Bapak Sul Kifli, menyatakan; 

“Dia sosok tokoh yang terpandang di kalangan masyarakat masih 
muda memiliki daya pandang berkemajuan di desa kalau soal 
membersamai kami yah jarang sih tapi sering mengarahkan 
bawahannya untuk terjun kelapangan” ( Wawancara 18 Januari 
2022) 

Begitupun dengan informan selanjutnya, masyarakat Desa 

Pattaneteang Bapak Amiruddin yang  diwawancarai oleh peneliti 

menyatakan; 

“Kepala desa yang muda pastilah masih segar pemikirannya kalau 
soal membersamai sekali-kali kami duduk bersama” ( Wawancara 

18 Januari 2022) 

 

Penguatan selanjutnya peneliti menilai bagaimna kharismatik dari 

Kepala Desa Pattaneteang peneliti melakukan wawancara dengan 

masyarakat untuk mempertegas hasil wawancara dari masyarakat 

pertama dan kedua dari pertanyaan yang sama, Bapak Amba selaku 

masyarakat Desa Pattaneteang juga menyatakan; 

“Dilihat dari apa yang dia lakukan pak desa ini menggambarkan 
diri orang yang baik kalau soal membersamai kami yang biasa saja 
Bersama kami sosialisasi perkembangan desa” ( Wawancara 18 

Januari 2022) 
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Begitupun dengan desa selanjutnya Desa Bonto-Bontoa peneliti 

juga melakukan wawancara dengan masyarakat yanga ada di desa 

Bonto-Bontoa, tiga masyarakat yang diwawancarai oleh peneliti, 

Adapun hasil dari wawancara dari masyarakat Desa Bonto-Bontoa 

Bapak Haro, yakni; 

“Iya kepala desa  memberikan saya kenal baik dengan sosok 
orang hebat untuk Bersama kami jarang mungkin juga memiliki 
kesibukan apalagi dia orang sibuk” ( Wawancara 19 Januari 2022) 

 

Sebagai penegasan dari hasil wawancara di atas peneliti 

melakukan wawancaara dengan masyarakat ketiga di Desa Bonto-

Bontoa dengan melontarkan pertanyaan yang sama dengan 

sebelumnya, Bapak H. Baso Mudo menyatakan; 

“Saya rasakan bagaimana kepala desa saat ini pribadinya total 
dalam mengawal desa, kalau soal beruanya biasa juga dia yang 
terjun tangan dalam mengawal tapi biasanya perangkat-perankat 
desa yang di terjunkan membantu bersua dengan kami.” 
(Wawancara 19 Januari 2022) 

 

Dari pernyataan yang dilontarkan para masyarakat yang ada di 

tiap desa yang menjadi objek penelitian menunjukkan bahwa para 

kepala desa belum memaksimalkan dirinya dari segi dimensi krismatik 

belum menanamkan nilai kepemimpinan transformasional dari dimensi 
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kharismatik belum maksimal mengimplementasikan di dalam 

kepemimpinan kepala desa. 

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara kepada kepala dusun 

yang ada di Desa Pattallassang, Desa Pattaneteang dan Desa Bonto-

bontoa, sebagai penegasan dalam hal ini peneliti melakukan wawacara 

dengan Bapak Dusun Kalumpang Desa Pattallassang, peneliti 

memberikan pertanyaan mengenai bagaimana peranan dari bapak 

kepala desa dalam menggerakkan partisipasi masyarakat desa, Bapak 

Dusun Kalumpang menyatakan, 

“Bapak Desa saat ini dilihat dari cara pandangnya memliki 
program yang membangun desa, saya lihat Kepala Desa 
Pattallasang ini memiliki pemikiran membangun desa karna dia 
melihat apa yang bagus di kelolah didesa itu yang di kembangkan” 

( Wawancara 17 Januari 2022) 

 

Kemudian peneliti juga melakukan wawancara dengan Bapak 

Dusun yang ada di Desa Pattaneteang, yakni Dusun Bungen sebagai 

dusun yang memiliki penduduk paling banyak diantara dusun lain yang 

ada di Desa Pattaneteang, dengan pernyataan yang sama dilontarkan 

ke Dusun Pattallasang, Bapak Dusun Desa Pattaneteang menyatakan; 

“sangat mendukung sekali pembangunan desa di Pattaneteang ini 
pak desa juga selalu membuat program yang modern jadi kami di 
desa juga tidak ketinggalan sama tidak kalah saing dengan desa 
lainnya” ( Wawancara 18 Januari 2022)  
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Penegasan selanjutnya dari Bapak Dusun Bulu-Bulu desa Bonto-

Bontoa juga jawaban dari pertanyan yang sama dilontarkan ke informan 

sebelumnya, Bapak Dusun Bulu-Bulu menyatakan; 

“ bagus sih cara beliau mengelolah desa, tertip Bapak Kepala 
Desa juga sangat bersuah dengan masyarakat selalu 
memsosialisasikan juga programnya ke kita-kita ini” ( Wawancara 
19 Januari 2022) 
 

 
Berdasarkan hasil wawancara dan penelitian terkait tentang 

kharismatik Kepala Desa yang menjadi objek penelitian ini masing-

masing kepala desa memiliki daya kelebihan tersendiri setiap kepala 

desa meihat dari cara memberikan tanggapan dan bagaimana 

aktualisasi di lapangan itu telah membuktikan kelayakan mereka 

menjadi pemimpin di desa dengan modal seperti itu desa akan menjadi 

lebih maju dari segi pembangunan fisik non fisik dan sumber daya 

manusianya, apa lagi ketika melihat bagaimana beckground mereka, 

pengetahuan empiris mereka sebelum menjadi kepala desa, dengan 

penegasan dari hasil wawancara dari Bapak Dusun dari tiap desa dan 

tokoh masyarakat dari tiap desa. Melihat dari pernyataan ini dapat 

dikatakan bahwa para kepala desa sudah cukup memaksimalkan 

kepemimpianan transformasional dari segi dimensi kharismatiknya 

dalam menggerakkan partisipasi masyarakat desa. 
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1.2 Motivasi Insprirasional 

Motivasi Inspirasional (Inspirational Motivation). Motivasi 

inspirasional adalah sikap yang senantiasa menumbuhkan tantangan, 

mampu mencapai ekspektasi yang tinggi, mampu membangkitkan 

antusiasme dan motivasi orang lain, serta mendorong intuisi dan 

kebaikan pada diri orang lain. Peranan kepala Desa dalam memotivasi 

para bawahan itu sangat penting diterapkan kepada  para bawahan 

ketika merasakan keresahan dalam bekerja dan ketidak nyamanan maka 

inilah peranan secara ekslusif dari pemimpin sehingga efektivitas kinerja 

berjalan kembali. 

Peneliti melakukan wawancara dengan masyarat Desa 

Pattallasang, Desa Pattaneteang dan Desa Bonto-Bontoa. Masyarakat di 

Desa Pattalassang Bapak Abdullah memberikan tanggapan kepada 

peneliti menyatakan; 

“Kalau hal ini masyarakat terkadang akan redup rasa semangat 
dalam etos kerjanya masing-masing sebab ketika kita tidak 
senantiasa memberikan motivasi  sebetulnya mereka memiliki visi 
tersendiri dalam bekerja itu tergantung dari visi mereka untuk 
kepala desa memang dalam memotivasi kami Tidak sering sih 
memberikan motivasi untuk kami sebetulnya yang begini kami 
sangat inginkan di maksyarakat supaya kami lebih baik dalam lagi 
etos kerjanya kita” ( Wawancara 17 Januari 2022)  
 

Masyarakat Desa Pattallassang selanjutnya juga memberikan 

pandangan yang hamper mirip dengan gagasan yang ada di informan 

sebelumnya,  Bapak Sakka menyatakan; 
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“Tidak terlalu sering si tapi perna juga kami di berikan motivasi” 

(Wawancara 17 Januari 2022)  

 
Kemudian, peneliti juga meminta tanggapan dari masyarakat desa 

selanjutnya dengan pertanyaan yang sama yang dilontarkan kepada 

maasyarakat sebelumnya pernyataan Dari Bapak Baharuddin selaku 

masyarakat Desa Pattallasang tersebut sebagai berikut: 

“Kalau saya termotivasi ke bapak desa biarpun dia tidak 

termotivasi dari segi ucapannya Cuma dari segi semangatnya 

kalau ingin mencapai sesuatu” ( Wawancara 17 Januari 2022) 

 

Peneliti dalam juga melakukan wawancara dengan masyarkat dari 

desa pattaneteang dengan melontarkan pertanyaan apakah bapak kepala 

desa memberikan motivaasi kepada masyarakat Gaya motivasi apa yang 

biasa bapak kepala desa lakukan ke masyarakat, dalam menggerakkan 

partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa Pattaneteang Bapak 

Sul Kifli menyatakan; 

“Kalau diri saya lihat para masyarakatnya disini biat tidak 

dimotivasi akan bekerja alangkah  baiknya juga ketika ada 

motivasi yang diberikan ini memang tanggu jawabnya kepala desa 

selalu memotivasi kita” ( Wawancara 18 Januari 2022) 

Kemudian peneliti juga meminta tanggapan kepada informan 

selanjutnya, yaitu masyarakat Desa Pattaneteang, Bapak Amiruddin 

menyatakan; 
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“Saya pribadi termotivasi ke kepala desa karna dia sebagai 

pemuda yang bisa dijadikan contoh bagi para pemuda karna dia  

mampu memimpin” (Wawancara 18 Januari 2022) 

Selanjutnya masyarakat  yang dilakukan wawancara masyarakat 

Desa Pattaneteang ini memberikan tanggapan,Bapak Amba yakni; 

“Biasa memberikan motivasi di tempat formal saat ada pertemuan  

di desa seperti pertemuan para petani menghadirkan kepala desa 

pembicara biasa dia memotivasi petani bagaimna Bertani 

sebetulnya” ( Wawancara 18 Januari 2022) 

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara kepada masyarakat 

desa Bonto-Bontoa dengan pertanyaan yang sama dengan peneliti 

sebelumnya dalam mengukur kepemimpinan transformasional dalam 

dimensi motivator inspirasional, masyarakat Desa Bonto-Bontoa Bapak 

Haro menyatakan; 

“Memotivasi bagi saya bahwa dia juga melihat begroundnya dia 

pekerja keras sehingga bisa tercapai menjadi kepala desa” 

(Wawancara 19 Januari 2022) 

 

Kemudian masyarakat kedua juga memberikan tanggapan terkait 

dengan dimensi ini kepada peneliti dengan memeberikan tanggapan 

berikut dari Bapak Masing, menyatakan; 

“Kalau saya kurang mendapatkan motivasi secara pribadi dari 

kepala desa itupun jarang saya  bertemu dengan kepala desa 

karna saja kita sama-sama sibuk ini juga jarangnya saya 

menghadiri acara-acara yang ada di desa” ( Wawancara 19 

Januari 2022) 
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Untuk mempertegas dari pernyataan di atas peneliti melakukan 

wawancara dengan informan selanjutnya dengan pertanyaan yang sama 

di lontarkan ke masyarakat Desa Bonto-Bontoa Bapak H. Baso Mudo, 

menyatakan; 

“Biasa juga ada tapi terkadang juga kami tidak diberikan motivasi 

dalam peningkatan kerjanya kami,bahasanya sekali-kali saja” ( 

Wawancara 19 Januari 2022) 

 

Selain melakukan wawancara dengan masyarakat Peneliti juga 

melakukan wawancara dengan Bapak Kepala Dusun Kalumpang, Bapak 

Kepala Dusun Bungeng dan Bapak Kepala Dusun Bonto-Bontoa, dengan 

melontarkan pertanyaan, apakah bapak kepala desa sering memberikan 

motivasi kepada kalangan masyarakat. Bapak Kepala Dusun Kalumpang 

Desa Pattallasang menyatakan; 

“Biasa sekali kami duduk bersama dengan bapak kepala desa 
berdiskusi na di sini biasa memberikan kami motivasi yang lisan 
dengan motivasi yang secara Tindakan kepala desa” ( Wawancara 
17 Januari 2022)  
 

Begitupun bapak Kepala Dusun Bungen Desa Pattaneteang, 

menyatakan; 

 
“Biasa saja kalau memotivasi kepada kami untuk membangun 
dusun ini, sering sekali kami di motivasi sama bapak kepala desa” 
( Wawancara 18 Januari 2022) 
 
Selanjutnya Bapak Dusun Bulu-Bulu Desa Bonto-Bontoa juga 

menyatakan hal yang hampir mirip yang dikatakan informan sebelumnya; 
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“Bapak desa biasa memberikan kami motivasi, apalalagi ke 
masyarakat kami, kami di berikan semangatnya kita tetap 
membantu walaupun sesuai batas kami” 

( Wawancara 19 Januari 2022) 

Hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa kepala desa 

memberikan kontribusi motivasi tidak hanya kepada para Kepala Dusun 

saja tetapi di kalangan masyarakat kepala desa juga memaksimalkan 

dalam memberikan kontribusinya dalam memotivasi kepada masyarakat 

hal ini menunjukkan bahwa para kepala desa yang menjadi objek 

penelitian ini sudah memaksimalkan kepemimpinan transformasionalnya 

dalam dimensi motivasi inspirasional dalam menggerakkan partisipasi 

masyarakat desa. 

1.3 Stimulasi Intelektual 

Stimulasi intelektual (Intelectual Stimulation) adalah proses 

meningkatkan pemahaman dan merangsang timbulnya cara pandang 

baru dalam melihat permasalahan, berpikir, dan berimajinasi, serta dalam 

menetapkan nilai-nilai kepercayaan.  

Kepala desa harus memiliki pemikiran yang visioner dalam 

membangun desa maka dari itu peneliti melakukan wawancara terkait 

tentang bagaimana kualitas intelektual dari kepala desa yang menjadi 

objek pada penelitian ini ialah Kepala Desa Pattallassang, Kepala Desa 

Pattaneteang, dan Kepala Desa Bonto-Bontoa. Peneliti melakukan 

wawancara membahas tentang bagaimana pandangan ke depan dari 
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Bapak Kepala Desa pengembangan yang perlu dilakukan beserta 

bagaimna Bapak Kepala Desa dalam menghadapi masalah di desa, 

maka peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Abdullah selaku 

masyarakat Desa Pattallasang, menyatakan; 

“Membangun desa tidak diragukan kapasitasnya untuk ini sisa 
kemaksimalan dalam mengkonsep bagaimana baiknya ini desa” 
(Wawancara 17 Januari 2022)  
 
 

Selanjutnya masyarakat kedua Desa Pattallassang peneliti 

melakukan wawancara dengan Bapak Sakka, menyatakan; 

 
“Adasih saya liat keinginan memajukan desanya sisa 
kemaksimalannya ini kami tunggu” ( Wawancara 17 Januari 2022)  
 

Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan masyarakat 

selanjutnya yang ada di Desa Pattallassang Bapak Baharuddin yang 

menyatakan bahwa; 

 
“Iya ada pak desa itu mau memajukan desa ini dengan 
mengandalkan apa yang ada di desa seperti di pertanian ada juga 
bantuannya” ( Wawancara 17 Januari 2022)  
 
Tidak terlepas juga peneliti melakukan wawancara dengan 

masyarakat yang ada di Desa Pattaneteang Bapak Sul Kifli dengan 

melontarkan pernyataan sebagai berikut;  

“Belum banyak saya liat perkembangan yang dilakukan kepala 
desa di desa ini pembangunan belum banyak, syukurnya masih 
sudah ada sih” ( Wawancara 18 Januari 2022)  
 



98 
 

  

Selanjutnya tanggapan dari masyarakat Desa Pattaneteang 

selanjutnya Bapak Amiruddin menyatakan; 

“Saya akui beliau memiliki pandangan yang maju di desa karna dia 
cara pandangnya dalam pembangunan desa ini inovasi nya 
bagus” ( Wawancara 18 Januari 2022)  
  
Kemudian pandangan dari masyarakat selanjutnya menjadi 

penegasan Bapak Amba juga menyatakan bahwa; 

“Kreatif saya liat karna dilihat dari perkembangan yang ada di 
desa” ( Wawancara 18 Januari 2022)  
 

Peneliti juga melakukan wawancara kepada masyarakat yang ada 

di Desa Bonto-Bontoa dengan mengajukan pertanyaan  bagaimana 

pandangan ke depan dari kepala desa dalam meningkatkan 

pembangunan di desa, maka masyarakat Desa Bonto-Bontoa Bapak 

Haro menyatakan; 

“Secara Tindakan yang ada belum bisa saya lihat bagaimana dia 
dalam mengembangkan desa ini mungkinsaja saya yang keliru 
menganalisis” ( Wawancara 19 Januari 2022 ) 
 
Kemudian, peneliti melakukan wawancara dengan masyarakat 

yang ada di Desa Bonto-Bontoa Bapak Masing, menyatakan; 

“Masih banyak misi yang belum tercapai saya lihat dari kepala 
desa saat ini ini sudah  menakar bagaimana kapasitas dalam 
mengkonsep” ( Wawancara 17 Januari 2022 ) 
 
Selanjutnya sebagai penegasan dari pernyataan dari masyarakat 

di Desa Bonto-Bontoa Bapak H. Baso Mudo menyatakan; 

“Untuk pembangun desa masih belum banyak saya lihat 

pembangunan yang ada di desa ini” ( Wawancara 17 Januari 2022 
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Hasil wawancara dari Kepala Desa di atas dipertegas oleh 

informan selanjutnya yakni bapak Kepala Dusun Kalumpang Desa 

Pattallassang memberikan argumentasi mengenai hal yang dilontarkan 

peneliti terkait bagaimana gagasan/pemikiran Kepala Desa serta 

bagaimana penyelesaian masalahnya ketika menghadapi masalah dalam 

desa, Bapak Dusun menyatakan; 

“Pribadi saya melihat Bapak Kepala Desa dia memiliki kapasitas 
yang memadai karna kita lihat saja kinerja dia di desa ini 
mengelolah desa itu bukan hal yang mudah butuh pemikiran dan 
cara pandang baik, kalau bapak kepala desa menyelesaikan 
masalah dia tidak mengambil kepusan sendiri tapi kami-kami 
dusun di minta pendapatnya juga” ( Wawancara 17 Januari 2022)  

 
 Selanjutnya argumentasi dari Bapak Dusun Bungen Desa 

Pattaneteang terkait pertanyaan yang sama dilontarkan oleh Bapak 

Dusun di Desa Pattallassang, Bapak Dusun Bungen Desa Pattaneteang 

menyatakan; 

“Kalau dari kapasitas Pak Desa dia orangnya inovatif mampu 
menerjemahkan kondisi zaman jadi itu kami tidak ragu lagi 
kapasitasnya bahkan kalau pengambilan keputusan saat 
mendapatkan maslah orangnya tenang dan konsisten 
menyelesaikan, itu saja” ( Wawancara 18 Januari 2022) 
 
Peneliti juga melakukan penegasan selanjutnya peneliti melakukan 

wawancara dengan Bapak Kepala Dusun Bulu-Bulu Desa Bonto-Bontoa, 

menyatakan; 

“Semenjak saya menjadi dusun mengevaluasi Bapak Kepala Desa 
dia orang yang menunjukan dirinya sebagai orang yang betul-betul 
mempuni di bidangnya berani mengambil keputusan bahkan kalau 
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ada masalah d desa dia tenang menghadapinya” ( Wawancara 19 
Januari 2022) 
 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Kepala Desa memiliki 

intelektualisas dalam pengelolahan desa sebab dari apa yang dipaparkan 

mengenai apa yang di sampaikan oleh masyarakat dan dipertegas oleh 

Bapak Dusun menunjukkan hal yang inovatif yang berpikiran untuk 

bagaimana kebaikan desa kedepannya. Berbicara tentang Intelektualitas 

adalah corak dari seorang pemimpin, pemimpin yang memiliki kualitas 

yang sangat luar biasa ketika mampu mengasa hal istimewa itu seperti 

dalam teori kepemimpinan teori genetis menunjukkan bahwa pemimpin 

besar (great leader) dilahirkan, bukan dibuat (leader are born, not made). 

Teori ini dilandasi oleh keyakinan bahwa pemimpin merupakan orang 

yang memiliki sifat-sifat luar biasa dan dilahirkan dengan kualitas 

istimewa yang dibawa sejak lahir, dan ditakdirkan menjadi pemimpin.  

 
1.4 Pertimbangan Individual 

Pertimbangan individual adalah perilaku yang selalu  

mendengarkan dengan penuh kepedulian dan memberikan perhatian 

khusus, dukungan, semangat, dan usaha pada kebutuhan prestasi dan 

pertumbuhan anggotanya. Dimensi mengetahui bagaimana  para kepala 

desa memberikan support kepada para masyarakatnya untuk 

mengembangkan dirinya atau pengembangan potensinya bahkan kepala 

desa memberikan wadah bagi para masyarakat dalam menggali potensi 
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mereka masing-masing di antara tiga kepala desa ini dalam 

implentasinya sebagai kepala desa. Apakah sudah menunjukkan 

implementasi dari kepemimpinan transformasional di dimensi 

pertimbangan individual maka peneliti melakukan wawancara dengan 

masyarakat di tiga desa itu diantaranya Desa Pattallassang Bapak 

Abdullah sebagai informan dari masyarakat Desa Pattallassang, 

manyatakan; 

“Saya lihat masih kurangnya support di sini bagi para masyarakat 
dalam menggali potensinya.” ( Wawancara 17 Januari 2022)  
 
 
Kemudian selanjutnya peneliti tetap melakukan wawancara 

dengan masyarakat Desa Pattallassang Bapak Sakka juga memberikan 

pernyataan kepada peneliti, beliau menyatakan; 

“Tetap disupport hanya saja masih kurang support serta tidak 
sampai tercapai.” ( Wawancara 17 Januari 2022) 
 
Kemudian sebagai penegasan dalam Penelitian ini maka peneliti 

melakuakan wawancara dengan Bapak Baharuddin terkait pertanyaan 

yang sama dengan informan sebelumnya, menyatakan; 

“Kalau ini saya belum mengetahui pasti apa ada dampingan 
khusus atau tidak tapi pastinya ini ada karna inikan untuk desa 
pula” ( Wawancara 17 Januari 2022) 
 
Begitupun dengan masyarakat yang ada di Desa Pattaneteang 

peneliti juga melakukan wawancara kepada masyarakat yang ada di 

pattaneteang dalam hal ini Bapak Sul kifli, selaku masyarakat yang ada di 

Desa Pattaneteang memberikan pernyataan; 
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“Kalau ini pasti akan tetap dilihat juga apa potensinya yang akan 
didampingi oleh kepala desa kalua layak di support yah kepala 
desa memberikan support bahkan akan diberi fasilitas 
semestinya.” ( Wawancara 18 Januari 2022)  
 
 
Kemudian selanjutnya peneliti tetap melakukan wawancara 

dengan masyarakat Desa Pattaneteang yaitu Bapak Amiruddin juga 

memberikan pernyataan kepada peneliti, yakni; 

“Belum saya lihat Ketika ada yang ingin di maksimalkan 
penggalian potensinya atau Ketika ingin meningkatkan potensinya 
di sesa ini.” ( Wawancara 19 Januari 2022) 
 
Kemudian sebagai penegasan dalam Penelitian ini maka peneliti 

melakukan wawancara dengan Bapak Amba terkait pertanyaan yang 

sama dengan masyarakat yang menjadi informan  sebelumnya, 

menyatakan; 

“Pastinya mengsupport bagi para masyarakat” ( Wawancara 18 
Januari 2022) 
  
Masyarakat Desa Bonto-Bontoa juga memberikan tanggapan 

mengenai dimensi pertimbangan individual kepala desa yang ada di Desa 

Bonto-Bontoa, yaitu Bapak Haro memberikan pernyataan kepada peneliti, 

yakni; 

“Kalau ini pasti akan tetap dilihat juga apa potensinya yang akan 
didampingi oleh kepala desa kalau layak di support yah kepala 
desa memberikan support bahkan akan diberi fasilitas 
semestinya.” ( Wawancara 19 Januari 2022)  
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Kemudian selanjutnya peneliti tetap melakukan wawancara 

dengan masyarakat Desa Bonto-Bontoa yaitu Bapak Masing yang 

merupakan masyarakat Desa Bonto-Bontoa juga memberikan pernyataan 

kepada peneliti, yakni; 

“Memberikan support mungkin saja itu ada supportnya yang  
diberikan tapi belum ada yang nampak saat ini.” ( Wawancara 19 
Januari 2022) 
 
Kemudian sebagai penegasan dalam Penelitian ini maka peneliti 

melakuakan wawancara dengan Bapak H. Baso Mudo selaku Masyarakat 

Desa Bonto-Bontoa terkait pertanyaan yang sama dengan informan 

masyarakat sebelumnya, menyatakan; 

“Kalau soal memberikan support, disupport hanya saja support 
yang ada disini tidak memberikan ruang sampai mencapai 
kecakapan dalam potensinya” ( Wawancara 19 Januari 2022) 
 
Mempertegas hasil wawacara yang dilakukan oleh peneliti maka 

peneliti juga melakukan wawancara kepada Kepala Dusun Kalumpang 

dengan pertanyaan. Apakah bapak kepala desa memberikan support 

terhadap para masyarakat yang memiliki keahlian dalam meningkatkan 

dirinya, Bapak Dusun Kalumpang, menyatakan; 

“Kalau kepala desa tidak memberikan ruang kepada mereka 
dalam meningkatkan dirinya sudah salah dalam mengambil 
jabatan tetapi di desa kami ini beliau telah memberikan ruang  
untuk peningkatan kualitas bagi para pemuda dan masyarakat.”( 
Wawancara 17 Januari 2022)  
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Begitupun dengan bapak Dusun dari Bungen Desa Pattaneteang 

juga memberikan tanggapan mengenai pertanyaan yang sama 

dilontarkan peneliti dalam hal ini, menyatakan; 

“Tentunya ada jalan yang di bukakan oleh bapak kepala desa 
selalu mensupport terus berkarya masyarakatnya” ( Wawancara 
18 Januari 2022) 

 

Selanjutnya peneliti lebih memperkuat wawancara peneliti 

melakukan wawancara dengan Bapak Kepala Dusun Bulu-Bulu Desa 

Bonto-Bontoa 

“Bapak desa memberikan support kepada masyarakat mendukung 
full hal dalam peningkatan kapasitas masyarakat di desa ini” ( 
Wawancara 19 Januari 2022) 
 

Peneliti dapat mengambil kesimpulan dari hasil wawancara di atas 

menyatakan bahwa kepala desa dalam meningkatkan kualitas diri para 

masyarakatnya melakukan tanggung jawabnya sebagai kepala desa 

sebab tetap memberikan support kepada masyarakannya, dilihat dari 

hasil wawancara di atas telah menyatakan penguat dalam penelitian 

dalam dimensi pertimbangan individual karna dari setiap pernyataan 

yang dilontarkan dari tiap masyarkat yang ada di setiap desa 

menyatakan bahwa mereka melihat Kepala Desa memberikan Support 

atas peningkatan kapasitas tiap masyarakatnya dalam menggerakkan 

partisipasi masyarakat desa. 
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2. Faktor Pendorong dan Penghambat Partisipasi Masyarakat 

Ada beberapa hal yang mendorong masyarakat dalam berpartisipasi 

sifat-sifat faktor tersebut dapat mendukung dalam suatu program namun ada 

juga penghambat partisipasi masyarakat meliputi faktor pendorong ialah 

kesempatan, kemauan begitupun faktor penghambat partisipasi masyarakat 

sifat individu dan faktor ekonomi, seperti penjelasan berikut: 

1. Faktor Pendorong Partisipasi Masyarakat 

1.1 Kesempatan 

Menurut Slamet, dalam Nurbaiti( 2017:227), peluang adalah adanya 

suasana atau kondisi lingkungan yang disadari oleh seseorang bahwa ia 

mempunyai kesempatan untuk berpartisipasi. Salah satu peluang yang 

diberikan kepada masyarakat untuk berpartisipasi adalah melalui peran 

pemerintah.  

Wujudnya adalah dengan kemauan politik penguasa untuk 

melibatkan masyarakat dalam pembangunan, baik dalam pengambilan 

keputusan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, 

pemeliharaan dan pemanfaatan pembangunan. 

Mengetahui penjelasan bagaimana ada kemauan dari masyarakat 

untuk berpartisipasi beserta penjelasan informan yang merupakan kepala 

Desa Pattallassang 

“Partisipasi masyarakat tentunya akan terlibat dalam berpartisipasi, 
semua komponen yang ada di desa berhak untuk berpartisipasi, 
terutama komponen di masyarakat yang seharusnya menjadi ujung 
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tombak dalam memajukan desa di desa” ( Wawancara 17 Januari 
2022)  

 
 

Peneliti selanjutnya melakukan wawancara kepada Kepala Desa 

Pattaneteang, menyatakan; 

“Kalua masyarakat penyemangatnya datang berpartisipasi karna 
mereka paham atas apa amanahnya di desa sebagai masyarakat 
yang berkecimpung di desa ada tanggung jawabnya dalam 
membantu membangun desa” ( Wawancara 18 Januari 2022) 

 

Kepala Desa Bonto-Bontoa juga memberikan penjelasan kepada 

peneliti terkat faktor penghambat di masyarakat dalam partisipasi 

membangun desa, menyatakan; 

 
“Sesuai dengan kesempatannya mereka dalam membatu 
berpartisipasi meningkatkan desa kami tetap menggenjot mereka 
berpartisipasi dalam meningkatkan desa ini lagi-lagi kita kembalikan 
kepada kemauannya mereka antara aktif dengan tidak” ( 
Wawancara 19 Januari 2022) 

 
Untuk lebih mempertegas pernyataan dari tiap Kepala Desa di atas 

peneliti juga melakukan wawancara dengan Bapak Dusun Kalumpang 

Desa Pattallassang dengan mengajukan pertanyaan apakah faktor 

pendorong masyarakat dalam berpartisipasi di pembangunan desa, 

beliau menyatakan; 

“Masyarakat memang biasa juga berpartisipasi dalam 
pembangunan desa sebab mereka ada kemauan mau membantu” ( 
Wawancara 17 Januari 2022)  

 

Kemudian Bapak kepala Dusun Bungen Desa Pattaneteang, 

menyatakan; 
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“Masyarakat sangat termotivasi atau mau berpartisipasi itu karna 
mereka mendapatkan manfaatnya jadi dia terdorong untuk mau 
bekerja di pembangunan desa” ( Wawancara 18 Januari 2022) 

 
Selanjutnya, Bapak Kepala Dusun Bulu-bulu Bonto-Bontoa, menyatakan; 

 
“Tergantung dari perseorangannya masyarakat apa yang 
mendorong mungkin ajakan dari masyarakat lain atau ras 
empatinya masyarakat terhadap desa kalua berkesempatan yah  
dia menyempatkan diri membantu di desa” ( Wawancara 19 Januari 
2022) 

 

Selanjutnya, untuk mempertegas pernyataan dari Kepala Desa 

peneliti melakukan wawancara kepada masyarakat dengan mengajukan 

pertanyaan, apakah faktor pendorong dalam berpartisipasi terhadap 

pembangunan desa, salah satu masyarakat yang ada di Desa 

Pattallassang mengatakan. Salah satu masyarakat yang ada di Desa 

Pattallassang Bapak Abdulah juga memberikan argumentasi yang hampir 

sama dengan informan sebelumnya menyatakan bahwa; 

“Soal berpartisipasi di desa saya sangat ingin sekali karna saya 
sendri yang akan menikmati fasilitas itu, saya akan berpartisipasi 
kalau saya memiliki kesempatan” ( Wawancara 17 Januari 2022) 

 
Masyarakat Desa Pattaneteang juga memberikan tanggapan 

kepada peneliti terkait dengan hal yang sama dalam dimensi ini, 

masyarakat Pattaneteang Bapak  Sul Kifli menyatakan; 

“Masyarakat sangat termotivasi atau mau berpartisipasi itu karna 
mereka mendapatkan manfaatnya jadi dia terdorong untuk mau 
bekerja di pembangunan desa” ( Wawancara 18 Januari 2022) 
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Kemudian argumentasi selanjutnya mempertegas terkait tentang 

faktor pendorong mereka dalam berpartisipasi di desa, masyarakat Desa 

Bonto-Bontoa Bapak Haro menyatakan; 

“Kalau partisipasi membangun desa saya sangat mendukung jika 
semua masyarakat terdorong ikut berpartisipasi di pembangunan 
desa tapi lagi-lagi ada kesibukan tersendiri maka dari partisipasi 
kami sesuai dengan kesempatan kami dalam membantu” ( 
Wawancara 19 Januari 2022) 

 
Pernyataan kepala desa yang di pertegas oleh para masyarakat 

menyatakan bahwa pertisipasi masyarakat di tiga desa semua ingin 

berpartisipasi dalam membangun desa sesuai dengan kesempatan 

mereka dalam mengikut sertakan dirinya dalam membangun desa. 

Seringkali partisipasi masyarakat tidak terlihat karena merasa tidak diberi 

kesempatan untuk berpartisipasi. Oleh karena itu, harus dijelaskan 

tentang segala hak dan kewajiban setiap warga negara dalam proses 

pembangunan yang dilakukan, serta dalam bagian kegiatan apa mereka 

diharapkan untuk berpartisipasi (tenaga, uang, materi, dan lain-lain) dari 

masyarakat. Masyarakat Desa menganggap dirinya berpartisipasi ketika 

mereka memiliki kesempatan.  

Bapak Kepala Desa Pattaneteang dan Bapak Kepala Desa Bonto-

Bontoa memiliki jawaban yang sama dengan jawaban dari Kepala Desa 

Pattallassang yaitu masyarakat diberi kesempatan untuk berpartisipasi 

dalam setiap item yang dirancang dalam program desa dan masyarakat 

juga diberi kesempatan untuk menjaga dan memelihara hasil 
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pembangunan dengan mengeluarkan aturan bersama mengenai 

kewajiban menjaga dan memelihara lingkungan agar tetap bersih dan 

tidak kembali kumuh. Selain itu, masyarakat juga diberi kesempatan 

untuk berpartisipasi dalam pengawasan program, ketika masyarakat 

menemukan kekurangan atau pengaduan lainnya dapat disampaikan. 

1.2 Kemauan Kemauan 

Perwakilan masyarakat yang memiliki kesadaran untuk 

berpartisipasi, namun masyarakat umum juga memiliki kemauan untuk 

berpartisipasi dalam mendorong kemajuan desa. 

Menurut Slamet Nurbaiti(2017:227), kesediaan adalah sesuatu 

yang mendorong atau menumbuhkan minat dan sikap mereka agar 

termotivasi untuk berpartisipasi, seperti manfaat yang dapat dirasakan 

dari partisipasinya. Masyarakat desa yang menjadi objek penelitian 

bersedia berpartisipasi dalam proses perencanaan. Untuk mengetahui 

lebih jauh tentang kesediaan masyarakat untuk berpartisipasi dalam 

mendorong partisipasi masyarakat. Informan yang merupakan Kepala 

Desa Pattaneteang mengatakan kepada peneliti : 

“Keinginan masyarakat untuk berpartisipasi sudah terlihat dan 
beberapa orang telah melihat dan membantu dalam melakukan 
sesuatu yang berhubungan dengan program di desa kami, tidak 
heran jika keinginan masyarakat desa untuk membantu masih 
tinggi” ( Wawancara 18 Januari 2022) 

 

Penegasan ditegaskan oleh masyarakat Desa Pattallassang  Bapak 

Abdullah dalam partisipasi terhadap program desa, menyatakan 
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“secara pribadi sangat ini meningkatkan desa disini apalagi dalam 
pengembangan desa karna siapa yang akan menikmati fasilitasi 
didesa, itu pun kalau saya mampu melaksanakan sesuai porsinya 
saya dalam bekerja di desa” ( Wawancara 18 Januari 2022) 

 

Salah satu masyarakat desa Pattaneteang juga memiliki jawaban 

terhadap bagaimna partisipasi dari para masyarakat terhadap program 

yang ada di desa, Bapak Sul Kifli menyatakan; 

“Banyak orang yang mau ikut dalam membangun desa ini 
contohnya gotong royong dari kalangan pemuda, emak-emak, 
bahkan bapak-bapak juga turun bekerja ke lapangan membersikan, 
apatalagi kalau program yang di buat desa pattalasang membuat 
peta 3 dimensi pemuda turut andil membuat” ( Wawancara 18 
Januari 2022) 
 
 Salah satu masyarakat dari desa Bonto-Bontoa juga memberikan 

pernyataan terhadap penelti terkait pertanyaan yang sama di lontarkan 

oleh informan sebelumnya mengenai partisipasi masyarakat terhadap 

program  pembangunan desa, Bapak Haro menyatakan;  

“kami selaku masyarakat menuruti program perintah yang diarahkan 
oleh Bapak Kepala Desa, jika kami diperintahkan memperbaiki jalan 
kami pun ikut memperbaiki jalan, kami sangat mau dalam 
berpartisipasi di program desa semaki kami juga ada waktu untuk 
ikut bekerja, kalau diri saya yang saya berusaha meluangkan waktu 
kalau saya di butuhkan membantu program pembangunan desa” ( 
Wawancara 19 Januari 2022) 

 

Pernyataan di atas Kesediaan masyarakat di Desa Pattaneteang 

untuk ikut serta dalam pelaksanaan program di desa itu tinggi , Kemudian 

di Desa Pattallasang juga menunjukkan bahwa keinginan masyarakat 

juga tinggi dalam arti ada keinginan untuk membantu, hanya saja 

terkadang masyarakat memberikan kontribusi dalam batas 
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kemampuannya untuk berpartisipasi, Desa Bontoa juga memiliki 

keinginan masyarakat yang  sangat tinggi karena keinginan masyarakat 

untuk berpartisipasi dalam setiap program yang dibuat oleh desa. 

Sehingga dari faktor kemauan dan kesempatan itu yang mendorong 

masyarakat dalam berpartisipasi program pembangunan yang ada di tiga 

desa tersebut. 

 
2. Faktor Penghambat Partisipasi Masyarakat 

1.1 Sifat Individu 

Salah satu kendala partisipasi dalam objek penelitian ini di desa 

Pattallassang, Pattaneteang dan Bontoa adalah masyarakatnya yang 

bersifat individualistis dan mementingkan kepentingan pribadi, tidak 

saling mendukung dalam mengundang partisipasi. Menurut 

Dwiningrum (Ulya, 2018: 45), sifat-sifat individu dapat menghambat 

partisipasi masyarakat, seperti malas, apatis, cuek dan tidak mau 

melakukan perubahan di tingkat anggota masyarakat. Hal ini terkait 

dengan pola pikir dan rasa egoisme masyarakat yang tidak peduli 

dengan pembangunan yang terjadi di tempat tinggalnya. Masyarakat 

belum sepenuhnya memahami pentingnya peran serta masyarakat 

dalam melaksanakan program di desa, seperti yang diungkapkan 

oleh informan salah satu Bapak Kepala Desa pattallassang, 

menyatakan:  
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"Masih ada orang yang tidak mau ikut, kami mengerti mungkin 
mereka punya pekerjaan penting"( Wawancara 17 Januari 
2022)  
 
 

Kemudian peneliti melakukan wawancara kepada masyarakat 

terkait, apa faktor penghambat dari partisipasi dalam pembangunan 

desa, maka peneliti melakukan wawancara dengan masyarakat Desa 

Pattallassang Bapak Abdullah menyatakan, 

“Disisi lain saya memiliki penghambat berpartisipasi karna 
kesibukan pribadi saya yang tidak kalah penting dengan 
kegiatan pembangunan desa” 
 

Peneliti melakukan wawancara dengan masyarakat Desa 

Pattaneteang dengan memberikan pertanyaan yang sama dengan 

informan sebelumnya, masyarakat Desa Pattaneteang Bapak Sul Kifli 

menyatakan; 

“Memang saya jarang berpartisipasi dalam pembangunan desa 
karna biasa ada kesibukan pribadi saya” 
 

Masyarakat Desa Bonto-bontoa Bapak Haro juga memberikan 

tanggapan kepada penelita dengan menyatakan; 

“Terkadang kesibukan masing-masing yang menjadi 
penghambat berpartisipasi di desa” 
 
Hasil dari wawancara menunjukkan bahwa orang-orang lebih 

mementingkan pekerjaan pribadi mereka dari pada berpartisipasi 

dalam pembangunan, dengan alasan bahwa mereka harus bekerja 

untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari mereka. Melakukan 

kegiatan yang bersifat prbadi sehingga kurangnya partisipasi ketika di 
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perhatikan Sifat ketergantungan terhadap orang lain masih cukup 

tinggi karna merasa aka orang yang melakukan pembangunan di 

desa walaupun pribadi dari masyarakat tidak mengambil alih dalam 

peranan sebagai eksekutor dalam pembangunan desa, masyarakat 

umum masih pasif dalam berpartisipasi, cenderung diam dan hanya 

mengikuti dan menyetujui pendapat wakil masyarakat dalam 

pembangunan yang mengakibatkan partisipasi masyarakat pasif atau 

hanya mengikuti saja. 

 
1.2 Ekonomi  

Faktor ekonomi meliputi pendapatan dan mata pencaharian 

masyarakat. Pekerjaan dan pendapatan tidak dapat dipisahkan satu 

sama lain karena pekerjaan seseorang akan menentukan seberapa 

besar pendapatan yang akan diperolehnya. Pekerjaan yang baik dan 

pendapatan yang memenuhi kebutuhan sehari-hari dapat mendorong 

seseorang untuk berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat. Faktor 

ekonomi inilah yang menjadi alasan masyarakat desa tidak 

berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan, dimana mereka lebih 

mengutamakan pekerjaannya daripada mengikuti kegiatan program 

pembangunan. Masyarakat lebih mementingkan kebutuhan sehari-

hari dari pada terlibat dalam proses pembangunan desa, seperti yang 

dikatakan oleh kepala desa dalam wawancara yang dilakukan oleh 

peneliti, kepada kepala desa beranggapan bahwa kondisi ekonomi 
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dalam hal ini dalam mata pencaharian masyarakat tersebut 

menghambat partisipasi yang efektif. masyarakat ke desa. 

Peneliti juga melakukan wawancara kepada masyarakatt terkait 

apa yang menghambat dirinya dalam berpartisipasi dalam program 

pembangunan desa, informan dari Desa Pattallassang memberikan 

pernyataan, Bapak  Abdullah yakni; 

“Saya tidak mau tidak membantu dalam program desa tetapi 
sebagai kepala rumah tanggah yah saya harus memenuhi 
kebutuhan para keluarga saya ini biasa yang membuat saya 
tidak ikut dalam pembangunan desa” ( Wawancara 17 Januari 
2022)  
 
 

Masyarakat dari Desa Pattaneteang juga memberikan 

pernyataan dengan pertanyaan yang sama dilontarkan kepada 

masyarakat Desa Pattallassang, Bapak Sul Kifli menyatakan bahwa; 

“Yah memang ada hambatannya kenapa biasa kami tidak ikut 
dalam pembangunan desa diri saya saja mengakui itu memang 
saya juga perna tidak ikut membantu pembangunan desa karna 
saya memiliki kesibukan mengurus hal-hal berkaitan pribadinya 
saya pergi berkantor jadi saya sibuk”( Wawancara 18 Januari 
2022) 
 

Selanjutnya, informan dari masyarat Desa Bonto-Bontoa juga 

memberikan tanggapan kepada peneliti mengenai faktor penghambat 

dari partisipasi masyarakat terhadap pembangunan desa, Bapak 

Haro menyatakan sebagai berikut; 

“Kalau menurut saya hmm, mungkin saja karna kesibukan 
mereka masing-masing, ada pekerjaan mereka yang tidak kalah 
pentingnya dalam program yang dibuat desa, atau mereka sibuk 
di pekerjaannya apalagikan masyarakat disini rata-rata 
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berkebun mengurus cangke dan coklatnya mereka, mungkin itu 
kalau saya” ( Wawancara 19 Januari 2022) 
 

Pernyataan di atas partisipasi masyarakat memiliki faktor sifat 

individu dan faktor ekonomi mereka sehingga kurang partisipasinya 

dalam membantu membangun desa Sesuai dengan Undang-undang 

No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa bahwa Pembangunan Desa meliputi 

tahap perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan. Pasal 79 

mengenai Perencanaan Pembangunan Desa yaitu: 

1. Pemerintah Desa menyusun perencanaan pembangunan Desa 

sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada 

perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. 

2. Perencanaan pembangunan Desa sebagaimana maksud ayat 

(1) disusun secara berjangka meliputi:  

a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka 

waktu  6 (enam) tahun; dan  

b. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut 

Rencana Kerja Pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka 

waktu 1 (satu) tahun.  

3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana 

Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

ditetapkan dengan Peraturan Desa. 
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Anggapan terkait bagaimana pendorong partisipasi 

masyarakat itu ditinjau dari kesempatan masyarakat dalam 

memberikan sumbangsi dalam pembangunan desa serta ditinjau dari 

kemauan para masyarakat sehingga tidak ada paksaan dalam 

melakukan bantuan material maupun gagasan terhadap peningkatan 

desa, disisi lain penghambat para masyarakat dalam meningkatkan 

partisipasinya dalam membangun desa di sebabkan oleh dua faktor, 

yaitu sifat individu masyarakat yang mengedepankan persoalan 

kebutuhan pribadi sehingga waktu dalam berpartisipasi tidak 

diluangkan untuk membangun desa melainkan berbenah diri 

menuntaskan hal pribadi, kemudian dari segi ekonomi, masyarakat 

terbengkala dari segi ekonomi dimana masyarakat berkontribusi saat 

setelah menuntaskan/ terpenuhi kebutuhan pokok. 

Hal ini didapatkan dari hasil wawancara dari para kepala Desa, 

Kepala Dusan dan masyarakat, yakni wawancara dari Kepala Desa 

Pattallassang;  

“Terkadang para masyarakat jarang berpartisipasi di program 
desa melihat mereka memiliki kesibukan masing-masing oleh 
karna itu mereka jarang ikut serta” ( Wawancara 17 Januari 
2022)  

Begitu pun dengan Kepala Desa Pattaneteng memiliki 

pandangan,yakni; 

“Kita tidak tau kesibukan masing-masing masyarakat mungklin 
saja mereka sibuk bekerja menapkahi dirinya atau mungkin 
kesibukan lain” ( Wawancara 18 Januari 2022) 
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Selanjutnya peneliti juga meminta tanggapan dari Kepala Desa 

Bonto-Bontoa, menyatakan; 

“Penghambat sebetulnya kita kembalikan kepada individunya 
masyarakan atara kemauannya hadir tapi sebetulnya paling 
menghambat menurut saya yang di sector ekonominya 
mereka” ( Wawancara 19 Januari 2022) 
 

Memperkuat pernyataan diatas peneliti melakukan wawancara 

dengan Bapak Kepala Dusun Kalumpang Desa Pattallasang yang 

menyatkan; 

 
“Saya Cuma bisa menjawab ini dari beberapa pengalaman 
yang saya liat di masyarakat disini persoalan kesibukan sendiri 
mereka jalankan sehingga kurang partisipasinya” ( Wawancara 
17 Januari 2022)  
 

Juga melakukan wawancara dengan Kepala Dusun Bungen 

Desa Pattaneteang, menyatakan; 

 
“Pribadi memandang masyarakat khususnya di dusun ini 
mereka sibuk dengan pekerjaan mereka sendiri jadi kalua 
diajak bias menolak karna ada pekerjaannya yang lain 
menyangkut tentang pribadinya” ( Wawancara 18 Januari 
2022) 
 

Penguat dari Kepala Dusun Bulu-bulu Desa Bonto-Bontoa, juga 

memiliki tanggapan mengenai penghambat partisipasi masyarakat, 

menyatakan bahwa; 

“Ini dari keegoisan dari tiap masyarakat apaka mereka memiliki 
rasa empati atau tidak mau mementingkan diri mereka sendiri 
atau merasa di butuhkan di masyarakat apaka mau hidup 
sendiri tidak mau membantu atau mau membagi tenaga 
maupun materilnya dalam membantu” ( Wawancara 19 Januari 
2022) 
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Maka dapat di simpulkan bahwa faktor penghambat dari 

partisipasi masyarakat di tiap 3 desa ini adalah faktor ekonomi dan 

sifat individu dari masyarakat hal dilihat dari hasil wawancara peneliti 

dengan Kepala Desa, Kepala Dusun dan masyarakat ditiga desa ini. 

C. Pembahasan 

Berdasarkan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi yang 

dilakukan oleh peneliti terkait tentang bagaimana implementasi dari Kepala 

Desa yang ada di Kecamatan Tompobulu dalam hal ini Desa Pattallassang, 

Kepala Desa Pattaneteang, dan Kepala Desa Bonto-Bontoa dalam 

terapannya. Menjadi seorang pemimpin di muka bumi itu sudah menjadi 

instrument dari ALLah SWT dalam firmanNYA: Surat Al Baqarah ayat 30 

َويَْسِفُك َوإِْذ قَاَل َربَُّك ِلْلَمََلئَِكِة ِإن ِي َجاِعٌل فِي اْْلَْرِض َخِليفَةً ۖ قَالُوا أَتَْجعَُل فِيَها َمْن يُْفِسُد فِيَها 

َماَء َونَْحنُ  ُس لََك ۖ قَاَل إِن ِي أَْعلَُم َما ََل تَْعلَُمونَ  الد ِ نَُسب ُِح بَِحْمِدَك َونُقَد ِ  

      Terjemahan :  

"Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: 
"Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". 
Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi 
itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan 
darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan 
mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui 
apa yang tidak kamu ketahui"." (QS. Al Baqarah: 30). 
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Sosok khalifah di muka bumi ini tafsiran dari pala ulama mengatakan 

khalifah ialah pemimpin. Maka dari itu anjuran menjadi seorang pemimpin itu 

sudah jelas dari instrument dari Allah, memegang amanah sebagai Kepala 

Desa adalah tanggung jawab yang sangat besar sebab pertanggung jawaban 

di muka bumi dan di hari kelak. Dalam surah lain Allah memberikan petunjuk 

bagi orang-orang yang di amanahi sebagai seorang pemimpin Allah 

Berfirman: Surat Al-Anfal Ayat 27: 

تكم وانتم تعلمونيا ايها الذين امنوا َل تخونوهللاا والرسول وتخونواأمن  

      Terjemahan:  

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan 
Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-
amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui". (QS: 
Al-Anfaal ayat 27). 

Peneliti dalam pengambilan temuan mengemukakan dalam berbagai 

aspek di antaranya implementasi kepemimpinan transformasional Kepala 

desa, kegiatan yang melibatkan partisipasi masyarakat dalam mendukung 

pembangunan desa dan faktor pendorong dan penghambat partisipasi 

masyarakat dalam pembangunan desa .  
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Dalam penelitian ini peneliti mencantumkan beberapa aspek antara lain  

ialah: 

 
1. Implementasi Kepemimpinan Transformasional Kepala Desa  

Teori  kepemimpinan banyak prespektif tetapi dalam esensi 

kepemimpinan ini ialah bagaimana kualitas pembeda antara pengikut 

dengan pemimpin (leaders and followers), melihat teori The Great Man 

Theory  mengatakan bahwa pemimpin besar (great leader) dilahirkan, 

bukan dibuat (leader are born, not made). Teori ini dilandasi oleh 

keyakinan bahwa pemimpin merupakan orang yang memiliki sifat-sifat 

luar biasa dan dilahirkan dengan kualitas yang istimewa yang sudah 

diasah dan belum tentu orang lain memilikinya , sehingga menjadi 

pemimpin. Orang yang memiliki kualitas tersebut diatas adalah pemimpin 

yang sukses, disegani bawahannya, dan menjadi “pemimpin besar”. 

Melihat teori ini pemimpin bukanlah suatu yang terlahir dengan dinamika 

yang tanpa ada pengalaman yang menerpa dalam hidupnya khususnya 

bapak kepala desa yang ada di tiga desa yang di jadikan peneliti sebagai 

objek penelitian, 

Pemimpin akan efektif dan berhasil jika memiliki sifat-sifat seperti 

berani, berkemauan yang kuat, memiliki stamina lebih, mempunyai sifat 

empati, berani mengambil keputusan, cermat dalam waktu, berani 

bersaing, percaya diri, bersedia berperan sebagai pelayan orang lain, 

loyalitas tinggi, hubungan interpersonal baik, track record bagus, 
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intelegensi tinggi, tidak memiliki sifat egoisme dan lain sebagainya hal ini 

dikatakan dalam teori sifat pemimpin. Pemimpin akan sukses bila sejak 

lahir memiliki bakat dan minat dalam mengembangkan dirinya serta 

pengaruh lingkungan, bahkan pemimpin juga dikatakan sebagai orang 

yang mampu menempatkan perilaku pemimpin dalam dua kategori yaitu 

otokratis dan demokratis. Teori ini menyebutkan bahwa pemimpin 

memilih tindakan terbaik berdasarkan variabel situasional. Keefektifan 

kepemimpinan tidak tergantung pada gaya tertentu pada suatu situasi, 

tetapi tergantung pada ketepatan pemimpin berperilaku sesuai dengan 

situasinya. Ketika pemimpin dipandang dari segi teori Transformasional, 

Pemimpin transformasional biasanya memiliki etika yang tinggi dan 

standar moral. Untuk menjadi pemimpin transformasional, ada dua tugas 

yang harus dilakukan, yaitu membangun kesadaran pengikutnya akan 

pentingnya meningkatkan produktivitas organisasi, dan mengembangkan 

komitmen organisasi dengan mengembangkan kesadaran ikut memiliki 

organisasi dan kesadaran tanggung jawab pada organisasi. Bass dan 

Avolio (2004) menyatakan bahwa kepemimpinan transformasional 

mempunyai empat dimensi yaitu: 

1. Karismatik/Pengaruh idealis  

Pemimpin transformasional berperilaku dengan cara 

mempengaruhi pengikut mereka sehinga pengikut dapat mengagumi, 

menghormati, juga dapat dipercaya. Ada dua aspek yang dilihat 
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untuk pengaruh ideal ini, yaitu: perilaku pemimpin dan unsur-unsur 

yang dikaitkan dengan pemimpin.  

Selain itu, pemimpin yang memiliki banyak pengaruh ideal 

adalah bersedia untuk mengambil risiko dan konsisten dan tidak 

sewenang-wenang. Mereka dapat diandalkan untuk melakukan hal 

yang benar, menunjukkan standar perilaku etika dan moral.  

Dalam penelitian ini peneliti melihat bagaimana implementasi 

dari dimensi kharismatik dari Kepala Desa Pattallassang, Kepala 

Desa Pattaneteang dan Kepala Desa Bonto-Bontoa menunjukkan 

bahwa para Kepala Desa sudah memaksimalkan dimensi ini karna 

dari segi rasa empati, progresif, dan dari krakteristik dari Kepala Desa 

sudah menampakkan secara maksimal kepada masyarakat mereka 

dalam kepemimpinannya, rasa disegani oleh para masyarakat 

memiliki pendidikan yang memadai sebagai modal dalam memimpin 

desa, sangat luas, hal ini akan menjadi modal utama dalam 

menggerakkan partisipasi masyarakat. 

2. Motivasi Inspirasional.  

Pemimpin transformasional berperilaku dengan cara yang 

memberikan motivasi dan menginspirasi orang-orang di sekitar 

mereka dengan memberikan arti  tantangan dan semangat dalam 

bekerja, serta antusiasme dan optimisme akan ditampilkan. 

Sehingga, pemimpin mendapatkan pengikut yang aktif terlibat 
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dengan pola komunikasi yang intens serta menunjukkan komitmen 

terhadap tujuan dan visi bersama.  

Para Kepala Desa yang menjadi objek penelitian ini mereka 

menempatkan dirinya sebagai orang yang ditauladani dilihat dari 

bagaimana para kepala desa menampakkan kinerja yang baik 

kepada masyarakat porsi dari kepala desa semestinya senantiasa 

motivasi secara lisan kepada para masyarakat sebagai dorongan 

dalam membangun, meningkatkan, mensejahtrakan diri maupun 

secara bersamaan apalagi memberikan motivasi dalam terapan 

sehari-hari. 

Dalam hasil observasi wawancara dan dokumentasi jika di lihat 

dari takar dimensi motivasi inspirasional menyatakan bahwa para 

kepala desa sudah memaksimalkan dirinya dalam memotivasi bagi 

para masyarakatnya dalam menggerakkan partisipasi masyarakat 

desa dalam mendukung pembangunan desa. 

3. Stimulasi Intelektual  

Pemimpin transformasional mendorong upaya pengikut mereka 

untuk menjadi inovatif dan kreatif dengan mempertanyakan asumsi, 

masalah, dan mendekati situasi lama dengan cara baru. Tidak ada 

kritik publik terhadap kesalahan individu anggotanya. Ide-ide baru 

dan solusi masalah secara kreatif dikumpulkan dari pengikut, 

termasuk dalam proses mengatasi masalah dan menemukan solusi. 
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Pengikut didorong untuk mencoba pendekatan baru, dan ide-ide 

mereka tidak dikritik karena mereka berbeda dari ide-ide para 

pemimpin.  

Ungkapan dari hasil wawancara peneliti dengan informan jika 

dilihat dari sisi dimensi Stimulasi intelektualnya dalam hal ini bapak 

masyarakat Desa Pattallassang, Desa Pattaneteang, dan Desa 

Bonto-Bontoa masing-masing mereka memiliki kapasitas intelektual 

yang visioner, dalam hal ini para kepala Desa mengedukasikan 

dirinya kepada masyarakat secara maksimal, sehingga masyarakat 

melihat bagaimana kapasitas yang dimiliki oleh pemimpinnya dalam 

menggerakkan partisipasi masyarakat desa 

4. Pertimbangan Individual  

Pemimpin transformasional memberikan perhatian pencapaian 

dan pertumbuhan dengan bertindak sebagai pelatih atau mentor. 

Pengikut dan rekan yang potensial dikembangkan pada tingkat yang 

lebih tinggi. Perilaku pemimpin menunjukkan penerimaan terhadap 

perbedaan individu (misalnya, beberapa karyawan menerima lebih 

banyak dorongan, otonomi lebih banyak, standar yang jelas).khusus 

terhadap kebutuhan masing-masing pengikut individu .  

Dalam dimensi Pertimbangan individual Kepala Desa yang 

menjadi objek Penelitian mereka senantiasa memberikan support 

kepada para rekan kerja, masyarakat, bahkan seluruh perangkat 
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yang ada di desa apabila adanya keinginan , kesempatan dalam 

meningkatkan diri memberikan fasilitas serta memberikan support  

kepada individu maupun kelompok dalam mencapai peningkatan 

kualitas diri. 

Berdasarkan uraian di atas menujukkan bahwa Bagaimana 

implementasi kepemimpinan transformasional dari para kepala desa 

yang menjadi objek penelitian dalam menggerakkan partisipasi 

masyarakat desa, mereka telah menerapkan segala dimensi dari 

kepemimpinan transformasional ini yang mencakup dimensi 

Kharismatik, motivasi inspirasional, stimulasi intelektual, dan 

pertimbangan individual.  

Kepala desa telah memenuhi dimensi itu maka kemaksimalan 

dalam memimpin akan tercapai oleh para kepala desa seperti apa 

yang menjadi visi dan misi pembangunan desa. 

2. Kegiatan yang melibatkan partisipasi masyarakat dan bentuk 

partisipasi masyarakat desa dalam mendukung pembangunan di 

tiga Desa tersebut yaitu Desa Pattallassang Desa Pattaneteang 

dan Desa Bonto – Bontoa  

Partisipasi pembangunan adalah keikutsertaan seseorang dalam 

kegiatan pembangunan baik secara fisik maupun non fisik. Istilah 

partisipasi sudah tidak asing lagi, kita sering dengar dalam kehidupan 

sehari-hari, baik yang di ucapkan para ahli maupun orang awam. 
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Suatu kegiatan yang melibatkan masyarakat adalah kegiatan 

yang bertujuan untuk membangun Desa itu sendiri. Tujuan 

Pembangunan masyarakat desa adalah suatu pembangunan yang 

bertujuan merubah sikap, motivasi, dan keterampilan warga 

masyarakat agar dapat membuka diri terhadap perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi tanpa menghilangkan setiap pribadinya.  

Kegiatan yang melibatkan masyarakat yaitu pembangunan 

fisik, pembangunan non fisik dan pembangunan sumberdaya 

manusia. Setelah penulis melakukan penelitian, kegiatan yang 

melibatkan masyarakat Desa Pattallasang, Desa Pattaneteang dan 

Desa Bonto – Bontoa cukup banyak, hampir semua kegiatan itu 

melibatkan masyarakat mulai dari kerja bakti, perayaan hari-hari 

besar nasional dan hari-hari besar keagamaan, pembangunan 

infrastruktur seperti gedung kesenian, jalan, dll. Dan yang paling 

penting adalah pembangunan sumber daya manusia sepeti 

pengajian, yang bersifat membangun masyarakat Desa 

Pattallasang, Desa Pattaneteang dan Desa Bonto – Bontoa.  

Desa Pattallasang, Desa Pattaneteang dan Desa Bonto – 

Bontoa adalah salah desa yang aktif dalam berpartisipasi segi 

keagamaan, kegiatan-kegiatan yang melibatkan masyarakat 

tergolong bagus, kegiatan tersebut muncul dari inisiatif-inisiatif dari 

warga sendiri, warga desa bersama-sama meramaikan desanya 
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sendiri, beda halnya dari segi pembangunan infrastruktur warga 

kurang berpartisipasi, karena warga tersebut berfikiran kalau 

dananya sudah ada akan tetapi masyarakat akan ikut berpartisipasi 

apabila ada intruksi dari aparat desa.  

Pembangunan Desa Pattallasang, Desa Pattaneteang dan 

Desa Bonto – Bontoa bukan hanya dari segi fisik dan non fisik saja 

akan tetapi aparat Desa Pattallasang, Desa Pattaneteang dan Desa 

Bonto – Bontoa mengharapkan warga untuk lebih membangun 

sumberdaya manusianya sendiri. Maka dari itu warga juga harus 

diberi pengarahan untuk memperbaiki dirinya sendiri dari segi 

keagamaan, seperti diadakan pengajian, untuk menambah 

pengetahuan dan wawasan warga itu sendiri.  

Keadaan tersebut sama dengan teori yang dikemukaan 

(Cohen dan Uphof, 1997:20) bahwa partisipasi dapat dilihat dari 

berbagai sumber (perspective). Dalam proses pembuatan 

keputusan itu melibatkan masyarakat dan dalam 

mengimplementasikan serta menikmati keuntungan-keuntungan 

dari program tersebut.  

Dalam mengevaluasi program, suatu proses aktif, dalam 

mengambil keputusan yang melibatkan masyarakat dan 

menyatakan dengan tegas otonomi mereka dimana rakyat dari 

suatu komuniti mengambil inisiatif Dari peneliti menyimpulkan 
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bahwa kegiatan-kegiatan yang melibatkan partisipasi masyarakat 

Desa Pattallasang, Desa Pattaneteang dan Desa Bonto – Bontoa 

ada 3 yang tujuannya untuk memajukan Desanya masing - masing, 

yaitu:  

1. Pembangunan yang bersifat non fisik seperti perayaan hari 

besar nasional, hari besar keagamaan dan kerja bakti 

membersihkan desa.  

2. Pembangunan yang bersifat fisik seperti pembangunan 

infrastruktur sarana prasrana umum di desa yaitu gedung 

kesenian, jalan, jembatan, dll.  

3. Pembangunan sumber daya manusia yaitu pembangunan yang 

mengarahkan pada warganya seperti pembangunan 

sumberdaya manusia pada moral intelektualitas, akhlak, dll 

Dalam hal pembangunan infrastruktur warga Desa Desa 

Pattallasang, Desa Pattaneteang dan Desa Bonto – Bontoa masih 

kurang aktif, pada umumnya warga akan bersedia membantu jika 

ada intruksi dari aparat desa, dalam hal pembangunan non fisik 

warga sangat berpartisipasi kalau kegiatan tersebut berdampak 

langsung atau bisa di sebut sama-sama menguntungkan antar 

semua pihak. 

Di Desa Pattallasang, Desa Pattaneteang dan Desa Bonto 

– Bontoa dalam melaksanakan partisipasi masyarakat dilakukan 
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melalui berbagai dimensi yaitu berpartisipasi dalam bentuk uang, 

partisipasi dalam bentuk usulan ada juga partisipasi dalam tenaga, 

itu tergantung dari objek yang dikerjakan.  

Dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan desa, 

masyarakat harus berkontribusi demi memajukan desa. 

Pembangunan sumberdaya manusia warga Desa Pattallasang, 

Desa Pattaneteang dan Desa Bonto – Bontoa lumayan baik. 

Karena pembangunan sumber daya manusia sangatlah penting 

guna menambah pengetahuan warga itu sendiri.  

Keadaan tersebut sama dengan teori yang dikemukaan 

oleh Oakley, (1991:1-10) Partisipasi dapat di artikan kedalam 3 

(tiga) bentuk, yaitu :  

1. Partisipasi sebagai bentuk kontribusi, yaitu interprestasi 

dominan dari partisipasi dalam pembangunan didunia ketiga 

adalah melihatnya sebagai suatu keterlibatan secara sukarela 

atau bentuk kontribusi lainnya dari masyarakat desa 

menetapkan sebelumnya program dan proyek pembangunan.  

2. Partisipasi sebagai organisasi, dalam melaksanakan partisipasi 

masyarakat dapat melakukan melalui berbagai dimensi, yaitu : 

Sumbangan pikiran (idea tau gagasan), Sumbangan materi 

(dana, barang, alat), Sumbangan tenaga (bekerja atau 
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memberi kerja), Memanfaatkan/ melaksanakan pelayanan 

pembangunan.  

3. Partisipasi sebagai perberdayaan, pemberdayaan merupakan 

upaya untuk mengembangkan keterampilan dan kemampuan 

masyarakat desa untuk memutuskan dan ikut terlibat dalam 

pembangunan.  

Dapat disimpulkan bahwasanya bagaimana bentuk 

partisipasi yang diberikan masyarakat Desa Pattallasang, Desa 

Pattaneteang dan Desa Bonto – Bontoa.  dalam pembangunan 

Desa, yaitu : 

1. Pembangunan Desa yang bersifat fisik masyarakat sudah 

dibilang aktif meskipun masih harus melalui intruksi langsung 

dari aparat pemerintah atau perwakilan melalui Dusun 

Setempat. 

2. Dalam pelaksanaan pembangunan Desa yang bersifat non 

fisik, keaktifan masyarakat dalam berpartisipasi biasanya 

tergantung dari acara/perayaan yang digelar jika perayaan itu 

berdampak langsung pada warga, maka warga akan aktif 

berpartisipasi. 

3. Pembangunan Desa yang bersifat fisik masyarakat perlu diberi 

intruksi dulu dari aparat Desa setempat, walau ada yang 
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sukarela dan sadar diri membantu tanpa disuruh terlebih 

dahulu. 

4. Pembangunan di Desa Pattallasang, Desa Pattaneteang dan 

Desa Bonto – Bontoa. tidak hanya sebatas pembangunan fisik 

dan non fisik saja, tetapi juga pembangunan dari segi 

sumberdaya manusianya. 

5. Dalam segi pembangunan sumberdaya manusia dititik 

beratkan pada moral, akhlak, dan religi. 

6. Pembangunan sumber daya manusia diwujudkan dengan 

mendalami ilmu-ilmu agama atau kegiatan yang bersifat 

menambah pengetahuan seperti yasinan, tahlilan, dll. Karena 

kegiatan tersebut sangat penting bagi warga itu sendiri. 

 

3. Faktor Pendorong dan Penghambat Partisipasi Masyarakat di Desa 

Pattallasang, Desa Pattaneteang dan Desa Bonto – Bontoa. 

Secara umum corak partisipasi warga negara dapat dibedakan 

menjadi empat macam yaitu: 

1. Partisipasi dalam pemilihan (electoral participation). Ini merupakan 

corak partisipasi yang paling mudah dilihat karena bersifat rasional. 

Aktivitas partisipasi  dalam hal ini ditunjukan untuk memilih wakil -

wakil rakyat, mengangkat pemimpin atau menerapkan ideologi 

pembangunan tertentu, 
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2. Partisipasi kelompok (group participation). Warga negara bergabung 

daslam kelompok-kelompok tertentu untuk menyuarakan antisipasi 

mereka. Kelompok-kelompok itu mungkin terdiri dari orang-orang 

yang bekerja sama ingin menangani  kemiskinan, mengadukan 

penyelewengan administrasi kepada lembaga-lembaga kerakyatan, 

atau sekedar membela kepentingan-kepentingan sekelompok 

individu yang sama, 

3. Kontak antara warga Negara dan pemerintah (citizen government 

contacting). Proses komunikasi dapat terjalin antara warga dengan 

pemerintah dengan cara menulis surat, atau pertemuan secara 

pribadi. Atau dengan Kontak juga bisa berlangsung dalam 

pertemuan-pertemuan mulai tingkat Kecamatan hingga rapat akbar 

yang melibatkan seluruh warga  , atau loka karya dan konferensi 

yang membahas masalah-masalah khusus. 

4. Partisipasi warga negara secara langsung di lingkungan pemerintah.  

Faktor pendorong Para masyarakat desa dalam meningkatkan 

partisipasinya dalam membangun desa disebabkan oleh masing – 

masing dua faktor yaitu  

1. Faktor Kesempatan 

Menurut Slamet, dalam Nurbaiti( 2017:227), peluang adalah 

adanya suasana atau kondisi lingkungan yang disadari oleh seseorang 

bahwa ia mempunyai kesempatan untuk berpartisipasi. Salah satu 
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peluang yang diberikan kepada masyarakat untuk berpartisipasi 

adalah melalui peran pemerintah.  

2. Minat Kemauan 

Menurut Slamet Nurbaiti(2017:227), kesediaan adalah sesuatu 

yang mendorong atau menumbuhkan minat dan sikap mereka agar 

termotivasi untuk berpartisipasi, seperti manfaat yang dapat dirasakan 

dari partisipasinya. 

Masyarakat yang mengedepankan persoalan kebutuhan pribadi 

sehingga waktu dalam berpartisipasi tidak diluangkan untuk 

membangun desa melainkan berbenah diri menuntaskan hal pribadi 

Masyarakat terbengkala dari segi ekonomi dimana masyarakat 

berkontibusi saat setelah menuntaskan/ terpenuhi kebutuhan pokok. 

Dapat dikatakan dalam menumbuhkan partisipasi masyarakat perlu 

dikembangkan dengan memotivasi, dalam kinerjanya. Proses peran 

atau partisipasi menggambarkan keterlibatan personal dalam bentuk 

pengambilan keputusan, menumbuhkan keinginan yang di butuhkan, 

dan menunjukkan serta mewujudkan potensi yang ingin dicapai, 

setiap putusan itu dipertimbangkan setiap personal orang melihat 

bagaimana keadaan dalam desa serta apa yang dibutuhkan sehingga 

mencapai keinginan dalam potensi yang ingin di capai dalam 

kontribusi masyarakat. 
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Temuan dalam faktor pendorong dan penghambat partisipasi 

masyarakat dalam membangun desa, sesuai hasil observasi, wawancara 

dan dokumentasi partisipasi para masyarakat menunjukkan beberapa 

faktor yang mendorong diantaranya keinginan masyarakat dalam 

membantu turut serta dalam pembangunan, partisipasi masyarakat di 

desa yang menjadi objek penelitian ini memberikan kontribusi pikiran dan 

tenaga, kemudian pendorong masyarakat dalam partisipasi kemauan 

dimana dari kesempatan, setiap individu di desa objek penelitian ini 

masing-masing memiliki kesibukan tersendiri maka dari sini kesempatan 

dalam kontribusi para masyarakat dalam pembangunan desa. 

Faktor Penghambat dalam partisipasi masyarakat dalam membantu 

pembangunan desa itu disebabkan oleh 2 faktor yaitu  

1. Faktor Sifat individu  

Dari dimensi ini masyarakat yang terhitung  masih memperhatikan 

personnya masing-masing dan meninggikan rasa egoisme yang 

menyebabkan kurangnya partisipasi terhadap pembangunan desa,  

2. Faktor ekonomi  

Yang menyebabkan para masyarakat sibuk kepada faktor ekonomi 

yang lebih mementingkan kebutuhannya untuk berkebun sehingga 

tidak mampu  memaksimalkan waktu dalam mendukung partisipasi 

pembangunan desa. 



 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, maka kesimpulan yang 

dapat penulis Tarik dari penelitian ini adalah : 

1. Implementasi kepemimpinan transformasional kepala desa dalam menggerakkan 

partisipasi masyarakat desa di kecamatan tompobulu kabupaten bantaeng di 

lihat dari 4 dimensi dari Bass dan Avolio : 

1) Kharismatik : Kepala Desa Pattallassang, Kepala Desa Pattaneteang dan 

Kepala Desa Bonto-Bontoa menunjukkan bahwa para Kepala Desa sudah 

memaksimalkan dimensi ini karna dari segi rasa empati, progresif, dan dari 

krakteristik dari Kepala Desa sudah menampakkan secara maksimal kepada 

masyarakat mereka dalam kepemimpinannya, rasa disegani oleh para 

masyarakat memiliki pendidikan yang memadai sebagai modal dalam 

memimpin desa, sangat luas, hal ini akan menjadi modal utama dalam 

menggerakkan partisipasi masyarakat. 

2) Motivasi Inspirasional : Para kepala desa sudah memaksimalkan dirinya 

dalam memotivasi bagi para masyarakatnya dalam menggerakkan partisipasi 

masyarakat desa dalam mendukung pembangunan desa. 
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3) Stimulasi Intelektual : Kepala Desa Pattallassang, Desa 

Pattaneteang, dan Desa Bonto-Bontoa masing-masing memiliki 

kapasitas intelektual yang visioner, dalam hal ini para kepala Desa 

mengedukasikan dirinya kepada masyarakat secara maksimal, 

sehingga masyarakat melihat bagaimana kapasitas yang dimiliki 

oleh pemimpinnya dalam menggerakkan partisipasi masyarakat 

desa 

4) Pertimbangan Individual : Kepala Desa yang menjadi objek 

Penelitian senantiasa memberikan support kepada para rekan 

kerja, masyarakat, bahkan seluruh perangkat yang ada di desa 

apabila adanya keinginan , kesempatan dalam meningkatkan diri 

memberikan fasilitas serta memberikan support  kepada individu 

maupun kelompok dalam mencapai peningkatan kualitas diri. 

2. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa di Kecamatan 

Tompobulu Kabupaten Bantaeng : Kegiatan-kegiatan yang melibatkan 

partisipasi masyarakat Desa yang menjadi objek penelitian ada 3 yang 

tujuannya untuk memajukan Desa itu sendiri, yaitu: 1) Pembangunan 

yang bersifat fisik, 2) Pembangunan yang bersifat non fisik, dan 3) 

Pembangunan sumberdaya manusia. 

3. Faktor pendukung dan penghambat partisipasi masyarakat dalam 

pembangunan Desa di Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng 
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yaitu: a. Faktor pendorong : Kesempatan masyarakat, dan Minat 

kemauan,. b. Faktor penghambat : Sifat individu dan ekonomi. 

B. Saran 

Saran yang peneliti dapat berikan berkaitan dengan Impelentasi 

kepemimpinan transformasional kepala desa dalam menggerakkan 

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di Kecamatan 

Tompobulu Kabupaten Bantaeng, yaitu : 

1. Kepala desa sebagai pemimpin formal yang lebih dekat dengan 

masyarakat dan berada di ujung tomabk dalam pembangunan 

desa, hendaknya lebih kreatif dalam menerapkan implementasi 

kepemimpinan transformasional dan lebih mekankan diemensi-

dimensi kharismatik,  motivasi inspirasional stimulasi intelektual 

dan pengaruh individual sehingga diharapkan dapat memacu 

menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. 

2. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan 

dibutuhkan kegiatan seperti penyuluhan yang bisa memberi 

pengarahan untuk masyarakat desa tentang pembangunan desa. 

Metode penyuluhan disini yaitu dengan cara penyampaian materi 

tentang pembangunan desa dari pemerintah desa untuk 

masyarakat desa. Pertemuan antara pemerintah desa dengan 

masyarakat desa ini sebagai proses pendidikan luar sekolah (non 

formal) untuk anggota masyarakat Desa di Kecamatan tompobulu 
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Kabupaten bantaeng melalui upaya pemberdayaan dan 

pengembangan kemampuan untuk memecahkan masalah sesuai 

dengan kebutuhan dan kondisi desanya, pendidikan yang 

dimaksud di sini tidak bersifat “menggurui” tetapi merupakan 

pendidikan orang dewasa yang bersifat “partisipatif”. Teknik 

penyuluhan dilakukan dengan metode workshop, lokasi yang 

digunakan sebagai sasaran penyuluhan yaitu Kantor Desa di 

Kecamatan tompobulu Kabupaten bantaeng. Yang mengikuti 

kegiatan penyuluhan ini adalah pemerintah desa dan juga 

masyarakat Desa Kecamatan tompobulu Kabupaten bantaeng 

yang minimal ada perwakilan dari setiap dusun. Waktu yang dipilih 

untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan ini sesuai dengan 

keperluan dan kondisi masyarakat desa agar memaksimalkan 

masyarakat desa untuk turut hadir dalam kegiatan penyuluhan ini.  
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Lampiran 1 : Pedoaman Wawancara  

“IMPLEMENTASI KEPEMIMPINAN TRANSFORMASIONAL KEPALA DESA DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN DESA DI 

KECAMATAN TOMPOBULU, KABUPATEN BANTAENG” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 1  

Pertanyaan wawancara  

Implementasi Kepemimpinan Transformasional Kepala Desa serta Faktor Pendukung dan penghambat partisipasi masyarakat dalam 

pembangunan desa 

NO 
FOKUS 

PENELITIAN 
DIMENSI SUB DIMENSI PERTANYAAN INFORMAN 

1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Implementasi 

Kepemimpinan 

Transformasio

nal Kepala 

Desa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impelementasi 

Kepemimpinan 

Transformasional 

 

 

 

Kharismatik 

 Bagaimana peranan bapak kepala desa 

di desa ini?  

 Bagaimana pandangan masyarakat 

terhadap kepala desa, apakah mampu 

bersua dengan masyarakat Desa? 

 

 Kepala Dusun Pattallasang, 

 Kepala Dusun Pattaneteang, 

 Kepala Dusun Bonto-bontoa 

 Masyarakat Desa  Pattallassang, 

 Masyarakat Desa Pattaneteang, 

 Masyarakat Desa Bonto-Bontoa 

 

 

 

Motivasi  

Inspirasional 

 Apakah bapak kepala desa 

memberikan motivaasi kepada 

masyarakat dan Gaya motivasi apa 

yang biasa bapak kepala desa lakukan 

ke masyarakat? 

 Kepala Dusun Pattallasang, 

 Kepala Dusun Pattaneteang, 

 Kepala Dusun Bonto-bontoa 

 Masyarakat Desa  Pattallassang, 

 Masyarakat Desa Pattaneteang, 

 Masyarakat Desa Bonto-Bontoa 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Stimulus 

Intelektual 

 

 

 Bagaimana pandangan  

ke depan dari Bapak Kepala Desa 

pengembangan yang perlu dilakukan 

beserta bagaimna Bapak Kepala Desa 

dalam menghadapi masalah di desa? 

 

 Kepala Dusun Pattallasang,  

 Kepala Dusun Pattaneteang,  

 Kepala Dusun Bonto-bontoa 

 Masyarakat Desa  Pattallassang,  

 Masyarakat Desa Pattaneteang, 

 Masyarakat Desa Bonto-Bontoa 

 

 

 

 

Pertimbangn 

Individual 

 

 

Apakah bapak kepala desa memberikan 

support terhadap para masyarakat yang 

memiliki keahlian dalam meningkatkan 

dirinya? 

 Kepala Dusun Pattallasang,  

 Kepala Dusun Pattaneteang,  

 Kepala Dusun Bonto-bontoa 

 Masyarakat Desa  Pattallassang,  

 Masyarakat Desa Pattaneteang, 

 Masyarakat Desa Bonto-Bontoa 

2  

 

 

 

Faktor 

Pendukung 

dan 

penghambat 

partisipasi 

masyarakat 

 

 

Faktor Pendukung 

 

Kesempatan 

 

 

 

Apa faktor pendukung partisipasi 

masyarakat dalam pembangun desa? 

 Kepala Desa 

 Kepala Dusun 

 Masyarakat 

 

Kemauan 

 Kepala Desa 

 Kepala Dusun 

 Masyarakat 

 

 

 

Faktor Penghambat 

 

Sifat Individu 

 

 

Apa faktor penghambat partisipasi 

masyarakat dalam dalam pembangun 

desa? 

 Kepala Desa 

 Kepala Dusun 

 Masyarakat 

 

Ekonomi 

 Kepala Desa 

 Kepala Dusun 

 Masyarakat 



Lampiran 2 : Wawancara kepala dusun 

Hasil Wawancara Kepala Dusun Kalumpang Desa Pattallasang  

Nama    : Riswandi. HM 

Jenis kelamin  : Laki-laki 

Jabatan  : Kepala Dusun Kalumpang Desa Pattallassang 

Implementasi Kepemimpinan Transformasional Kepala Desa Faktor Pendukung dan penghambat partisipasi masyarakat 

NO 
FOKUS 

PENELITIAN 
DIMENSI SUB DIMENSI HASIL WAWANCARA 

1 

 
 
Implementasi 
Kepemimpinan 
Transformasional 
Kepala Desa 

 
 
Impelementasi 
Kepemimpinan 
Transformasional 

 
Kharismatik 

Bapak Desa saat ini dilihat dari cara pandangnya memliki program yang 
membangun desa, saya lihat Kepala Desa Pattallasang ini memiliki 
pemikiran membangun desa karna dia melihat apa yang bagus di kelolah 
didesa itu yang di kembangkan 

 
Motivasi  Inspirasional 

 
Biasa sekali kami duduk Bersama dengan bapak kepala desa berdiskusi na 
disini biasa memberikan kami motivasi yang lisan dengan motivasi yang 
secara Tindakan kepala desa 
 

 
Stimulus Intelektual 

 
Pribadi saya melihat Bapak Kepala Desa dia memiliki memiliki kapasitas 
yang memadai karna kita lihat saja kinerja dia di desa ini mengelolah desa 
itu bukan hal yang mudah butuh pemikiran dan cara pandang baik, kalau 
bapak kepala desa menyelesaikan masalah dia tidak mengambil kepusan 
sendiri tapi kami-kami dusun di minta pendapatnya juga 
 

 
Pertimbangan Individual 

Kalau kepala desa tidak memberikan ruang kepada mereka dalam 
meningkatkan dirinya sudah salah dalam mengambil jabatan tetapi di desa 
kami ini beliau telah memberikan ruang  untuk peningkatan kualitas bagi 
para pemuda dan masyarakat. 



 

Hasil Wawancara Kepala Dusun Bungen  Desa Pattanaetang  

Nama    : Syamsuddin 

Jenis kelamin  : Laki-laki 

Jabatan  : Kepala Dusun Kalumpang Desa Pattaneteang 

Implementasi Kepemimpinan Transformasional Kepala Desa Faktor Pendukung dan penghambat partisipasi masyarakat 

NO 
FOKUS 

PENELITIAN 
DIMENSI SUB DIMENSI HASIL WAWANCARA 

1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Implementasi 
Kepemimpinan 

Transformasional 
Kepala Desa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Impelementasi 
Kepemimpinan 

Transformasional 

 
 

Kharismatik 

 
Sangat mendukung sekali pembangunan desa di Pattaneteang ini 
pak desa juga selalu membuat program yang modern jadi kami di 
desa juga tidak ketinggalan sama tidak kalah saing dengan desa 
lainnya”  ucapan Bapak Dusun Pattaneteang. 
 

 
Motivasi  Inspirasional 

 
Biasa saja kalau memotivasi kepada kami untuk membangun 
dusun ini, sering sekali kami di motivasi sama bapak kepala desa 
 

 
 

 
Stimulus Intelektual 

 
Kalau dari kapasitas Pak Desa dia orangnya inovatif mampu 
menerjemahkan kondisi zaman jadi itu kami tidak ragu lagi 
kapasitasnya bahkan kalau pengambilan keputusan saat 
mendapatkan maslah orangnya tenang dan konsisten 
menyelesaikan, itu saja 
 

 
Pertimbangan 

Individual 

 
Tentunya ada jalan yang di bukakan oleh bapak kepala desa 
selalu mensupport terus berkarya masyarakatnya. 
 

 



Hasil Wawancara Kepala Dusun Bulu-Bulu Desa Bonto-Bontoa  

Nama    : Anwar 

Jenis kelamin  : Laki-laki 

Jabatan  : Kepala Dusun Kalumpang Desa Bonto-Bontoa 

Implementasi Kepemimpinan Transformasional Kepala Desa Faktor Pendukung dan penghambat partisipasi masyarakat 

 

NO 
FOKUS 

PENELITIAN 
DIMENSI SUB DIMENSI HASIL WAWANCARA 

1 

 
 

Implementasi 
Kepemimpinan 

Transformasional 
Kepala Desa 

 
 

Impelementasi 
Kepemimpinan 

Transformasional 

 
Kharismatik 

 
Bagus sih cara beliau mengelolah desa, tertip Bapak Kepala 
Desa juga sangat bersuah dengan masyarakat selalu 
memsosialisasikan juga programnya ke kita-kita ini 
 

 
 

Motivasi  Inspirasional 

 
Bapak desa biasa memberikan kami motivasi, apatalagi ke 
massyarakat kami ini mi kasi semngatnya kita tetap 
membantu walaupun sesuai batas kami 
 

 
 

Stimulus Intelektual 

 
Semenjak saya menjadi dusun mengevaluasi Bapak Kepala 
Desa dia orang yang menunjukan dirinya sebagai orang yang 
betul-betul mempuni di bidangnya berani mengambil 
keputusan bahkan kalau ada masalah d desa dia tenang 
menghadapinya 
 

 
Pertimbangan Individual 

 
Bapak desa memberikan support kepada masyarakat 
mendukung full hal dalam peningkatan kapasitas masyarakat 
di desa ini 



Lampiran 3 : Wawancara Masyarakat 

Hasil Wawancara Masyarakat Desa Pattallassang 

Implementasi Kepemimpinan Transformasional Kepala Desa Faktor Pendukung dan penghambat partisipasi masyarakat 

Nama   : Abdullah 

Jenis kelamin : Laki-Laki 

Tanggal wawancara : 17 Januari 2022 

NO 
FOKUS 

PENELITIAN 
DIMENSI 

SUB 
DIMENSI 

HASIL WAWANCARA 

1  
 
 
 
 
 
 
 
 
Implementasi 
Kepemimpinan 
Transformasional 
Kepala Desa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Impelementasi 
Kepemimpinan 
Transformasional 

 
 
Kharismatik 

 
Sudah menunjukan dia kepala desa yang sudah layak menjadi pemerintahnya kami, 
diakan orangnya pintar, cerdas, bahkan dia didengar oleh masyarakat desa, saya rasa 
itu saja, kalau persoalan bersua yang memang jarang Bersama kami mungkin saja dia 
memiliki kesibukan 
 

 
 
 
Motivasi  
Inspirasional 

 
Kalau hal ini masyarakat terkadang akan redup rasa semangat dalam etos kerjanya 
masing-masing sebab ketika kita tidak senantiasa memberikan motivasi  sebetulnya 
mereka memiliki visi tersendiri dalam bekerja itu tergantung dari visi mereka untuk 
kepala desa memang dalam memotivasi kami Tidak sering sih memberikan motivasi 
untuk kami sebetulnya yang begini kami sangat inginkan dimaksyarakat supaya kami 
lebih baik dalam lagi etos kerjanya kita 
 

 
Stimulus 
Intelektual 
 
 

 
Membangun desa tidak diragukan kapasitasnya untuk ini sisa kemaksimalan dalam 
mengkonsep bagaimana baiknya ini desa 

 
Pertimbangan 
Individual 

 
Saya lihat masih kurangnya support disini bagi para masyarakat dalam menggali 
potensinya 
 



 

Hasil Wawancara Masyarakat Desa Pattallassang 

Implementasi Kepemimpinan Transformasional Kepala Desa Faktor Pendukung dan penghambat partisipasi masyaraka 

Nama   : Sakka 

Jenis kelamin  : Laki-laki 

Tanggal wawancara : 17 Januari 2022 

NO 
FOKUS 

PENELITIAN 
DIMENSI 

SUB 
DIMENSI 

HASIL WAWANCARA 

1  
 
 
 
 
 
 
 
 
Implementasi 
Kepemimpinan 
Transformasional 
Kepala Desa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Impelementasi 
Kepemimpinan 
Transformasional 

 
 
Kharismatik 

 
Pandangan saya kepala desa  dia saat ini memadai kepemimpinannya hanya saja 
kalua soal membersamai kami yah kurang hanya beberapa orang saja mungkin karna 
masyarakat sendiri yang menjauh dari pak kepala desa atau pak kepala desanya 
 

 
Motivasi  
Inspirasional 
 

 
 
Tidak terlalu sering si tapi perna juga kami di berikan motivasi 

 
 
 
Stimulus 
Intelektual 
 
 

 
 
 
Adasih saya liat keinginan memajukan desa nya sisa kemaksimalannya ini kami tunggu 

 
Pertimbangan 
Individual 
 

 
 
Tetap di support hanya saja masih kurang support serta tidak sampai tercapai 
 

 

 



Hasil Wawancara Masyarakat Desa Pattallassang 

Implementasi Kepemimpinan Transformasional Kepala Desa Faktor Pendukung dan penghambat partisipasi masyarakat 

Nama   : Baharuddin 

Jenis kelamin  : Laki-Laki 

Tanggal wawancara : 17 Januari 2022 

NO 
FOKUS 

PENELITIAN 
DIMENSI 

SUB 
DIMENSI 

HASIL WAWANCARA 

1  
 
 
 
 
 
 
 
 
Implementasi 
Kepemimpinan 
Transformasional 
Kepala Desa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Impelementasi 
Kepemimpinan 
Transformasional 

 
 
Kharismatik 

 
Kalau tanggapan saya yah dia cukup bagus dalam memimpin kalau bersua biasa juga 
kalua pribadinya saya 
 

 
Motivasi  
Inspirasional 

 
Kalau saya termotivasi ke bapak desa biarpun dia tidak termotivasi dari segi 
ucapannya Cuma dari segi semangatnya kalua inhgin mencapai sesuatu 
 

 
 
 
Stimulus 
Intelektual 
 
 

 
 
 
Iya ada pak desa itu mau memajukan desa ini dengan mengandalkan apa yang ada di 
desa seperti di pertanian ada juga bantuannya 

 
Pertimbangan 
Individual 

 
Kalau ini saya belum mengetahui pasti apa ada dampingan khusus atau tidak tapi 
pastinya ini ada karna inikan untuk desa pula 
 

 

 

 

 



Hasil Wawancara Masyarakat Desa Pattaneteang 

Implementasi Kepemimpinan Transformasional Kepala Desa Faktor Pendukung dan penghambat partisipasi masyaraka 

Nama   : Amba 

Jenis kelamin  : Laki-Laki 

Tanggal wawancara : 18 Agustus 2022 

NO 
FOKUS 

PENELITIAN 
DIMENSI 

SUB 
DIMENSI 

HASIL WAWANCARA 

1  
 
 
 
 
 
 
 
 
Implementasi 
Kepemimpinan 
Transformasional 
Kepala Desa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Impelementasi 
Kepemimpinan 
Transformasional 

 
 
Kharismatik 

 
Dilihat dari apa yang dia lakukan pak desa ini menggambarkan diri orang yang baik 
kalau soal membersamai kami yang biasa saja Bersama kami sosialisasi 
perkembangan desa 
 

 
Motivasi  
Inspirasional 

 
Biasa memberikan motivasi di tempat formal saat ada pertemuan  di desa seperti 
pertemuan para petani menghadirkan kepala desa pembicara biasa dia memotivasi 
petani bagaimna Bertani sebetulnya 
 

 
Stimulus 
Intelektual 
 
 

 
 
Kreatif saya liat karna dilihat dari perkembangan yang ada di desa 

 
Pertimbangan 
Individual 
 

 
Pastinya mengsupport bagi para masyarakat 
 

 

 

 

 



Hasil Wawancara Masyarakat Desa Pattaneteang 

Implementasi Kepemimpinan Transformasional Kepala Desa Faktor Pendukung dan penghambat partisipasi masyarakat 

Nama   : Amiruddin 

Jenis kelamin  : Laki-laki 

Tanggal wawancara :18 Januari 2022 

NO 
FOKUS 

PENELITIAN 
DIMENSI 

SUB 
DIMENSI 

HASIL WAWANCARA 

1  
 
 
 
 
 
 
 
 
Implementasi 
Kepemimpinan 
Transformasional 
Kepala Desa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Impelementasi 
Kepemimpinan 
Transformasional 

 
 
Kharismatik 

 
Kepala desa yang muda pastilah masih segar pemikirannya kalau soal membersamai 
sekali-kali kami duduk Bersama 
 

 
Motivasi  
Inspirasional 

 
Saya pribadi termotivasi ke kepala desa karna didilain sebagai pemuda yang bisa 
dijadikan contoh bagi para pemuda karna dia diam mampu memimpin 
 

 
Stimulus 
Intelektual 
 
 

 
Saya akui beliau memiliki pandangan yang maju di desa karna dia cara pandangnya 
dalam pembangunan desa ini inovasi nya bagus 

 
Pertimbangan 
Individual 
 

 
Belum saya lihat Ketika ada yang ingin di maksimalkan penggalian potensinya atau 
Ketika ingin meningkatkan potensinya didesa ini 

 

 

 

 

 



Hasil Wawancara Masyarakat Desa Pattaneteang 

Implementasi Kepemimpinan Transformasional Kepala Desa Faktor Pendukung dan penghambat partisipasi masyaraka 

Nama   : Sul Kifli 

Jenis kelamin  : Laki-laki 

Tanggal wawancara : 18 Januari 2022 

NO 
FOKUS 

PENELITIAN 
DIMENSI 

SUB 
DIMENSI 

HASIL WAWANCARA 

1  
 
 
 
 
 
 
 
 
Implementasi 
Kepemimpinan 
Transformasional 
Kepala Desa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Impelementasi 
Kepemimpinan 
Transformasional 

 
 
Kharismatik 

 
Dia sosok tokoh yang terpandang di kalangan masyarakat masih muda memiliki daya 
pandang berkemajuan di desa kalau soal membersamai kami yah jarang sih tapi sering 
mengarahkan bawahannya untuk terjun kelapangan 
 

 
Motivasi  
Inspirasional 

 
Kalau diri saya lihat para masyarakatnya disini biat tidak dimotivasi akan bekerja 
alangakah  baiknya juga Ketika ada motivasi yang diberikan ini memang tanggu 
jawabnya kepala desa sealalu memotivasi kita 
 

 
Stimulus 
Intelektual 
 
 

 
Belum banyak saya liat perkembangan yang dilakukan kepala desa di desa ini 
pembangunan belum banyak, syukurnya masih sudah ada sih 

 
Pertimbangan 
Individual 

 
Kalau ini pasti akan tetap dilihat juga apa potensinya yang akan didampingi oleh kepala 
desa kalau layak di support yah kepala desa memberikan support bahkan akan diberi 
fasilitas semestinya 
 

 

 

 



Hasil Wawancara Masyarakat Desa Bonto-Bontoa 

Implementasi Kepemimpinan Transformasional Kepala Desa Faktor Pendukung dan penghambat partisipasi masyaraka 

Nama   : Haro 

Jenis kelamin  : Laki-laki 

Tanggal wawancara : 19 Januari 2022 

NO 
FOKUS 

PENELITIAN 
DIMENSI 

SUB 
DIMENSI 

HASIL WAWANCARA 

1  
 
 
 
 
 
 
 
 
Implementasi 
Kepemimpinan 
Transformasional 
Kepala Desa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Impelementasi 
Kepemimpinan 
Transformasional 

 
Kharismatik 

 
Iya kepala desa  memberikan saya kenal baik dengan sosok orang hebat untuk 
Bersama kami jarang mungkin juga memiliki kesibukan apalagi dia orang sibuk 
 

 
Motivasi  
Inspirasional 

 
Memotivasi bagi saya bahwa dia juga melihat begroundnya dia pekerja keras 
sehingga bisa tercapai menjadi kepala desa 
 

 
Stimulus 
Intelektual 
 
 

 
Secara Tindakan yang ada belum bisa saya lihat bagaimana dia dalam 
mengembangkan desa ini mungkinsaja saya yang keliru menganalisis 

 
Pertimbangan 
Individual 
 

 
Kalau ini pasti akan tetap dilihat juga apa potensinya yang akan didampingi oleh 
kepala desa kalua layak di suppor yah kepala desa memberikan support bahkan akan 
diberi fasilitas semestinya 
 

 

 

 

 



Hasil Wawancara Masyarakat Desa Bonto-Bontoa 

Implementasi Kepemimpinan Transformasional Kepala Desa Faktor Pendukung dan penghambat partisipasi masyaraka 

Nama   : Masing 

Jenis kelamin  : Laki-laki 

Tanggal wawancara : 19 Januari 2022 

NO 
FOKUS 

PENELITIAN 
DIMENSI 

SUB 
DIMENSI 

HASIL WAWANCARA 

1  
 
 
 
 
 
 
 
 
Implementasi 
Kepemimpinan 
Transformasional 
Kepala Desa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Impelementasi 
Kepemimpinan 
Transformasional 

 
Kharismatik 

 
Iya kepala desa  memberikan saya kenal baik dengan sosok orang hebat untuk 
Bersama kami jarang mungkin juga memiliki kesibukan apalagi dia orang sibuk 
 

 
Motivasi  
Inspirasional 
 

 
Kalau saya kurang mendapatkan motivasi secara pribadi dari kepala desa itupun 
jarang saya  bertemu dengan keppala desa karna saja kita sama-sama sibuk ini juga 
jarangnya saya menghadiri acara-acara yang ada di desa 
 

 
Stimulus 
Intelektual 
 
 

 
Masih banyak misi yang belum tercapai saya lihat dari kepala desa saat ini ini sudah  
menakar bagaimana kapasitas dalam mengkonsep 

 
Pertimbangan 
Individual 
 

 
Memberikan support mungkin saja itu ada supportnya yang  di berikan tapi belum ada 
yang nampak saat ini 

 

 

 

 



Hasil Wawancara Masyarakat Desa Bonto-Bontoa 

Implementasi Kepemimpinan Transformasional Kepala Desa Faktor Pendukung dan penghambat partisipasi masyarakat 

Nama   : H. Baso Mudo 

Jenis kelamin  : Laki-laki 

Tanggal wawancara : 19 Januari 2022 

NO 
FOKUS 

PENELITIAN 
DIMENSI 

SUB 
DIMENSI 

HASIL WAWANCARA 

1  
 
 
 
 
 
 
 
 
Implementasi 
Kepemimpinan 
Transformasional 
Kepala Desa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Impelementasi 
Kepemimpinan 
Transformasional 

 
 
Kharismatik 

 
Saya rasakan bagaimana kepala desa saat ini pribadinya total dalam mengawal 
desa, kalau soal beruanya biasa juga dia yang terjuantangan dalam mengawal tapi 
biasanya perangkat-perankat desa yang di terjungkan membantu bersua dengan 
kami 
 

 
Motivasi  
Inspirasional 

 
Biasa juga ada tapi terkadang juga kami tidak diberikan motivasi dalam peningkatan 
kerjanya kami,bahasanya sekali-kali saja 
 

 
 
 
Stimulus 
Intelektual 
 
 

 
 
Bapak Kepala Desa dia orang yang menunjukan dirinya sebagai orang yang betul-
betul mempuni di bidangnya berani mengambil keputusan bahkan kalau ada 
masalah d desa dia tenang menghadapinya 

 
Pertimbangan 
Individual 

 
Kalau soal memberikan support disupport hanya saja support yang ada disini tidak 
memberikan ruang sampai mencapai kecakapan dalam potensinya 
 

 

 



Lampiran 4 : Wawancara Kepala Desa Pattallassang  

Partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan desa 

Nama    : Subhan SE. MM 

Jenis Kelamin : Laki-Laki 

Jabatan   : Kepala Desa Pattallasang 

Tanggal wawancara : 17 Januari 2022 

NO 
FOKUS 

PENELITIAN 
DIMENSI SUB DIMENSI HASIL WAWANCARA 

1  
 
 
 
 

Kegiatan yang 
melibatkan 
partisipasi 

masyarakat 
dalam 

mendukung 
pembangunan 

desa 

 
 

 
 

Pembangunan 
non Fisik 

 
Hari besar 

nasional/keagamaan 
 
 
 

 
Dalam hal menyambut hari besar nasional/keagamaan, masyarakat sangat 
antusias dalam menyambut hari-hari besar seperti hari kemerdekaan, bulan suci 
Ramadhan.  

 
 

Kerja bakti 
 

 
Kegiatan kerja bakti didesa kami sudah dapat dikategorikan cukup baik, hal ini 
dapat dilihat dari kegiatan-kegiatan kerja bakti didesa kami seperti misalnya , 
jumat bersih atau minggu pagi, Masyarakat sudah cukup terlibat berpartisipasi 
dalam mendukung pembangunan desa.  
 

 
 

Pembangunan 
fisik 

 
 

 
 

Infrastruktur 
 

 
Untuk melaksanakan suatu pembangunan partisipasi masyarakat sangatlah 
diperlukan. Partisipasi masyarakat tersebut dapat berupa partisipasi dalam 
kegiatan perencanaan, partisipasi ikut serta dalam kegiatan pembangunan yang 
dilakukan di desa. Namun, tidak hal yang mudah dalam membangun partisipasi 
masyarakat dalam suatu pembangunan. Untuk itu perlu dilakukan usaha-usaha 
yang dapat membangun dan meningkatkan partisipasi masyarakat. 
 

Pembangunan 
sumber daya 

manusia 
 

 
 

Moral intelektualitas 

 
Dalam hal pengembangan moral intelektualitas pemerintah desa bekerja sama 
dengan tokoh masyarakat, untuk megembangkan moral intelektualitas, dalam hal 
ini lebih berfokus ke anak muda. 



Lampiran 4 : Wawancara Kepala Desa Pattneteang  
Partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan desa 
Nama    : Lukman.SKM 
Jenis Kelamin : Laki-Laki 
Jabatan   : Kepala Desa Pattaneteang 
Tanggal wawancara : 17 Januari 2022 

NO 
FOKUS 

PENELITIAN 
DIMENSI SUB DIMENSI HASIL WAWANCARA 

1  
 
 
 
 

Kegiatan yang 
melibatkan 
partisipasi 

masyarakat 
dalam 

mendukung 
pembangunan 

desa 

 
 

 
 

Pembangunan 
non Fisik 

 
Hari besar 

nasional/keagamaan 
 
 
 

 
Didesa kami dalam menyambut hari-hari besar seperti hari nasional dan 
keagamaan sangat ramai, seperti hari 17 san banyak agenda acara sehingga 
masyarakat menyambutnya dengan meriah, dan kalau hari keagamaan seperti 
bulan puasa ini salah satu keuntungan bagi masyarakat kami kerena mereka 
memanfaatkan untuk berjualan menu buka puasa  
 

 
 

Kerja bakti 
 

 
Dalam hal kerja bakti didesa kami, masyarakat tergolonh sudah cukup baik, akan 
tetapi dikembalikan lagi ke masyarakat, apabila mereka tidak disibukkan dengan 
kegiatan pribadinya masing-masing, mereka akan meluangkan waktu untuk ikut 
berpartisipasi  
 

 
 

Pembangunan 
fisik 

 
 

 
 

Infrastruktur 
 

 
Untuk melaksanakan suatu pembangunan partisipasi masyarakat sangatlah 
diperlukan. Partisipasi masyarakat tersebut dapat berupa partisipasi dalam 
kegiatan perencanaan, partisipasi ikut serta dalam kegiatan pembangunan yang 
dilakukan di desa. Namun, tidak hal yang mudah dalam membangun partisipasi 
masyarakat dalam suatu pembangunan. Untuk itu perlu dilakukan usaha-usaha 
yang dapat membangun dan meningkatkan partisipasi masyarakat. 
 

Pembangunan 
sumber daya 

manusia 
 

 
 

Moral intelektualitas 

 
Dalam hal pengembangan moral intelektualitas pemerintah desa bekerja sama 
dengan tokoh masyarakat, untuk megembangkan moral intelektualitas, dalam hal 
ini lebih berfokus ke anak muda. 
 

 



Lampiran 4 : Wawancara Kepala Desa Bonto-bontoa 

Partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan desa 

Nama    : M Ridwan 

Jenis Kelamin : Laki-Laki 

Jabatan   : Kepala Desa Bonto-bontoa  

Tanggal wawancara : 17 Januari 2022 

NO 
FOKUS 

PENELITIAN 
DIMENSI SUB DIMENSI HASIL WAWANCARA 

1  
 
 
 
 

Kegiatan yang 
melibatkan 
partisipasi 

masyarakat 
dalam 

mendukung 
pembangunan 

desa 

 
 

 
 

Pembangunan 
non Fisik 

 
Hari besar 

nasional/keagamaan 
 
 
 

 
Didesa kami dalam menyambut hari-hari besar seperti hari nasional dan 
keagamaan sangat ramai, seperti hari 17 san banyak agenda acara sehingga 
masyarakat menyambutnya dengan meriah, dan kalau hari keagamaan seperti 
bulan puasa ini salah satu keuntungan bagi masyarakat kami kerena mereka 
memanfaatkan untuk berjualan menu buka puasa  
 

 
 

Kerja bakti 
 

 
Kegiatan kerja bakti didesa kami sudah dapat dikategorikan cukup baik, hal ini 
dapat di lihat dari kegiatan-kegiatan kerja bakti didesa kami seperti, jumat bersih 
atau minggu pagi, masyarakat sudah cukup terlibat berpartisipasi dalam 
mendukung pembangunan desa 
 

 
 

Pembangunan 
fisik 

 
 

 
 

Infrastruktur 
 

 
Untuk melaksanakan suatu pembangunan partisipasi masyarakat sangatlah 
diperlukan. Partisipasi masyarakat tersebut dapat berupa partisipasi dalam 
kegiatan perencanaan, partisipasi ikut serta dalam kegiatan pembangunan yang 
dilakukan di desa. Namun, tidak hal yang mudah dalam membangun partisipasi 
masyarakat dalam suatu pembangunan. Untuk itu perlu dilakukan usaha-usaha 
yang dapat membangun dan meningkatkan partisipasi masyarakat. 
 

Pembangunan 
sumber daya 

manusia 
 

 
 

Moral intelektualitas 

 
Dalam hal pengembangan moral intelektualitas pemerintah desa bekerja sama 
dengan tokoh masyarakat, untuk megembangkan moral intelektualitas, dalam hal 
ini lebih berfokus ke anak muda. 
 

 



Lampiran 5 : Wawancara kepala desa 

Faktor penghambat dan faktor pendukung partisipasi masyarakat 

Nama    : Subhan SE. MM 

Jenis Kelamin : Laki-Laki 

Jabatan   : Kepala Desa 

Tanggal wawancara : 17 Januari 2022 

NO 
FOKUS 

PENELITIAN 
DIMENSI 

SUB 
DIMENSI 

HASIL WAWANCARA 

1  
 
 
 
 

Faktor 
Pendukung dan 

penghambat 
partisipasi 

masyarakat 

 
 

Faktor 
Pendukung 

 
Kesempatan 

 

 
Partisipasi masyarakat tentunya akan terlibat dalam berpartisipasi, semua komponen 
yang ada di desa berhak untuk berpartisipasi, terutama komponen di masyarakat yang 
seharusnya menjadi ujung tombak dalam memajukan desa di desa  

Kemauan 
 

 
 

Faktor 
Penghambat 

 
 
 

Sifat Individu 
 

Terkadang para masyarakat jarang berpartisipasi di program desa melihat mereka 
memiliki kesibukan masing-masing oleh karna itu mereka jarang ikut serta  

Ekonomi 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 5 : Wawancara Kepala Desa Pattaneteang 

Faktor penghambat dan faktor pendukung partisipasi masyarakat 

Nama    : Lukman S.K.M 

Jenis Kelamin : Laki-Laki 

Jabatan   : Kepala Desa 

Tanggal wawancara : 18 Januari 2022 

 

NO 
FOKUS 

PENELITIAN 
DIMENSI 

SUB 
DIMENSI 

HASIL WAWANCARA 

1  
 
 
 
 
 

Factor 
Pendukung dan 

penghambat 
partisipasi 

masyarakat 

 
 
 
 

Faktor 
Pendukung 

 
 
Kesempatan 

 
Kalau masyarakat penyemangatnya datang berpartisipasi karna mereka 
paham atas apa amanahnya di desa sebagai masyarakat yang 
berkecimpung di desa ada tanggung jawabnya dalam membantu 
membangun desa 

Kemauan 

 
 

Faktor 
Penghambat 

 
Sifat Individu 

 

 
Kita tidak tau kesibukan masing-masing masyarakat mungklin saja 
mereka sibuk bekerja menapkahi dirinya atau mungkin kesibukan lain. 

Ekonomi 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 5 : Wawancara Kepala Desa Bonto-bontoa 

Faktor penghambat dan faktor pendukung partisipasi masyarakat 

Nama    : M Ridwan 

Jenis Kelamin : Laki-Laki 

Jabatan   : Kepala Desa 

Tanggal wawancara : 19 Januari 2022 

 

NO 
FOKUS 

PENELITIAN 
DIMENSI 

SUB 
DIMENSI 

HASIL WAWANCARA 

1  
 
 
 
 
 
 
 

Faktor 
Pendukung dan 

penghambat 
partisipasi 

masyarakat 

 
 
 
 
 

Faktor 
Pendukung 

 
 

 
Kesempatan 

 
 

 
 
Sesuai dengan kesempatannya mereka dalam membatu berpartisipasi 
meningkatkan desa kami tetap menggenjot mereka berpartisipasi dalam 
meningkatkan desa ini lagi-lagi kita kembalikan kepada kemauannya mereka 
antara aktif dengan tidak, 

 
 

Kemauan 

 
Faktor 

Penghambat 

 
 

Sifat Individu 
 

 
 
Penghambat sebetulnya kita kembalikan kepada individunya masyarakan 
atara kemauannya hadir tapi sebetulnya paling menghambat menurut saya 
yang di sector ekonominya mereka.    

Ekonomi 
 

 

 

 



Lampiran 6 : Wawancara Masyarakat Desa Pattallassang 

Nama   : Abdullah 

Jenis Kelamin : Laki-Laki 

Tanggal wawancara : 17 Januari 2022 

 

NO 
FOKUS 

PENELITIAN 
DIMENSI 

SUB 
DIMENSI 

HASIL WAWANCARA 

1  
 

 
 

Faktor 
Pendukung dan 

penghambat 
partisipasi 

masyarakat 

 
 
 
 
 

Faktor 
Pendukung 

 
 

 
Kesempatan 

 
 

 Soal berpartisipasi di desa saya sangat ingin sekali karna saya sendri yang 
akan menikmati fasilitas itu, saya akan berpartisipasi kalau saya memiliki 
kesempatan 

 secara pribadi sangat ini meningkatkan desa disini apalagi dalam 
pengembangan desa karna siapa yang akan menikmati fasilitasi didesa, itu 
pun kalau saya mampu melaksanakan sesuai porsinya saya dalam bekerja 
di desa  

 
Kemauan 

 
Faktor 

Penghambat 

 
 

Sifat Individu 
 

 Disisi lain saya memiliki penghambat berpartisipasi karna kesibukan pribadi 
saya yang tidak kalah penting dengan kegiatan pembangunan desa 

 Saya tidak mau tidak membantu dalam program desa tetapi sebagai kepala 
rumah tanggah yah saya harus memenuhi kebutuhan para keluarga saya ini 
biasa yang membuat saya tidak ikut dalam pembangunan desa Ekonomi 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 6 : Wawancara Masyarakat Desa Pattaneteang 

Nama    : Sul Kifli 

Jenis Kelamin : Laki-Laki 

Tanggal wawancara : 18 Januari 2022 

 

NO FOKUS 
PENELITIAN 

DIMENSI SUB 
DIMENSI 

HASIL WAWANCARA 

2  
 
 
 
 
 
 
 

Faktor 
Pendukung dan 

penghambat 
partisipasi 

masyarakat 

 
 
 
 
 

Faktor 
Pendukung 

 
 

 
Kesempatan 

 
 

 Masyarakat sangat termotivasi atau mau berpartisipasi itu karna 
mereka mendapatkan manfaatnya jadi dia terdorong untuk mau 
bekerja di pembangunan desa 

 Banyak orang yang mau ikut dalam membangun desa ini contohnya 
gotong royong dari kalangan pemuda, emak-emak, bahkan bapak-
bapak juga turun bekerja ke lapangan membersikan, apatalagi kalau 
program yang di buat desa pattalasang membuat peta 3 dimensi 
pemuda turut andil membuat 

 
 

Kemauan 

 
Faktor 

Penghambat 

 
 

Sifat Individu 
 

 Memang saya jarang berpartisipasi dalam pembangunan desa 
karna biasa ada kesibukan pribadi saya 

 Yah memang ada hambatannya kenapa biasa kami tidak ikut dalam 
pembangunan desa diri saya saja mengakui itu memang saya juga 
perna tidak ikut membantu pembangunan desa karna saya memiliki 
kesibukan mengurus hal-hal berkaitan pribadinya saya pergi 
berkantor jadi saya sibuk 

Ekonomi 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 6 : Wawancara Masyarakat Bonto-bontoa 

Nama   : Haro 

Jenis Kelamin : Laki-Laki 

Tanggal wawancara : 19 Januari 2022 

 

NO FOKUS 
PENELITIAN 

DIMENSI SUB 
DIMENSI 

HASIL WAWANCARA 

1  
 
 
 
 
 
 
 

Faktor 
Pendukung dan 

penghambat 
partisipasi 

masyarakat 

 
 
 
 
 

Faktor 
Pendukung 

 
 

 
Kesempatan 

 
 

 Kalau partisipasi membangun desa saya sangat mendukung jika semua 
masyarakat terdorong ikut berpartisipasi di pembangunan desa tapi lagi-lagi 
ada kesibukan tersendiri maka dari partisipasi kami sesuai dengan 
kesempatan kami dalam membantu 

 kami selaku masyarakat menuruti program perintah yang diarahkan oleh 
Bapak Kepala Desa, jika kami diperintahkan memperbaiki jalan kami pun ikut 
memperbaiki jalan, kami sangat mau dalam berpartisipasi di program desa 
semaki kami juga ada waktu untuk ikut bekerja, kalau diri saya yang saya 
berusaha meluangkan waktu kalau saya di butuhkan membantu program 
pembangunan desa 

 
 

Kemauan 

 
Faktor 

Penghambat 

 
 

Sifat Individu 
 

 Terkadang kesibukan masing-masing yang menjadi penghambat 
berpartisipasi di desa 

 Kalau menurut saya hmm, mungkin saja karna kesibukan mereka masing-
masing, ada pekerjaan mereka yang tidak kalah pentingnya dalam program 
yang dibuat desa, atau mereka sibuk di pekerjaannya apalagikan masyarakat 
disini rata-rata berkebun mengurus cangke dan coklatnya mereka, mungkin 
itu kalau saya 

Ekonomi 

 

 

 

 

 



Lampiran Wawancara 7 

Hasil Wawancara Kepala Dusun Kalumpang Desa Pattallasang  

Nama    : Riswandi. HM 

Jenis kelamin : Laki-laki 

Jabatan  : Kepala Dusun Kalumpang Desa Pattallassang 

Implementasi Kepemimpinan Transformasional Kepala Desa Faktor Pendukung dan penghambat partisipasi masyarakat 

NO 
FOKUS 

PENELITIAN 
DIMENSI 

SUB 
DIMENSI 

HASIL WAWANCARA 

1  
 
 
 

Faktor 
Pendukung dan 

penghambat 
partisipasi 

masyarakat 
 
 

 
Faktor 

Pendukung 

 
Kesempatan 

 

Masyarakat memang biasa juga berpartisipasi dalam pembangunan 
desa sebabs mereka ada kemauan mau membantu. 

Kemauan 

 
 

Faktor 
Penghambat 

 
 

Sifat Individu 
 

Saya Cuma bisa menjawab ini dari beberapa pengalaman yang saya 
liat di masyarakat disini persoalan kesibukan sendiri mereka jalankan 
sehingga kurang partisipasinya 

Ekonomi 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran wawancara 7 

Hasil Wawancara Kepala Dusun Bungen  Desa Pattanaetang  

Nama    : Samsuddin 

Jenis kelamin : Laki-laki 

Jabatan  : Kepala Dusun Kalumpang Desa Pattaneteang 

Faktor Pendukung dan penghambat partisipasi masyarakat 

 

NO 
FOKUS 

PENELITIAN 
DIMENSI 

SUB 
DIMENSI 

HASIL WAWANCARA 

1  
 
 
 
 

Faktor 
Pendukung dan 

penghambat 
partisipasi 

masyarakat 

 
 

Faktor 
Pendukung 

 
Kesempatan 

 

Masyarakat sangat termotivasi atau mau berpartisipasi itu karna 
mereka mendapatkan manfaatnya jadi dia terdorong untuk mau 
bekerja di pembangunan desa 

Kemauan 

 
 
 

Faktor 
Penghambat 

 
 

Sifat Individu 
 

Pribadi memandang masyarakat khususnya di dusun ini mereka sibuk 
dengan pekerjaan mereka sendiri jadi kalua diajak bias menolak karna 
ada pekerjaannya yang lain menyangkut tentang pribadinya 

 
Ekonomi 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 7 

Hasil Wawancara Kepala Dusun Bulu-Bulu Desa Bonto-Bontoa  

Nama    : Anwar 

Jenis kelamin : Laki-laki 

Jabatan  : Kepala Dusun Kalumpang Desa Bonto-Bontoa 

Faktor Pendukung dan penghambat partisipasi masyarakat 

NO 
FOKUS 

PENELITIAN 
DIMENSI 

SUB 
DIMENSI 

HASIL WAWANCARA 

1  
 
Faktor 
Pendukung dan 
penghambat 
partisipasi 
masyarakat 

 
 
Faktor 
Pendukung 

 
 
Kesempatan 
 

 
Tergantung dari perseorangannya masyarakat apa yang mendorong 
mungkin ajakan dari masyarakat lain atau ras empatinya masyarakat 
terhadap desa kalua berkesempatan yah  dia menyempatkan diri 
membantu di desa  

Kemauan 

 
 
 
Faktor 
Penghambat 

 
 
 
 
Sifat Individu 
 

 
Ini dari keegoisan dari tiap masyarakat apaka mereka memiliki rasa empati 
atau tidak mau mementingkan diri mereka sendiri atau merasa di butuhkan 
di masyarakat apaka mau hidup sendiri tidak mau membantu atau mau 
membagi tenaga maupun materilnya dalam membantu. 
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