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BAB II 

TELAAH PUSTAKA 

A.        Pengertian Kepemimpinan 

Setiap manusia memiliki kebutuhan yang berbeda-beda, dan bermacam 

macam karena perbedaan kebutuhan ini maka manusia saling membutuhkan 

sehingga diperlukan kerjasama yang melahirkan suatu wadah atau tempat 

berkumpul maka terciptalah suatu komunitas atau organisasi yang mempunyai 

tujuan yang sama. Kreith dan Knicki (dalam Nawawi, 2003:21) mengatakan 

bahwa kepemimpinan adalah upaya mempengaruhi anggota untuk mencapai 

tujuan organisasi secara sukarela. 

 Pengertian ini menekankan pada kemampuan pemimpin yang tidak 

memaksa dalam menggerakkan anggota organisasi agar mau melakukan 

pekerjaan/kegiatan yang terarah pada tujuan organisasi. Artinya seorang 

pemimpin harus mampu memberikan contoh tauladan yang baik agar dengan 

sendirinya anggotanya akan mengikutinya. Gibson (2004: 38), mengatakan 

kepemimpinan adalah upaya menggunakan berbagai jenis pengaruh yang bukan 

paksaan untuk memotivasi anggota organisasi agar mencapai tujuan tertentu. 

Kepemimpinan adalah usaha seorang pemimpin untuk dapat membangkitkan rasa 

 percaya diri anggotanya untuk melakukan sesuatu dengan sukarela pada 

tujuan tertentu. Menurut Rivai (2006:29), kepemimpinan adalah seorang 

pemimpin dalam proses mengarahkan dan mempengaruhi aktivitas-aktivitas yang 

ada hubungannya dengan pekerjaan para anggota kelompok. Tiga aplikasi penting 

dalam kepemimpinan yaitu:  
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1. Kepemimpinan itu melibatkan orang lain baik itu bawahan maupun 

pengikut 

2. Kepemimpinan melibatkan pendistribusian kekuasaan antara 

pemimpin dan anggota kelompok secara seimbang 

3. Adanya kemampuan untuk menggunakan berbagai bentuk kekuasaan 

yang berbeda-beda untuk mempengaruhi tingkah laku pengikutnya 

menjadi pemimpin yang baik dan bertanggung jawab serta berkualitas.  

Berdasarkan definisi di atas dapat dilihat bahwa kepemimpinan 

menyangkut orang mempengaruhi orang lain guna mencapai tujuan yang 

diinginkan. Untuk itu kepemimpinan memerlukan keahlian atau kemampuan agar 

orang lain dapat digerakkannya. Artinya pemimpin dapat memotivasi bawahannya 

sehingga bawahan mau bekerja secara sukarela tanpa paksaan. Kepemimpinan 

merupakan suatu faktor penentu dalam suatu organisasi, karena kedudukannya 

penting dan strategis. Siagian (2009 : 36) mengatakan bahwa kepemimpinan 

merupakan inti manejeman, karena kepemimpinan merupakan motor penggerak 

bagi sumber-sumber dan alat-alat manusia alatalat lainnya dalam suatu organisasi. 

Demikian pentingnya peranan kepemimpinan dalam usaha mencapai tujuan 

organisasi, sehingga dapat dikatakan bahwa sukses dan kegagalan yang dialami 

sebagian besar ditentukan oleh kualitas kepemimpinan yang dimiliki oleh orang-

orang yang diserahi tugas memimpin dalam suatu organisasi. 
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B.        Kepemimpinan Penghulu 

Berdasarkan pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tentang Desa dijelaskan 

bahwa : 

1. Penghulu bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, 

melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, 

dan pemberdayaan masyarakat desa.  

2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

Penghulu berwenang; 

a. memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa 

b. mengangkat dan memberhentikan perangkat desa 

c. memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa 

d. menetapkan peraturan desa 

e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 

f. membina kehidupan masyarakat desa 

g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa 

h. membina dan meningkatkan perekonomian desa serta 

mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif 

untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa 

i. mengembangkan sumber pendapatan desa 

j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara 

guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa 

k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa 

l. memanfaatkan teknologi tepat guna 
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m. mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif 

n. mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk 

kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundangundangan 

o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

C.        Partisipasi Masyarakat 

Partisipasi merupakan cara yang paling efektif untuk mengembangkan 

kemampuan masyarakat untuk pengelolaan program pembangunan guna 

memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan rasa memiliki masyarakat terhadap agenda 

pemerintah, permasyarakatan dan pembangunan. Mubyarto (dalam Ndaraha, 

2006:102) mendefenisikan partisipasi sebagai kesediaan untuk membantu 

berhasilnya setiap orang tanpa berarti mengorbankan kepentingan diri sendiri 

partisipasi menimbulkan harapan diri dan kemampuan pribadi untuk turut serta 

dalam menentukan keputusan yang menyangkut masyarakat, dengan kata lain 

partisipasi adalah bentuk memanusiakan manusia. Berdasarkan pengertian di atas, 

partisipasi masyarakat meliputi keterlibatan warga dalam proses pengambilan 

keputusan dalam pelaksanaan program dan mengevaluasi program-program. 

partisipasi juga berkaitan dengan usaha tergantung untuk meningkatkan 

kontrol atas sumbernya dan institusi regulasi dalam situasi sosial tertentu, serta 

membangun kemitraan berdasarkan dialog yang disusun secara bersama. Secara 

umum partisipasi dimaknai sebagai proses stakeholders di dalam mempengaruhi 

dan membagi kontrol atas prakarsa pembangunan dan keputusan dan sumber daya 
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yang mempengaruhi mereka. Tjokrowinoto (2005:24) mengatakan partisipasi 

adalah penyertaan mental serta emosi seseorang dalam situasi kelompok yang 

mendorong mereka untuk menyumbangkan daya pikir dan perasaan mereka 

pencapaian tujuan organisasi dan bersama-sama bertanggung jawab terhadap 

organisasi tersebut. Menurut Davis (dalam Sastroepoetro, 2008:15) partisipasi 

adalah keterlibatan mental maupun emosional, ini berarti seseorang memberikan 

pikiran, perasaan dan aspek kejiwaan, sehingga dapat menimbulkan tanggung 

jawab dalam dirinya. Berdasarkan kedua pendapat di atas terlihat bahwa mereka 

menyoroti partisipasi dengan lebih menekankan pada aspek kejiwaan. Partisipasi 

masyarakat khususnya masyarakat desa dibangun oleh landasan nilai-nilai ideal 

sebagai berikut: 

a. Unsur kesadaran yang lahir dari dalam diri warga masyarakat atau desa 

secara otentik untuk terlibat dalam proses politik dan pembangunan. 

Nilai inilah yang membedakan partisipasi dengan mobilisasi.  

b. Penempatan diri warga masyarakat sebagai subjek kebijakan dan 

pembangunan. 

c. Peran-peran aktif yang sifatnya dialogis sehingga menjamin kesetaraan 

antar warga masyarakat.  

d. Suasana kebersamaan antar warga sebagai bentuk jalinan solidaritas 

sosial. Oleh karena itu partisipasi didekatkan dengan semangat 

kebersamaan warga desa, tidak terbatas pada tingkat peran individual 

semata tetapi bersifat kolektif. 
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e. Pelembagaan dan keterlanjutan pembangunan. Berdasarkan nilai-nilai 

di atas dapat di pahami bahwa kesadaran yang lahir dalam diri seorang 

warga masyarakat adalah merupakan modal yang kuat untuk proses 

pembangunan, karena kesadaran yang timbul tanpa ada paksaan akan 

menumbuhkan kepercayaan diri yang menyulitkan seseorang untuk 

dipengaruhi atau dimobilisasi. 

D.        Bentuk Partisipasi 

Menurut Kumorotomo (2007:136) secara umum corak partisipasi warga 

negara dapat dibedakan menjadi empat macam yaitu: 

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

corak partisipasi yang paling mudah dilihat karena biasanya bersifat 

rasional. Aktivitas partisipasi massadalamhal ini ditujukan untuk 

memilih wakil-wakil rakyat, mengangkat pemimpin, atau menerapkan 

ideologi pembangunan tertentu. 

2. Partisipasi kelompok (group participation) warga Negara bergabung 

dalam kelompok-kelompok tertentu untuk mencurahkan aspirasi 

mereka. 

3. Kontak warga negara dan pemerintah (citizen government contacting) 

proses komunikasi dapat terjalin antar warga Negara dengan 

pemerintahnya dengan cara menulis surat, menelpon atau pertemuan 

secara pribadi. Kontak juga bisa berlangsung dalam 

pertemuanpertemuan mulaitingkat desa hingga rapat akbar yang 

melibatkan seluruh warga. 
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4. Partisipasi warga negara secara langsung dilingkungan pemerintahan. 

Partisipasi seperti ini mensyaratkan keterlibatan langsung seorang 

warga Negara didalam pembuatan kebijakan pemerintah. Berdasarkan 

uraian di atas dapat dilihat bahwa bentuk-bentuk partisipasi bagi warga 

Negara yang diantaranya paling mudah dilihat adalah partisipasi dalam 

pemilihan yang ada di desa-desa. Sedangkan menurut Ndraha 

(2006:125) menyatakan bentuk-bentuk partisipasi yakni : 

1. Partisipasi dalam menerima dan memberi informasi  

2. Partisipasi dalam pemberian tanggapan dan saran terhadap 

informasi yang diterima, baik yang menolak, menerima dengan 

syarat serta menerima sepenuhnya 

3. Partisipasi dalam perencanaan pembangunan 

4. Partisipasi dalam pelaksanaan operasional pembangunan 

5. Partisipasi dalam menerima kembali hasil pembangunan 

6. Partisipasi dalam menilai pembangunan. Berdasarkan uraian 

tersebut terlihat bahwa segala macam bentuk partisipasi yang 

bias disajikan acuan dalam menjalankan roda pemerintahan, 

khususnya di desa. 

Terlibatnya masyarakat dalam bentuk partisipasi yang ada maka 

pelaksanaan pembangunan akan semakin mudah dijalankan karena partisipasi 

aktif masyarakat dalam segala segi pembangunan, perencanaan, pelaksanaan, 

evaluasi serta menikmati hasil pembangunan. Di dalam rangka pelaksanaan 

partisipasi, ada beberapa sumbangan yang dapat diberikan masyarakat sebagai 
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sumbangan dalam rangka pencapaian tujuan. Adapun jenis partisipasi itu menurut 

Hamijoyo (2007:21). 

1. Partisipasi buah pikiran, yang diberikan dalam berbagai kegiatan 

untuk perbaikan atau pembangunan desa 

2. Partisipasi tenaga, yang diberikan dalam berbagai kegiatan untuk 

perbaikan atau pembangunan desa 

3. Partisipasi harta benda, yang diberikan untuk pembangunan 

4. Partisipasi keterampilan, yaitu memberikan dorongan melalui 

keterampilan yang dimilikinya kepada anggota masyarakat lain yang 

membutuhkannya. Dengan maksud agar orang tersebut dapat 

melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan sosialnya 

5. Partisipasi sosial, yang diberikan orang sebagai tanda keguyuban, 

misalnya koperasi dan lain-lain.  

Berdasarkan uraian di atas dapat dilihat bahwa sangat banyak sumbangan 

yang dapat diberikan masyarakat bagi kemajuan desanya, makanya dituntut peran, 

Kepala desa untuk dapat merangsang masyarakat untuk dapat berpartisipasi. Oleh 

karena itu dapat dilihat bahwa kaitan partisipasi masyarakat dengan kemampuan 

masyrakat untuk berkembang secara mandiri adalah sangat erat. Keterlibatan 

masyarakat dalam aktivitas pembangunan menunjukkan adanya kemampuan 

masyarakat untuk hidup mandiri demi memajukan desanya. Tinggal bagaimana 

lagi pemimpin memaksimalkan peran dan tanggung jawabnya serta memberikan 

pengaruh yang baik kepada masyarakat untuk memotivasi agar terlibat dalam 

pelaksanaan pembangunan.  
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E.         Pengertian Pembangunan 

Jika mendengar kata pembangunan maka yang terlintas dalam pikiran 

adalah suatu perubahan akan terjadi, tidak yaitu dari yang ada menjadi ada, dari 

yang ada berubah menjadi atau berganti dengan yang baru. Menurut Siagian 

(2008 : 147) konsep pembangunan yang konseptual dengan pembangunan di 

Indonesia bahwa pembangunan adalah suatu usaha atau rangkaian usaha 

pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh 

suatu bangsa, negara dan pemerintah menuju modernisasi dalam rangka 

pembinaan bangsa. Pratikno (2002: 119), menyatakan bahwa pembangunan 

adalah suatu proses perubahan, perbaikan ataupun pembaharuan kearah yang lebih 

baik yang dilakukan oleh suatu bangsa atau negara. Sedangkan tujuan 

pembangunan menurut Michael P. Todaro (2003: 36), harus berdasarkan pada tiga 

komponen, yaitu: 

1. Kecukupan (Sustance) Berarti kemampuan untuk memenuhi 

kebutuhan-kebutuhan dasar. Dapat diartikan bukan hanya menyangkut 

makanan melainkan mewakili semua hal yang merupakan kebutuhan 

dasar manusia secara fisik, meliputi pangan, sandang, papan, kesehatan, 

dan keamanan. Jika satu dari sekian banyak kebutuhan dasar ini tidak 

terpenuhi maka munculah kondisi keterbelakangan absolute. Fungsi 

dasar dari semua kegiatan ekonomi pada hakekatnya adalah untuk 

menyediakan sebanyak mungkin bekal guna menghindari segala 

kesenjangan dan ketidakberdayaan akibat dari kekurangan salah satu 

dari kebutuhan dasar. 
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2. Jati diri,menjadi manusia seutuhnya Untuk mencapai kehidupan yang 

lebih baik adalah dorongan dari diri sendiri untuk maju, untuk 

menghindari diri sendiri untuk merasa pantas dan layak melakukan atau 

mengejar sesuatu yang diinginkan semuanya terangkum dalam jati diri 

(self esteem). Pencarian jati diri bukanlah hal yang sepele, sekali jati 

diri hilang maka hilanglah segala-galanya. Penyebaran nilai-nilai 

modern yang bersumber dari negara-negara maju telah mengakibatkan 

terkikisnya jati diri masyarakat negara berkembang. 

3. Kebebasan (freedom) dari sikap menghambat kemerdekaan dan 

kebebasan (freedom) diartikan sebagai tegak berdiri tidak diperbudak 

oleh pengajaran aspek-aspek material. Kebebasan berarti dapat berpikir 

jernih, terlepas dari ajar dogmatis dan memiliki kemampuan untuk 

memiliki perilaku yang tersedia. Hilangnya kebebasan dan 

pertumbuhan ekonomi bukan berarti menambah kekayaan tetapi 

menambah pilihan. Konsep kebebasan manusia juga melingkupi 

segenap komponen yang terkandung dalam konsep politik termasuk 

keamanan diri pribadi, kepastian hukum, kemerdekaan berekspresi, 

partisipasi politik dan persamaan kesempatan. 

F.         Penelitian Terdahulu 

Dalam mengungkapkan sebuah pemahaman tentang variabel dari konsep 

konformitas dan disiplin maka diperlukan adanya kajian yang relevan dari 

penelitian terdahulu. Dalam penelitian sebelumnya yang dituangkan dalam sebuah 

skripsi dengan judul “Pengaruh Kepemimpinan Lurah Terhadap Tingkat 
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Partisipasi Masyarakat dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat 

Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) di Kelurahan Kedaton. 

1. Rioga Deri Alki Prasetia, 2015, Universitas Lampung” mengindikasikan bahwa 

Lurah memiliki peranan yang begitu penting dalam mempengaruhi partisipasi 

masyarakat. Didalamnya juga tertuang tentang kepemimpinan Lurah yang 

terdiri dari faktor motivasi Lurah, peran aktif Lurah dalam mengajak, 

mengarahkan, memberi informasi, peran Lurah sebagai stabilisator, fasilitator 

dan kepemimpinan Lurah ketika PNPM-MP di Kelurahan Kedaton sedang 

terlaksana. 

 Penelitian ini menunjukkan kepemimpinan Lurah memiliki kontribusi 

terhadap peningkatan tingkat partisipasi masyarakat. Pengaruh tersebut 

melibatkan masyarakat dalam tahap perencanaan, pelaksanaan dan tahap evaluasi 

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan. 

  Pada penelitian sebelumnya dalam jurnal yang berjudul “Faktor-faktor 

yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di 

Desa Banjaran Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik, oleh Hadi Suroso, Abdul 

Hakim dan Irwan Noor, 2014, Universitas Brawijaya” menyebutkan bahwa 

terdapat beberapa faktor yang mampu mempengaruhi tingkat partisipasi 

masyarakat dalam pembangunan diantaranya adalah: 

 1. faktor usia 

 2. faktor pendidikan 

 3. faktor jenis pekerjaan 
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 4. faktor tingkat penghasilan  

5. faktor lamanya tinggal di desa tersebut 

6. faktor tingkat komunikasi 

 7. faktor kepemimpinan 

 Penelitian di atas mampu menjelaskan dalam beberapa hipotesis penelitian 

yang telah diuji kebenarannya dalam penelitian tersebut. Oleh karena itu 

penelitian ini merupakan pengembangan spesifikasi dari kedua penelitian yang 

telah dipaparkan di atas, khususnya berkaitan dengan kepemimpinan kepala desa 

terhadap tingkat partisipasi masyarakat. 

2. Penelitian mengenai pengaruh kepemipinan terhadap partsipasi masyarakat 

dalam pembangunan, yang dilakukan oleh Ahmad Dahlan Tamher pada tahau 

2005 dalam bentuk tesis dari Universitas Padjadjaran yang berjudul : 

Pengaruh Kepemimpinana Kepala Desa Terhadap Partisipasi Masyarakat 

dalam Pembangunan Desa(Studi di Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku 

Utara), dengan hasil temuan : kepemimpinan kepala desa mempunyai 

pegaruh yang signifikan teradap partisipasi masyarakat dalam pembangunan. 

Apabila seorang kepala desa sebagai pemimpin desa berorientasi pada 

pemenuhan kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat maka dengan sendirinya 

masyaraka cenderung melibatkandiri secara aktif dalam setiap program 

kegiatandan proyek pembangunan yang dilaksanakan di desa. 
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3.   Penelitian yang dilakukan oleh Slamet Setiawan pada tahun 2005 dalam 

bentuk tesis di Universitas Padjadjaran yang berjudul : Pengaruh Gaya 

Kepemimpinan Kepala Desa Twehadap Partisipasi Masyarakat dalam 

Pembangunan Desa Kecamatan Kresek Kabupaten Tanggerang, dengan hasil 

temuan  bahwa gaya kepemimpinan kepala desa sangat berpengaruh terhadap 

partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Semakin demokratis 

kepemimpinan kepala desa, maka tingkat partisipasi masyarakat akan 

semakin meningkat. Selain kepemimpinan kepala desa sebagai pemimpin 

formal, kepemimpinan informal (seperti tokoh agamadan tokoh pemuda) juga 

mempunyai peranan yang tidak kalah pentingnya dalam menggerakkan 

masyarakat, sehingga antara kepala desadan kepemimpinan informal 

diperlukan suatu kerja sama untuk mewujudkan program-progm 

pembangunan desa yang telah direncanakan. 

 4. Penelitian yang dilakukan oleh Megawati pada tahun 2008 dalam bentuk 

desertasi di Universitas Padjadjaran dengan judul : Pengaruh Komunikasi 

Pemerintahan Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan (Studi 

Komunikasi Pemerintahan Dalam Pelaksanaan Program Pemberdayaan 

Masyarakat Kelurahan Di Kotamadya Jakarta Selatan), dengan hasil temuan 

bahwa komunikasi memberikan pengaruh yang signifikan terhadap partisipasi 

masyarakat. Komunikasi yang bersifat dialogis, berbasis kemitraan antara 

pemerintah dan masyaraat, yang menempatkan komunikator dan komunikan 

dalam posisi yang sama sebagai subyek, akan meningkatkan keterlibatan 
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 mental/emosional, kontribusi dan tanggung jawab masyarakat dalam 

pembangunan. 

 5. Penelitian yang dilakukan oleh T.S. Arif Fadillah pada tahun 2010 dalam 

bentuk desetasi di Universitas Padjadjaran dengan judul : Pengaruh 

Kepemimpinan Kepala Daerah Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Di 

Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau. Dari penelitian diatas 

menunjukan bahwa kepemimpinan kepala daerah memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat. Semakin efektif 

kepemimpinan kepala daerah maka akan semakin terlaksananya 

pemberdayaan masyarakat dalam melakukan tugas. 

G.        Pandangan Islam Tentang Kepemimpinan 

Secara etimologi kepemimpinan berarti Khilafah, Imamah, Imaroh, yang 

mempunyai makna daya memimpin atau kualitas seorang pemimpin atau tindakan 

dalam memimpin. sedangkan secara terminologinya adalah suatu kemampuan 

untuk mengajak orang lain agar mencapai tujuan-tujuan tertentu yang telah 

ditetapkan. Dengan kata lain, kepemimpinan adalah upaya untuk 

mentransformasikan semua potensi yang terpendam menjadi kenyataan. Tugas 

dan tanggungjawab seorang pemimpin adalah menggerakkan dan mengarahkan, 

menuntun, memberi motivasi serta mendorong orang yang dipimpin untuk berbuat 

sesuatu guna mencapai tujuan, Rosulullah SAW. Bersabda mengenai 

tanggungjawab seorang pemimpin yakni : 

ِ ْبِه ِدٌنَبٍر َعْه عَ  ِ ْبُه َمْسهََمتَ َعْه َمبنٍِك َعْه َعْبِد َّللاَّ ٍِْو َحدَّثَنَب َعْبُد َّللاَّ ُ َعهَ ِ َصهَّى َّللاَّ ِ ْبِه ُعَمَز أَنَّ َرُسٌَل َّللاَّ ْبِد َّللاَّ

ُكهُُّكْم َمْسئٌٌُل َعْه َرِعٍَّتِِو فَبْْلَِمٍُز انَِّذي َعهَى اننَّبِس َراٍع َعَهٍْ  ًَ َسهََّم قَبَل أَََل ُكهُُّكْم َراٍع  ٌَ َمْسئٌٌُل َعْنيُْم ًَ ىُ ًَ ِيْم 
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ُجُم َراٍع َعهَى أَْىمِ  َعْنيُمْ  انزَّ ًَ َمْسئٌُنَتٌ  ًَ ِى ًَ نَِدِه  ًَ ًَ ٍِْت بَْعهَِيب  اْنَمْزأَةُ َراِعٍَتٌ َعهَى بَ ًَ ٌَ َمْسئٌٌُل َعْنيُْم  ىُ ًَ ٍْتِِو  بَ

ُكهُُّكْم َمْسئٌٌُل َعْه َرِعٍَّتِِو  َعْنيُمْ  ًَ ٌَ َمْسئٌٌُل َعْنوُ فَُكهُُّكْم َراٍع  ىُ ًَ اْنَعْبُد َراٍع َعهَى َمبِل َسٍِِّدِه  ًَ 

Ibn umar r.a berkata : saya telah mendengar rasulullah saw bersabda : setiap 

orang adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas 

kepemimpinannnya. Seorang kepala negara akan diminta 

pertanggungjawaban  perihal rakyat yang dipimpinnya. Seorang suami akan 

ditanya perihal keluarga yang dipimpinnya. Seorang isteri yang memelihara 

rumah tangga suaminya akan ditanya perihal tanggungjawab dan tugasnya. 

Bahkan seorang pembantu/pekerja rumah tangga yang bertugas memelihara 

barang milik majikannya juga akan ditanya dari hal yang dipimpinnya. Dan kamu 

sekalian pemimpin dan akan ditanya (diminta pertanggungan jawab) darihal hal 

yang dipimpinnya. (bukhary, muslim) 

hadits di atas berbicara tentang etika kepemimpinan dalam islam. Dalam 

hadis ini dijelaskan bahwa etika paling pokok dalam kepemimpinan adalah 

tanggun jawab. Semua orang yang hidup di muka bumi ini disebut sebagai 

pemimpin. Karenanya, sebagai pemimpin, mereka semua memikul tanggung 

jawab, sekurang-kurangnya terhadap dirinya sendiri. Seorang suami bertanggung 

jawab atas istrinya, seorang bapak bertangung jawab kepada anak-anaknya, 

seorang majikan betanggung jawab kepada pekerjanya, seorang atasan 

bertanggung jawab kepada bawahannya, dan seorang presiden, bupati, gubernur 

bertanggung jawab kepada rakyat yang dipimpinnya. 

Akan tetapi, tanggung jawab di sini bukan semata-mata bermakna 

melaksanakan tugas lalu setelah itu selesai dan tidak menyisakan dampak (atsar) 
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bagi yang dipimpin. Melainkan lebih dari itu, yang dimaksud tanggung jawab di 

sini adalah lebih berarti upaya seorang pemimpin untuk mewujudkan 

kesejahteraan bagi pihak yang dipimpin.  

Semua peristiwa yang dilakukan oleh dua sahabat nabi di atas adalah 

contoh betapa islam sangat menekankan kepada pemimpin untuk selalu bekerja 

keras agar rakyatnya benar-benar terjamin kesejahteraannya. Tidak bisa seorang 

pemimpin hanya duduk dan berceramah memberi sambutan di mana-mana, tetapi 

semua tugas-tugas kepemimpinannnya yang lebih kongkrit malah diserahkan 

kepada bawahan-bawahannya. Memang betul bahwa bawahan bertugas untuk 

membantu meringankan beban atasannya, akan tetapi tidak serta-merta semua 

tugas harus diserahkan kepada bawahan. Suatu pekerjaan yang memang menjadi 

tugas seseorang dan dia mampu melakukannya, maka janganlah  pekerjaan itu 

diserahkan kepada orang lain. 

Rakyat memiliki hak dan pemimpin memiliki tanggung jawab. Begitu pula 

sebaliknya, rakyat memiliki tanggung jawab dan pemimpin juga memiliki hak. 

Antara keduanya harus ada keseimbangan dan kesetaraan. Yang satu tidak boleh 

mendominasi yang lain. Akan tetapi kekuasaan sepenuhnya adalah tetap berada di 

tangan rakyat. Karena hakekat kepemimpinan hanyalah amanat yang harus 

diemban oleh seorang pemimpin. Bila sang pemimpin tidak bisa menjaga amanat 

itu dengan baik, maka kekuasaan kembali berada di tangan rakyat. 

Oleh sebab itu, mengingat kesetaraan poisi rakyat dan pemimpin ini, maka 

masing-masing memilki hak dan tanggung jawabnya. Hadis di atas menjelaskan 

bahwa seorang pemimpin jangan hanya bisa memenuhi haknya, dan mengebiri 
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hak rakyatnya, akan tetapi seorang pemimpin harus mengakui dan menjamin hak-

hak rakyatnya secara bebas. 

Dalam kehidupan modern seperti sekarang ini, mungkin kita sudah 

mengenal konsep hak azazi manusia (HAM). Oleh sebab itu, bila kita tarik hadis 

di atas dalam kontek saat ini, maka sebanarnya nabi muhammad s.a.w jauh 

sebelumnya  sudah mengajarkan prinsip-prinsip ham dalam kehidupan politik 

rakyatnya. Betapa tidak, dari hadis di atas dapat kita gali sebuah pesan bahwa 

islam menjamin ham termasuk di dalamnya hak-hak sipil dan politik (isipol) dan 

hak-hak ekonomi sosial dan budaya (ekosob). Karena itu, bila seorang peimimpin 

tidak menjamin hak-hak azasi manusia (ham) warganya, maka pemimpin itu telah 

keluar dari sunnah rasul s.a.w. 

Rosulullah juga menjelaskan Kesejahteraan rakyat adalah tanggung 

jawab  seorang pemimpin sebagaimana haditsnya berikut ini : 

ِ ْبِه ُعَمَز أَنَّ  ِ ْبِه ِدٌنَبٍر َعْه َعْبِد َّللاَّ ِ ْبُه َمْسهََمتَ َعْه َمبنٍِك َعْه َعْبِد َّللاَّ ٍِْو َحدَّثَنَب َعْبُد َّللاَّ ُ َعهَ ِ َصهَّى َّللاَّ  َرُسٌَل َّللاَّ

َسهََّم قَبَل أَََل  ٌَ َمْسئٌٌُل ًَ ىُ ًَ ٍِْيْم  ُكهُُّكْم َمْسئٌٌُل َعْه َرِعٍَّتِِو فَبْْلَِمٍُز انَِّذي َعهَى اننَّبِس َراٍع َعَه ًَ َعْنيُْم ُكهُُّكْم َراٍع 

نَِدهِ  ًَ ًَ ٍِْت بَْعهَِيب  اْنَمْزأَةُ َراِعٍَتٌ َعهَى بَ ًَ ٌَ َمْسئٌٌُل َعْنيُْم  ىُ ًَ ٍْتِِو  ُجُم َراٍع َعهَى أَْىِم َب انزَّ ًَ َمْسئٌُنَتٌ َعْنيُْم  ًَ ِى ًَ

ُكهُُّكْم َمْسئٌٌُل َعْه َرِعٍَّتِوِ  ًَ ٌَ َمْسئٌٌُل َعْنوُ فَُكهُُّكْم َراٍع  ىُ ًَ اْنَعْبُد َراٍع َعهَى َمبِل َسٍِِّدِه  ًَ  

Ibn umar r.a berkata : saya telah mendengar rasulullah saw bersabda : setiap 

orang adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas 

kepemimpinannnya. Seorang kepala negara akan diminta 

pertanggungjawaban  perihal rakyat yang dipimpinnya. Seorang suami akan 

ditanya perihal keluarga yang dipimpinnya. Seorang isteri yang memelihara 

rumah tangga suaminya akan ditanya perihal tanggungjawab dan tugasnya. 
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Bahkan seorang pembantu/pekerja rumah tangga yang bertugas memelihara 

barang milik majikannya juga akan ditanya dari hal yang dipimpinnya. Dan kamu 

sekalian pemimpin dan akan ditanya (diminta pertanggungan jawab) darihal hal 

yang dipimpinnya. (buchary, muslim) 

Pada dasarnya, hadis di atas berbicara tentang etika kepemimpinan dalam 

islam. Dalam hadis ini dijelaskan bahwa etika paling pokok dalam kepemimpinan 

adalah tanggun jawab. Semua orang yang hidup di muka bumi ini disebut sebagai 

pemimpin. Karenanya, sebagai pemimpin, mereka semua memikul tanggung 

jawab, sekurang-kurangnya terhadap dirinya sendiri. Seorang suami bertanggung 

jawab atas istrinya, seorang bapak bertangung jawab kepada anak-anaknya, 

seorang majikan betanggung jawab kepada pekerjanya, seorang atasan 

bertanggung jawab kepada bawahannya, dan seorang presiden, bupati, gubernur 

bertanggung jawab kepada rakyat yang dipimpinnya. Akan tetapi, tanggung jawab 

di sini bukan semata-mata bermakna melaksanakan tugas lalu setelah itu selesai 

dan tidak menyisakan dampak (atsar) bagi yang dipimpin.  

Allah SWT berfirman menjelaskan tugas dan tanggung jawab pemimpin 

QS. An-Nissa’:58: 

 

وا األَماوَاِت إِلَى أَْهلِهَا َوإَِذا  َ يَأُْمُرُكْم أَْن تَُؤدُّ ا يَِعظُُكْم بِِه إِنَّ َّللاَّ َ وِِعمَّ َحَكْمتُْم بَْيَه الىَّاِس أَْن تَْحُكُمىا بِاْلَعْدِل إِنَّ َّللاَّ

َ َكاَن َسِميًعا بَِصيًرا )  (٨٥إِنَّ َّللاَّ

58. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang 

berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara 

manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi 
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pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha 

mendengar lagi Maha melihat. 

H.        Indikator Kepemimpinan 

Tipe kepemimpinan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 

tipe kepemimpinan demokratis. Kepemimpinan demokratis adalah kepemimpinan 

berdasarkan demokrasi yang pelaksanaannya disebut pemimpin partisipasi 

(partisipative leadership). Pada kepemimpinann demokrasi ini, kepala desa harus 

mampu mempengaruhi masyarakat agar bersedia bekerja sama untuk mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan dengan cara berbagai kegiatan yang akan dilakukan 

dan ditentukan bersama. Indikator dalam penelitian ini menggunakan ciri dari 

kepemimpinan demokratis yang dikemukakan oleh White dan Lippit dalam 

Pasolong (2008: 46) sebagai berikut: 

a. Semua kebijakan dirumuskan melalui musyawarah dan diputuskan oleh 

kelompok, sedangkan pemimpin mendorong. 

b. Pemimpin selalu berupaya menghargai potensi setiap individu. 

Kegiatan ditetapkan secara bersama-sama untuk mencapai tujuan 

kelompok. Apabila diperlukan saran teknis, pemimpin mengajukan 

beberapa alternatif untuk dipilih.  

c. Setiap anggota bebas bekerja sama dengan siapa pun dan pembagian 

tugas diserahkan kepada kelompok. 

d. Pemimpin bersikap objektif dan senantiasa berdasarkan fakta dalam 

memberikan penghargaan dan kritik. 
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I. Indikator Partisipasi 

Partisipasi masyarakat mempunyai peranan penting dalam keberhasilan 

pembangunan. Dalam pelaksanaan kebijakan program pembangunan yang 

dilakukan oleh pemerintah diperlukan keterlibatan masyarakat dalam memikul 

beban dan dalam memetik hasil atau manfaat dari program pembangunan tersebut. 

Indikator partisipasi masyarakat dalam penelitian ini menggunakan partisipasi 

masyarakat dalam pembangunan menurut Slamet dalam Hamim, dkk. (2008: 156) 

sebagai berikut: 

a. Partisipasi dalam perencanaan Dalam pengambilan keputusan, 

menentukan masalah, menentukan tujuan yang ingin dicapai dalam 

pembangunan desa diperlukan keterlibatan masyarakat untuk 

menentukan cara-cara pencapaiannya. 

b. Partisipasi dalam pelaksanaan. Setelah masyarakat terlibat dalam 

perencanaan maka masyarakat juga harus berpartisipasi dalam 

melaksanakan rencana-rencana yang telah ditetapkan bersama. 

c. Partisipasi dalam menerima hasil Masyarakat juga berpartisipasi dalam 

menerima hasil, menikmati keuntungan secara langsung dari berbagai 

program pembangunan yang telah dilakukan. 

d. Partisipasi dalam memantau hasil-hasil kegiatan Masyarakat 

berpartisipasi dalam memantau hasil-hasil kegiatan yang telah 

dilakukan, sampai sejauhmana program tersebut telah memenuhi 

kebutuhan dan apakah tujuan telah dapat dicapai. 
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J. Konsep Operasional 

Konsep operasional merupakan uraian dari konsep yang sudah dirumuskan 

dalam bentuk indikator-indikator yang lebih memudahkan operasional dari suatu 

penelitian. 

1. Partisipasi merupakan cara yang paling efektif untuk mengembangkan 

kemampuan masyarakat untuk pengelolaan program pembangunan 

guna memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan rasa memiliki masyarakat 

terhadap agenda pemerintah, permasyarakatan dan pembangunan 

2. Partisapasi masyarakat adalah dimana masyarakat harus ikut serta 

dalam pembangunan 

3. Pembangunan  yaitu dari yang ada menjadi ada, dari yang ada berubah 

menjadi atau berganti dengan yang baru 

4. Perencanaan adalah masyarakat mengikuti perencanaan 

awal/musyawarah, masyarakat ikut terlibat dalam pengambilan 

keputusan menentukan masalah untuk menentukan tujuan yang ingin di 

capai dalam. 

5. Pelaksanaan ialah masyarakat menyebarkan informasi ke sesama warga, 

masyarakat ikut terlibat dalam pelaksanaan pembagian dana bantuan. 

6. Memantau adalah masyarakat memantau jumlah dana yang didapat 

pemerintah desa, masyarakat juga memantau jalannya pembagian dana 

kepada masyarakat dan masyarakat juga harus ikut dalam evaluasi 

pelaksanaan.   
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7. Menerima Hasil adalah masyarakat menerima hasil dari PSKS secara 

langsung. 

A. Operasional Variabel 

Tabel. 2.1. : Operasional Variabel Penelitian 

Variabel Indikator 
Sub Indikator 

Partisipasi 

Masyarakat 

1. Perencanaan 

 

Perencanaan adalah masyarakat 

mengikuti perencanaan 

awal/musyawarah, masyarakat ikut 

terlibat dalam pengambilan keputusan 

menentukan masalah untuk menentukan 

tujuan yang ingin dicapai dalam 

Pembangunan. 

2. Pelaksanaan Pelaksanaan ialah masyarakat 

menyebarkan informasi ke sesama 

warga, masyarakat ikut terlibat dalam 

pelaksanaan pembagian dana bantuan. 

3. Memantau Memantau adalah masyarakat memantau 

jumlah dana yang didapat pemerintah 

desa, masyarakat juga memantau 

jalannya pembagian dana kepada 

masyarakat dan masyarakat juga harus 

ikut dalam evaluasi pelaksanaan.   

4.Menerima 

Hasil 

Menerima Hasil adalah masyarakat 

menerima hasil dari PSKS secara 

langsung. 

Sumber: amalia, (2016:49). Jurnal 
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K. Kerangka Berfikir 

Kerangka fikir ini bertujuan untuk memberikan gambaran lebih jelas 

tentang variabel penelitian dan indikator-indikator yang menentukannya. Ada pun 

kerangka fikir dalam penelitian ini dapat dilihat sebagai berikut: 

Konsep Kepemimpinan 

 

  

1. Perencanaan Pembangunan 

2.Pelaksanaan Pembangunan 

3. Memantau dan Menerima 

4.  Hasil Pembangunan 

 

 

  

   Sumber: amalia, (2016:52). Jurnal 
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