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ABSTRAK 

 

Kepemimpinan politik menunjuk pada kepemimpinan yang berlangsung 
dalam suprastruktur politik dan infrastruktur politik. Suprastruktur politik 
merupakan lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Sedangkan infrastruktur 
politik sangat berkaitan dengan kondisi politik yang berkembang di masyarakat 
seperti pengelompokan masyarakat ke dalam berbagai organisasi. Kepemimpinan 
politik dibagi menjadi dua yaitu transformatif dan transaksional. Komponen 
kepemimpinan transformatif adalah pemimpin yang kharismatik, motivasi yang 
menginspirasi, stimulasi intelektual, dan konsiderasi individu. Komponen 
kepemimpinan transaksional adalah imbalan, manajemen dengan pengecualian, 
dan Laisses Faire. 

Kepala Desa Ngangkatan yang merupakan pemimpin formal pada 
pemerintahan desa ternyata juga menduduki jabatan struktural dalam berbagai 
organisasi tingkat kecamatan maupun kabupaten. Karakteristik kepemimpinan 
Kepala Desa Ngangkatan termasuk ke dalam kepemimpinan transformatif. Ini 
terbukti dari beberapa hal yang dilakukan kepala desa dalam proses pengambilan 
keputusan mengenai pembangunan di Desa Ngangkatan, upaya-upaya yang 
dilakukan dalam mengarahkan kekuatan sosial yang ada di desa, dan peran-peran 
yang dijalankan dalam organisasi eksternal desa baik di tingkat kecamatan 
maupun kabupaten menunjukkan ciri-ciri kepemimpinan transformatif. Metode 
yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan melalui wawancara, 
sedangkan metode yang digunakan untuk menganalisis data menggunakan 
kualitatif  

 

Kata Kunci : Kepemimpinan Politik, Kepentingan, Pengambilan 
Keputusan, Kekuatan-Kekuatan Sosial. 
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KATA PENGANTAR 

Segala Puji bagi Allah SWT atas limpahan rahmat serta hidayah-Nya, 

sehingga saya dapat menyelesaikan Penelitian Skripsi yang berjudul 

Kepemimpinan Politik Transformatif di Desa Ngangkatan Kecamatan Rejoso 

Kabupaten Nganjuk sebagai salah satu syarat kelulusan Studi Ilmu Politik, 

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga. 

Judul skripsi ini menjadi pilihan saya dengan alasan bahwa Desa 

Ngangkatan yang awalnya merupakan desa tertinggal baik dari segi pembangunan 

fisik maupun masyarakatnya sejak adanya pergantian kepemimpinan kepala desa 

banyak mengalami perubahan. Mulai dari pembangunan insfrastruktur seperti 

jalan, jembatan, kantor desa, dan sekolah hingga kegiatan-kegiatan masyarakat 

yang beragam. Kepala Desa Ngangkatan yang merupakan pemimpin formal pada 

pemerintahan desa ternyata dalam masa jabatannya sebagai kepala desa juga 

menduduki jabatan struktural dalam berbagai organisasi tingkat kecamatan 

maupun kabupaten. Selain menjadi pemimpin di desa ternyata kepala desa juga 

menjadi pemimpin pada beberapa organisasi tingkat kecamatan dan kabupaten. 

Sehingga mendorong saya untuk mengetahui bagaimana kepemimpinan politik 

kepala desa. 

Dalam Penulisan Skripsi ini tidak lepas dari bantuan serta sumbangan 

pemikiran dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pertama-tama saya ucapkan 

terima kasih kepada Bapak Wisnu Pramutanto, Drs,. M.Si yang telah menjadi 

dosen pembimbing sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Serta tak 
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lupa terimakasih juga kepada kedua orang tua dan keluarga yang mendukung dan 

memberi semangat. Dan tak lupa juga teman-teman yang selalu menginspirasi dan 

memotivasi. 

Saya menyadari masih banyak kekurangan dalam skripsi ini, oleh karena 

itu saya mengharapkan kritik dan saran yang membangun sebagai bagian yang 

terpisahkan dari usaha perbaikan. Saya berharap Skripsi ini bisa menambah 

temuan-temuan dalam bidang akademik dan bermanfaat bagi semua pihak. 

 

                  Surabaya,  2 Juli 2015 

 

          (Artina Vita Ningrum)  
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