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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 Keberadaan desa sebagai salah satu unit terkecil dari pemerintahan kini 

memiliki posisi yang sangat penting. Ini dibuktikan dengan semakin besarnya 

perhatian pemerintah pusat terhadap desa yang juga terwujud melalui berbagai 

peraturan perundang-undangan yang membahas tentang desa. Banyaknya desa 

yang tertinggal terutama mendapat perhatian dan pembangunan yang lebih 

intensif. Pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan 

kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Desa-desa di 

Indonesia kini ditempatkan sebagai subyek pembangunan agar nantinya terjadi 

kemajuan desa secara menyeluruh. Tujuan utama dari adanya pembangunan desa 

tidak lain adalah kemajuan desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang 

ada di desa tersebut. Ini diwujudkan melalui adanya berbagai pembangunan di 

berbagai sektor yang ada di desa tersebut.  

Kemajuan yang signifikan dari desa tertinggal tidak dapat begitu saja 

terlepas dari peran pemerintah desa baik kepala desa maupun perangkat desa 

sebagai penyelenggara pemerintahan di tingkat desa. Kepala desa sebagai 

pemimpin pemerintahan desa mempunyai kontribusi yang besar dalam 

pembangunan dan kemajuan desa. Kepala desa sebagai penentu utama 

pembangunan desa haruslah bekerja dengan lebih baik untuk membangun desa 

namun bukan hanya kepala desa saja, perangkat desa sebagai penyelenggara 
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pemerintahan desa haruslah ikut berperan serta dalam pembangunan desa. 

Penyelenggara pemerintahan desa harus mereka yang mempunyai kualifikasi 

sumber daya manusia yang memadai. 

Pembangunan desa tidak selalu berjalan dengan baik jika tidak didukung 

oleh semua masyarakat yang ada di desa. Dibutuhkan dukungan dari berbagai 

pihak yang ada di desa, jadi bukan hanya mengenai program-program pemerintah 

yang terpadu. Seperti yang terjadi di Desa Buaran Bambu yang akhir-akhir ini 

baru melakukan pembangunan desa yaitu pembangunan kantor desa sendiri 

karena kantor desa sebelumnya mengontrak di salah satu rumah warga. Perubahan 

dan kemajuan desa itu dapat berjalan apabila warga selalu aktif untuk 

menyampaikan kondisi masing-masing mereka tinggal. Mengenai saluran 

pembuangan air limbah rumah tangga, jalan lingkungan dan kondisi lingkungan 

yang sangat mendesak untuk diperbaiki.1 Dari sini terlihat bahwa pembangunan 

desa merupakan hal yang sangat kompleks, tidak hanya mengenai sumber daya 

material yang dimiliki oleh pemerintah desa itu sendiri tetapi juga harus adanya 

sumber daya manusia yang memadai. Kepemimpinan kepala desa yang baik juga 

dibutuhkan juga kontribusi aktif masyarakat desa dalam penyampaikan aspirasi 

terutama mengenai pembangunan desa yang akan dilakukan. Kontribusi aktif 

masyarakat desa membuat pembangunan akan sangat efektif karena pembangunan 

itu berasal dari usulan masyarakat sendiri dan yang memang benar-benar 

dibutuhkan masyarakat. Kepala desa yang selalu mendengarkan aspirasi 

                                                           
1 http://tangerangekspres.com/desa-buaran-bambu-punya-kantor-baru/ (diakses pada selasa, 28 
oktober 2014 pukul 20.21) 
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masyarakat mengenai pembangunan desa maka juga menjadi faktor yang sangat 

menentukan bagi keberhasilan pembangunan itu sendiri. Tujuan pembangunan 

desa akan sangat mudah tercapai jika seluruh elemen yang ada di desa terutama 

masyarakat desa tersebut berperan aktif mendukung program desa. 

Kepala Desa Aman Damai yang menjadi salah satu nominator desa terbaik 

tingkat Provinsi Sumatera Utara tahun 2014 mengakui bahwa maju dan 

berkembangnya Desa Aman Damai saat ini tidak terlepas dari dukungan seluruh 

masyarakat yang dinilainya berperan aktif dalam proses pembangunan desa.2 

Peran dan dukungan masyarakat desa sangatlah menentukan dalam pembangunan 

desa dan pada dasarnya menjadi sebuah tolak ukur bagi kemajuan desa. Apabila 

masyarakat ikut serta aktif dalam program pembangunan desa maka tidak 

diragukan lagi pembangunan akan berjalan efektif dan dampaknya pun akan 

sangat bermanfaat bagi masyarakat. Namun apabila dukungan dan peran 

masyarakat desa rendah maka pembangunan desa tidak akan berjalan dengan 

efektif karena pembangunan desa hanya bertumpu kepada kepala desa dan 

perangkat desa sebagai penyelenggara pemerintahan desa.  

Kemajuan desa tidak begitu saja terlepas dari bagaimana kepemimpinan 

kepala desa, seperti diungkapkan Kepala Desa Ngestirejo dalam tugas lebih 

berpegang pada aturan-aturan yang ada dengan mengemban tugas sebagai 

pengabdian pada desa dan masyarakat Desa Ngestirejo sehingga tidak 

mementingkan kepentingan pribadi. Kemajuan desa dan pelayanan kepada 
                                                           
2http://analisadaily.com/snews/read/aman-damai-nominator-desa-terbaik-tingkat-
sumut/37919/2014/06/13  (diakses pada selasa, 28 oktober 2014 pukul 21.45) 
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masyarakat akan lebih baik dari sebelumnya jika kinerja semua perangkat desa 

secara menyeluruh memiliki komitmen meningkatkan  produktivitas dan etos 

kerjanya. Perangkat desa harus cepat menyesuaikan diri dengan tugas dan 

lingkungan kerjanya supaya dapat membawa  kemajuan desa, apalagi dengan 

pengalaman berorganisasi yang dimiliki diharapkan bisa memberikan suasana 

baru dengan etos pengabdian kerja yang tinggi.3 Kepemimpinan kepala desa 

sangatlah menentukan bagaimana kemajuan desa itu sendiri, kepala desa haruslah 

mempunyai prinsip-prinsip dalam menjalankan kepemimpinan di desa yang ia 

pimpin. Dengan adanya prinsip kepemimpinan yang jelas maka perangkat desa 

yang berada dalam satuan kerjanya akan selalu mengikuti bagaimana cara kerja 

dan kepemimpinan kepala desa. Dengan begitu maka tujuan-tujuan yang ingin 

dicapai termasuk kemajuan desa akan dengan mudah tercapai dibandingkan desa 

dengan kepemimpinan kepala desa yang tidak mempunyai prinsip-prinsip yang 

jelas dalam mengerjakan tugas. 

Salah satu desa juga berhasil membangun semangat gotong royong dan 

menghilangkan pelayanan ala birokrasi yang bertele-tele. Mulai pembuatan KTP, 

mengurus akte kelahiran, hingga surat pernikahan, warganya tidak pernah 

dipersulit. Semangat gotong royong sudah membuat  pungli di desa yang Effendi 

pimpin hilang. Pembangunan jalan rusak, masjid semuanya dilakukan secara 

gotong royong dan transparan. Effendi sebagai salah satu kepala desa teladan 

menuturkan bahwa menyatukan pola pikir agar bisa selaras adalah perjuangan 

                                                           
3 http://waktoe.com/pelantikan-dan-sumpah-kaur-baru-desa-ngestirejo/ (diakses pada selasa, 28 
oktober 2014 pukul 20.59) 
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yang butuh proses waktu. Secara bertahap, akhirnya Effendi aktif dari rumah ke 

rumah warga untuk berkomunikasi. Cara ini dilakukan hampir satu periode 

pertama kepemimpinannya. Sambil aktif berkomunikasi dengan warganya, 

Effendi juga langsung mengarahkan jajaran perangkat kerja bawahannya untuk 

bisa melayani sepenuh hati. Awalnya, cara ini juga sulit karena dirinya mesti 

memberikan contoh langsung kepada bawahannya. Sikap santun, ramah, dan tidak 

pamrih dilakukannya sebagai contoh langsung.4 Setiap kepala desa dalam 

kepemimpinnya pasti mempunyai cara yang berbeda-beda, tidak semua 

kepemimpinan kepala desa harus sama, hal itu tergantung bagaimana kepribadian 

dan penggunaan kekuasaan yang dipunyai. Apakah kepala desa lebih cenderung 

dekat dengan masyarakat atau sebaliknya dalam pembangunan desa sangatlah 

berpengaruh dalam proses memajukan desa. Untuk merubah desa ke arah yang 

lebih baik dan juga memajukan desa pada dasarnya sangatlah sulit, kepala desa 

haruslah menjadi pemimpin yang sesuai dengan karakter masyarakat desa itu 

sendiri. 

Fenomena mengenai desa sangatlah menarik untuk diteliti terutama dari 

segi kepemimpinan kepala desa. Seperti salah satu desa yang ada di Kabupaten 

Nganjuk. Kabupaten Nganjuk yang merupakan salah satu Kabupaten di Jawa 

Timur dengan banyaknya desa tertinggal akhir-akhir ini banyak mengalami 

perkembangan. Salah satunya yaitu Desa Ngangkatan Kecamatan Rejoso 

Kabupaten Nganjuk akhir-akhir menjadi desa yang disorot di Kabupaten Nganjuk. 

                                                           
4http://news.detik.com/read/2014/08/15/155222/2663419/608/wujudkan-desa-bebas-pungli-m-
effendi-jadi-kades-teladan?nd772205608 (diakses pada selasa, 28 oktober 2014 pukul 21.25) 
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Desa Ngangkatan. Desa Ngangkatan yang sebelumnya merupakan desa tertinggal 

baik dari segi infastruktur  maupun masyarakatnya, sejak kepemimpinan Agus 

Pranoto sebagai kepala desa banyak mengalami perkembangan menuju ke arah 

yang lebih baik. Perkembangan ini tidak dapat dilepaskan begitu saja dari 

kepemimpinan kepala desa. Pengamatan berbagai pihak dari tahun ke tahun selalu 

menunjukan kemajuan yang  cukup siqnifikan, setidaknya untuk  5 tahun terakhir 

ini. Kemajuan  dibidang pembangunan infrastruktur baik jalan, jembatan, saluran 

irigasi, tempat ibadah. Kemajuan dibidang kepemudaan dan politik  juga 

mengalami kemajuan yang sangat menggembirakan. Kerukunan dan sifat gotong 

royong serta guyup rukun menjadi kepribadian masyarakatnya. Keberhasilan itu 

tidak bisa lepas dari konsep kepemimpinan kepala desa Ngangkatan yang 

tentunya berkat kerjasama dan kontribusi yang cukup besar dari semua perangkat 

desa.5 Kemajuan desa ini sangatlah menarik, jika dibawah pemerintahan kepala 

desa sebelumnya desa tidak mengalami banyak perubahan namun di bawah 

pemerintahan kepala desa yang baru ini Desa Ngangkatan banyak mengalami 

pembangunan baik fisik maupun masyarakatnya. Kepemimpinan kepala desa 

yang baru pembangunan desa yang signifikan dapat terwujud. 

Kepala Desa Ngangkatan juga merupakan salah satu pengurus Parade 

Nusantara Kabupaten Nganjuk. Parade Nusantara tidak hanya fokus pada 

perjuangan utama mereka yang insgin agar pemerintah pusat menganggarkan 

sebesar 10℅ dari total APBN untuk pembangunan Desa. Kedepan, Parade 

Nusantara juga akan menggagas kegiatan-kegiatan ataupun program-program 

                                                           
5 http://megaposeditor.blogspot.com/2013/01/nganjuk261.html (diakses pada selasa, 28 oktober 
2014 pukul 20.50) 
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yang menyentuh dan bermanfaat bagi masyarakat luas.6 Selain mengembangkan 

Desa Ngangkatan, kepala desa juga tergabung dan menjadi salah satu pengurus 

Parade Nusantara. Parade Nusantara yaitu persatuan rakyat desa nusantara 

terutama disini yaitu di Kabupaten Nganjuk merupakan perkumpulan kepala desa, 

perangkat desa, mantan kepala desa dan tokoh masyarakat di wilayah Kabupaten 

Nganjuk. Organisasi ini memperjuangkan kepentingan rakyat desa di Kabupaten 

Nganjuk. Parade Nusantara bertujuan untuk mempererat persatuan dan kesatuan 

masyarakat di Kabupaten Nganjuk dan memperjuangkan kepentingan-

kepentingan rakyat desa. Kepala Desa Ngangkatan selain sukses melakukan 

berbagai pembangunan sehingga membawa Desa Ngangkatan menjadi lebih maju 

ternyata juga tergabung dalam organisasi lingkup kabupaten. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

1) Bagaimana pengambilan keputusan di Desa Ngangkatan? 

2) Bagaimana upaya Kepala Desa Ngangkatan mengarahkan kekuatan sosial 

yang ada di desa dalam proses-proses pembuatan keputusan? 

3) Bagaimana peran Kepala Desa Ngangkatan dalam organisasi eksternal 

desa? 

 

 

                                                           
6 http://fajarnusantara-red.blogspot.com/2010/05/parade-nusantara-nganjuk-fasilitasi.html (diakses 
pada selasa, 28 oktober 2014 pukul 20.25) 
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1.3 Tujuan Penelitian 

1) Untuk mengetahui hubungan Kepala Desa Ngangkatan dengan masyarakat 

Desa Ngangkatan dalam pengambilan keputusan yang ada di Desa 

Ngangkatan 

2) Untuk mengetahui upaya Kepala Desa Ngangkatan mengarahkan 

kekuatan-kekuatan sosial yang ada di desa dalam proses-proses pembuatan 

keputusan 

3) Untuk mengetahui peran Kepala Desa Ngangkatan dalam berbagai 

organisasi eksternal desa 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Praktis 

Manfaat praktis dari penelitian adalah agar hasil penelitian ini 

menjadi sebuah referensi dan sumbangan pemikiran bagi institusi dan 

masyarakat terhadap hal yang berkaitan dengan kondisi kepemimpinan 

politik kepala desa terutama dalam upaya memajukan desa di Kabupaten 

Nganjuk. 

1.4.2 Manfaat Akademis 

 Manfaat akademis dari penelitian ini adalah sebagai referensi baru dalam 

pengembangan studi tentang kepemimpinan kepala desa terutama dalam kemajuan 
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desa bagi mahasiswa Fakulltas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, khususnya 

mahasiswa Program Studi Ilmu Politik yang tertarik dengan masalah serupa. 

 

1.5 Kerangka Teori 

1.5.1 Kepemimpinan Politik 

Dalam kepemimpinan, selalu terjadi hubungan yang memunculkan 

pemimpin. Dalam kepemimpinan juga terjadi proses interaksi antara 

pemimpin dan yang dipimpin, pemimpin dengan kekuasaannya dan 

kewibawaannya mempengaruhi yang dipimpin dan mengarahkan 

tindakannya menuju pada tujuan yang ingin dicapai. Pemimpin 

memiliki tugas membuat kebijakan, melaksanakan kebijakan dan juga 

mengarahkan yang dipimpin sebagai kekuatan politik untuk mencapai 

suatu tujuan yang telah ditetapkan. Kepemimpinan yang kuat selalu 

didukung oleh anggota yang luas dan mempunyai kemampuan yang 

memadai untuk ikut serta mempengaruhi proses politik. Pemimpin 

mempunyai peluang yang lebih besar untuk menguasai dan untuk 

mengendalikan keadaan. Pemimpin mempunyai kemampuan untuk 

mempengaruhi orang lain, menegaskan kekuasaan di dalam kelompok, 

dan bahkan memberikan keuntungan dan kerugian. Pemimpin pastilah 
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memiliki status yang lebih tinggi dan mendapat penghormatan yang 

lebih dari para anggota-anggotanya.7  

Kepemimpinan menjadi bagian dari kekuasaan, tetapi tidak 

sebaliknya. Mirip dengan kekuasaan, kepemimpinan merupakan suatu 

hubungan antara pihak yang memiliki pengaruh dan orang yang 

dipengaruhi dan juga kemampuan menggunakan sumber pengaruh 

secara efektif. Berbeda dengan kekuasaan yang terdiri atas banyak 

jenis sumber pengaruh, kepemimpinan lebih menekankan pada 

kemampuan persuasi untuk mempengaruhi pengikut.8 Ruang lingkup 

kekuasaan sangatlah luas dan kepemimpinan merupakan salah satu 

bagian dari kekuasaan. Jika kekuasaan lebih menekankan pada 

sumber-sumber pengaruh yang digunakan maka penekanan 

kepemimpinan lebih kepada bagaimana kemampuan menggunakan 

sumber-sumber pengaruh itu secara efektif untuk mencapai tujuan 

yang telah ditetapkan. Kepemimpinan lebih kepada bagaimana seorang 

pemimpin mempersuasi pengikutnya dimana pengikut ini merupakan 

kekuatan politik sebagai sarana mencapai tujuan. Kepemimpinan 

politik pada dasarnya lebih menggunakan hubungan-hubungan 

informal dan personal dalam menggerakkan pengikutnya untuk 

mencapai tujuan tertentu. Orang yang secara formal menjadi elite 

politik atau kepala suatu instansi dapat saja memainkan peranan 

                                                           
7 Sastroatmidjo, Sudijono. 1995. Perilaku Politik. Semarang : IKIP Semarang Press 

8 Surbakti, Ramlan. 1999. Memahami Ilmu Politik. Jakarta : PT. Grasindo. Hlm 134 
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sebagai pemimpin politik kalau memenuhi karakteristik 

kepemimpinan. Penyelenggara politik dan pemerintahan yang sukses 

biasanya orang yang dapat menggunakan berbagai tipe penggunaan 

sumber pengaruh sesuai konteks dan jenis permasalahan. 

Kepemimpinan politik lebih cenderung menggunakan hubungan yang 

sifatnya informal dan personal dibandingkan dengan hubungan yang 

sifatnya formal. Namun tidak dapat dipungkiri ada pula pemimpin 

formal yang juga merupakan pemimpin politik, hal ini sangat 

bergantung pada bagaimana kemampuan pemimpin itu menggunakan 

sumber pengaruh yang ia miliki secara efektif sehingga dapat 

mempengaruhi pengikutnya untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam 

buku Ramlan Surbakti tipe kepemimpinan yang menjelaskan 

hubungan antara pemimpin dan yang dipimpin dikemukakan oleh 

James MacGregor Burns yaitu bahwa kepemimpinan pada dasarnya 

dibagi menjadi 2 yaitu transaksional dan transformatif. Kepemimpinan 

transaksional yaitu kepemimpinan dimana semua hal yang dilakukan 

oleh pemimpin dengan pihak lain bertujuan untuk pertukaran nilai 

yang penting. Pertukaran ini mencangkup bidang-bidang politik seperti 

suara dan kekuasaan, bidang-bidang ekonomi seperti uang, bidang-

bidang psikologi seperti kesediaan mendengarkan keluhan orang lain. 

Kepemimpinan transformatif yaitu kepemimpinan dimana semua hal 

yang dilakukan oleh pemimpin dengan pihak lain bertujuan 

mengangkat ke tingkat moral, motivasi dan kegiatan yang lebih tinggi. 
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Sumber kekuasaan yang dimiliki tidak untuk tawar-menawar tetapi 

digunakan bersama untuk mencapai tujuan bersama.9 

Pemimpin melakukan pendekatan dengan yang dipimpinnya 

melalui cara menukar sesuatu untuk sesuatu yang lain misalnya 

menukar pekerjaan dengan suara, subsidi untuk kontribusi kampanye. 

Beberapa transaksi menjadi hal yang penting bagi pemimpin dan yang 

dipimpinnya., terutama bagi mereka yang berada dalam suatu 

kelompok, legislatif maupun partai politik. Jadi kepemimpinan 

transaksional dapat terjadi ketika seorang pemimpin mempunyai 

inisiatif melakukan kontak dengan lainnya untuk sebuah tujuan 

merubah nilai sesuatu. Perubahan ini dapat berupa ekonomi, politik 

maupun psikologi. Terjadi pertukaran barang dengan barang, barang 

dengan uang, perdagangan perolehan suara diantara kandidat-kandidat 

atau masyarakat atau legislator, kesediaan untuk menukar sesuatu yang 

disukai orang lain dengan cara mendengarkan apa yang menjadi 

masalah mereka. Masing-masing orang dalam kelompok melakukan 

proses tawar-menawar dengan sengaja untuk memperoleh sumber 

kekuasaan dan dukungan lainnya. Setiap orang menghargai orang 

lainnya. Tujuan mereka berhubungan, paling tidak memperluas tujuan 

mereka dengan menggunakan kedudukan untuk proses tawar-menawar 

dan bisa dengan proses untuk terus maju. Tetapi hubungan ini sangat 

sulit untuk maju. Orang yang melakukan tawar-menawar tidak 

                                                           
9 Ibid 
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mempunyai tujuan yang akan dicapai bersama-sama, oleh karena itu 

seringkali jalan yang ditempuh akan berbeda-beda dan terjadi 

perpecahan. Pemimpin mempunyai hak untuk membuat sebuah 

keputusan, tetapi tidak ada salah satupun yang mengikat pemimpin 

maupun pengikut dan tidak ada tujuan yang berkelanjutan. Jika 

dibandingkan dengan kepemimpinan transaksional, kepemimpinan 

transformatif jauh lebih kompleks dan kuat. Pemimpin transformatif 

menghargai dan mengeksploitasi keberadaan kebutuhan serta 

keinginan pengikutnya. Tetapi melebihi itu, pemimpin transformatif 

melihat motif potensial pengikutnya, mencoba membuat kepuasan 

yang tinggi atas kebutuhan pengikutnya, dan mengajak semua orang 

menjadi pengikutnya. Pemimpin transformatif terjadi ketika satu atau 

beberapa orang terkait satu sama lain sehingga hubungan pemimpin 

dan pengikut ini menaikkan satu sama lain menuju tingkat motivasi 

dan moralitas yang lebih tinggi. Mereka mungkin dimulai dari tujuan 

yang berbeda-beda namun masih tetap berhubungan dan akhirnya 

menyatu. Basis kekuasaan saling berhubungan meskipun tidak sama, 

tetapi mereka saling mendukung untuk bersama-sama mencapai 

tujuan.10 

Tipe kepemimpinan yang diungkapkan oleh Burns ini didasarkan 

pada bagaimana pemimpin tersebut berinteraksi dengan yang 

dipimpinnya. Jika kepemimpinan transaksional lebih kepada 

                                                           
10 MacGregor Burns, James. 1978. Leadership. New York : Harper & Row 
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bagaimana pemimpin melibatkan diri dengan yang dipimpinnya hanya 

untuk pertukaran nilai, maka kepemimpinan transformatif lebih kepada 

bagaimana pemimpin tersebut mampu melakukan perubahan terhadap 

nilai, kepercayaan dan kebutuhan yang dipimpinnya. Seperti yang 

burns ungkapkan, kepemimpinan transformatif terjadi ketika satu 

orang atau lebih terikat dengan yang lainnya sehingga pemimpin dan 

pengikutnya sama-sama menuju tingkatan motivasi dan moral yang 

lebih tinggi. Kepemimpinan transformatif menghasilkan dampak 

terhadap pemimpin dan pengikutnya. Kepemimpinan transformatif 

menghasilkan hubungan yang mendorong pengikut untuk mengikuti 

pemimpinnya dan mungkin membuat pemimpin menjadi agen moral. 

Pemimpin transformatif membuat dirinya membangun hubungan yang 

dinamis dengan pengikutnya, dimana pengikutnya akan merasa 

nyaman dan lebih aktif dengan hubungan tersebut, sehingga 

menciptakan kader-kader baru untuk pemimpin. Pemimpin 

transformatif meningkatkan moralitas para pengikutnya.11 

Menurut James MacGregor Burns kepemimpinan harus 

disejajarkan dengan tujuan kolektif dan para pemimpin harus dinilai 

dari keefektifan kemampuan mereka untuk membuat perubahan sosial. 

Burns menunjukkan bahwa peran pemimpin dan pengikutnya bersatu 

dalam sebuah konsep dan proses kepemimpinan merupakan wujud dari 

                                                           
11 Venkat R, Krishnan, 2012. ‘Transformational leadership and personaoutcomes: empowerment 

as mediator’,  Leadership & Organization Development Journal”. Vol. 33 Iss: 6 pp. 550 – 563 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

SKRIPSI KEPEMIMPINAN POLITIK TRANSFORMATIF DI DESA NGANGKATAN 
KECAMATAN REJOSO KABUPATEN NGANJUK

ARTINA VITA NINGRUM



I-15 
 

konflik dan kekuasaan. Pemimpin transaksional mendekati pengikut 

melalui pertukaran satu atau beberapa hal, misalnya pemimpin 

memberikan hadiah kepada guru yang paling rajin bekerja melalui 

peningkatan anggaran tunjangan. Kepemimpinan transaksional terjadi 

ketika seseorang mengambil inisiatif dalam melakukan kontak dengan 

lainnya untuk tujuan pertukaran nilai. Kedua belah pihak mengakui 

bahwa hubungan kekuasaan untuk mengejar tujuan masing-masing. 

Orang-orang tidak terikat oleh tujuan yang sama. Sebaliknya, 

kepemimpinan transformatif terjadi ketika satu atau lebih orang terlibat 

satu sama lain dan mereka saling meningkatkan motivasi dan 

moralitas. Dalam hal ini, basis kekuasaan digunakan untuk mendukung 

dalam pencapaian tujuan. Pemimpin transformatif berusaha untuk 

meningkatkan tingkah laku dan aspirasi etika yang dipimpinnya 

maupun dirinya sendiri.12 

Kepemimpinan politik menunjukkan kepemimpinan berlangsung 

dalam suprastruktur politik dan yang berlangsung dalam infrastruktur 

politik (partai politik dan organisasi kemasyarakatan).13 Jadi 

suprastruktur politik sangat berkaitan dengan struktur pemerintahan 

mulai dari lembaga-lembaga negara dan juga hubungannya dengan 

lembaga lainnya. Suprastruktur politik adalah lembaga legislatif, 

                                                           
12 Steward, Jan. 2006. ‘Tranformational Leadership : An Evolving Concept Examined through the 
Works of Burns, Bass, Avolia, and Leithwood’, Canadian Journal of Educational Administration 
and Policy”. Vol 54 

13 Surbakti, Ramlan. 1999. Memahami Ilmu Politik. Jakarta : PT. Grasindo. hlm 134 
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eksekutif, dan yudikatif. Lembaga ini mulai dari pusat hingga yang ada 

di tingkat lokal seperti desa. Sedangkan infrastruktur politik sangat 

berkaitan dengan kondisi politik yang berkembang di masyarakat, 

organisasi masyarakat dapat berupa pengelompokan masyarakat ke 

dalam berbagai organisasi dan dari berbagai organisasi ini pada 

akhirnya menjadi sebuah kekuatan sosial dalam masyarakat itu sendiri. 

Komponen kepemimpinan transformatif menurut Bernard M. Bass 

yaitu : 

- Pemimpin yang kharismatik 

Kepemimpinan transformatif selalu berhubungan dengan pemimpin 

yang menjadi teladan karena menjalankan sebuah peran. Mereka 

dihormati dan dikagumi oleh pengikutnya, jadi pengikut 

mengidentifikasikan diri dengan pemimpinnya dan selalu berusaha 

menyamai pemimpinnya. Pemimpin mempunyai pandangan dan 

pendirian yang jelas dalam pencapaian tujuan, pemimpin ini bersedia 

menerima resiko yang terjadi. 

- Motivasi yang menginspirasi 

Pemimpin transformatif selalu berperilaku memotivasi, menumbuhkan 

semangat dan menarik orang lain. Pemimpin selalu 

mengkomunikasikan harapan dengan jelas dan mereka 

mendemonstrasikan komitmen untuk mencapai tujuan serta bersama-

sama berbagi pandangan. 
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- Stimulasi intelektual 

Pemimpin transformatif dengan aktif mengumpulkan ide-ide baru dan 

cara baru untuk melakukan berbagai hal. Mereka mendorong orang 

lain untuk menjadi lebih kreatif dan mereka tidak pernah melakukan 

pembenaran publik atau mengkritisi orang lain. 

- Konsiderasi individu 

Pemimpin transformatif memberi perhatian terhadap kebutuhan dan 

pengembangan potensi pengikutnya. Pemimpin selalu memperlihatkan 

dukungan dimana saat terjasi pilihan yang berbeda. Interaksi dengan 

pengikut lebih kepada hubungan yang mendorong dan pemimpin 

selalu memberikan perhatian kepada setiap individu. 

Komponen kepemimpinan transaksional yaitu :  

- Imbalan 

Pemimpin memberikan pekerjaan dan kemudian imbalan kepada 

pengikutnya dengan tujuan untuk membuat orang tersebut 

menyerahkan kepemilikan hak tertentu.. 

- Manajemen dengan pengecualian 

Pemimpin selalu memonitor pengikutnya dan memperhatikan 

kepentingan mereka. Manajemen dengan pengecualian ada dua yaitu 

pasif dan aktif. Manajemen dengan pengecualian pasif yaitu 

memberikan masukan ketika terjadi kesalahan dan membutuhkan 

tindakan koreksi. Manajemen dengan pengecualian aktif yaitu ketika 
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terjadi kepentingan untuk menjaga keamanan. Misalnya, pemimpin 

membutuhkan untuk mengawasi kelompok pekerja. 

- Laisses Faire 

Pemimpin pada hakikatnya melakukan pengelakan terhadap kebiasaan 

pemimpin. Kebiasaan pemimpin terabaikan dan tidak terjadi transaksi 

untuk mengangkat orang untuk berkuasa. 

Kepemimpinan politik bisa jadi dipunyai oleh pemimpin yang ada 

di tingkat pusat maupun yang ada di tingkat lokal. Yang menjadi fokus 

disini yaitu pemimpin yang ada di tingkat lokal yaitu desa. Kepala desa 

yang memimpin desa merupakan orang yang mempunyai kewenangan 

menyangkut urusan desa. Kepala desa merupakan wakil pemerintah 

yang ada di desa, ia dipilih lewat pemilihan umum tingkat desa dan 

disetujui oleh kecamatan dan pada akhirnya diangkat oleh kabupaten 

di bawah yuridiksi pemerintahan provinsi. Keberadaan kepala desa 

bukan hanya untuk memperhatikan kepentingan penduduk desa, tetapi 

juga harus memberi pertanggungjawaban kepada mereka.14 Kepala 

desa merupakan pemimpin yang secara resmi diangkat dan 

mendapatkan sebagian kekuasaan mereka karena hubungan mereka 

dengan pemerintahan. Kekuasaan kepala desa bukan hanya kepada 

kekuasaan yang dipaksakan dan birokratis tetapi yang penting justru 

bagaimana kepemimpinan itu memenuhi citra ideal sebagai sosok 

                                                           
14  Nordholt, Nico Schulte. 1987. Ojo dumeh : Kepemimpinan Lokal dalam Pembangunan. Jakarta 
: Pustaka Sinar Harapan 
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teladan seorang pemimpin yang berjiwa kuat, memikat dan penuh 

dengan sifat baik. Menurut Quarles Van Uffort yang melakukan studi 

tentang kepemimpinan pedesaan, ada 2 tipe kepemimpinan pedesaan 

yaitu kepemimpinan yang berorientasi kepada masyarakat dan yang 

beorientasi ke atas.15 

Kepemimpinan yang berorientasi kepada masyarakat yaitu 

pemimpin yang terutama berorientasi moral dengan rasa tanggung 

jawab kemasyarakatan yang tinggi. Pemimpin yang demikian ini 

merasa sangat risau karena mereka hasil pilihan, mereka dibentengi 

oleh ekspos publik, dan mendapat berkah moralitas. Pemimpin ini 

mewakili masyarakat dan melindungi penduduk desa dari pengaruh 

luar. Mereka menganggap dirinya sebagai perantara di antara negara 

dan penduduk desa. Dengan demikian mereka berusaha untuk 

menyuarakan kepentingan rakyat desa dan berusaha mendapatkan 

persetujuan rakyat sebelum melaksanakan program pembangunan 

pemerintahan. Pemimpin ini adalah orang terpandang di desa dan 

mendapat kepercayaan dari masyarakat dan memiliki ikatan 

kekeluargaan dari masyarakat desa yang dilayani dan yang hidup 

bersama-sama dengannya. Pemimpin ini sering memperlihatkan diri 

sebagai bapak masyarakat yang bersikap melindungi dan murah hati. 

Sedangkan kepemimpinan yang berorientasi ke atas dan keluar yaitu 

                                                           
15 Antlov, Hans dan Sven Cederroth. 2001. Kepemimpinan Jawa. Jakarta : Yayasan Obor 
Indonesia. hlm. 16 
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pemimpin merupakan pemangku jabatan yang ditetapkan dengan 

mandat resmi, dibebani tugas-tugas administrasi dan tertarik karena 

akses terhadap sumber daya negara. Pemimpin desa mendapat 

kekuasaan mereka dari ; (a) Selain legitimasi pemerintah juga terutama 

dari bantuan material juga immaterial yang diberikan kepada 

pengikutnya dengan sesuatu yang menarik pada dirinya, pemimpin ini 

memiliki kepribadian yang luar biasa dan berkharisma. 

  

1.6 Kerangka Konseptual  

1.6.1 Kekuasaan 

Menurut Robert Dahl, A dikatakan memiliki kekuasaan atas B 

apabila A dapat mempengaruhi B untuk melakukan sesuatu yang 

sebenarnya tidak dikehendaki B. Maksudnya, apabila A mempengaruhi B 

untuk melakukan sesuatu yang sesuai dengan kehendak B maka hubungan 

ini tidak dapat diartikan sebagai kekuasaan. Hubungan kekuasaan terdapat 

3 unsur yang selalu terkandung di dalamnya yaitu tujuan, cara penggunaan 

sumber-sumber pengaruh, dan hasil penggunaan sumber-sumber pengaruh. 

Apabila dijabarkan maka ciri kekuasaan yaitu : (a) Kekuasaan merupakan 

hubungan antar manusia; (b) Pemegang kekuasaan mempengaruhi pihak 

lain; (c) Pemegang kekuasaan dapat seorang individu, kelompok, 

organisasi ataupun pemerintah (negara dalam hubungan luar negeri); (d) 

Sasaran kekuasaan (yang dipengaruhi) dapat berupa individu, kelompok, 
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organisasi atau pemerintahan (negara); (e) Suatu pihak yang memiliki 

sumber kekuasaan belum tentu mempunyai kekuasaan  karena bergantung 

pada kemampuannya menggunakan sumber-sumber kekuasaan secara 

efektif; (f) Penggunaan sumber-sumber kekuasaan mungkin melibatkan 

paksaan, konsensus, atau kombinasi keduanya; (g) Hal ini bergantung 

kepada perspektif moral yang digunakan, yakni apakah tujuan yang 

hendak dicapai; (h) Hasil penggunaan sumber-sumber pengaruh itu dapat 

menguntungkan seluruh masyarakat atau dapat juga hanya menguntungka 

kelompok kecil masyarakat, hal ini bergantung kepada ada atau tidaknya 

distribusi kekuasaan yang relative merata dalam masyarakat tersebut; (i) 

Pada umumnya kekuasaan politik mempunyai makna bahwa sumber-

sumber itu digunakan dan dilaksanakan untuk masyarakat umum, 

sedangkan kekuasaan yang bersifat pribadi cenderung digunakan untuk 

kepentingan sebagian kecil masyarakat; (j) Kekuasaan yang beraspek 

politik merupakan penggunaan sumber-sumber pengaruh untuk 

mempengaruhi proses politik.16 

 

1.6.2. Pengaruh  

Menurut Floyd Hunter, kekuasaan merupakan pengertian pokok dan 

pengaruh bentuk khususnya. Beberapa sarjana kontemporer yang melihat 

pengaruh sebagai bentuk khusus dari kekuasaan antara lain seorang ahli 

                                                           
16 Surbakti, Ramlan. 1999. Memahami Ilmu Politik. Jakarta: PT. Grasindo. Hlm 57-59 
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ilmu politik Belanda Uwe Becker yaitu bahwa pengaruh adalah 

kemampuan yang terus berkembang yang berbeda dengan kekuasaan, 

pengaruh tidak begitu terkait dengan usaha memperjuangkan dan 

memaksakan kepentingan. Menurut Norman Barry pengaruh adalah suatu 

tipe kekuasaan yang, jika seseorang yang dipengaruhi agar bertindak 

dengan cara tertentu, dapat dikatakan terdorong untuk bertindak demikian, 

sekalipun ancaman sanksi yang terbuka tidak merupakan motivasi yang 

mendorongnya. Pengaruh biasanya tidak merupakan satu-satunya faktor 

yang menentukan perilaku seseorang, dan sering bersaing dengan faktor 

lain. Bagi pelaku yang dipengaruhi masih terbuka alternatif lain untuk 

bertindak. Akan tetapi, sekalipun pengaruh sering kurang efektif 

dibandingkan dengan kekuasaan, ia kadang-kadang mengandung unsur 

psikologis dan menyentuh hati dan karena itu seringkali cukup berhasil.17 

 

1.6.3 Kepentingan 

Kepentingan merupakan tujuan-tujuan yang dikejar oleh pelaku-

pelaku atau kelompok politik.18 Jadi pelaku-pelaku atau yang sering 

disebut aktor politik maupun kelompok politik pasti dalam setiap 

tindakannya mempunyai tujuan yang ingin dicapai terutama dalam hal 

politik itu sendiri, tujuan-tujuan inilah yang disebut kepentingan. Pelaku-

                                                           
17 Budiardjo, Miriam. 2010. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama. 
hlm.65-67 

18 Ibid. Hlm.59 
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pelaku maupun kelompok politik akan selalu memperjuangkan 

kepentingannya. 

 

1.6.4 Elite Politik 

Masyarakat secara umum terbagi ke dalam 2 kategori, kategori 

pertama yaitu sekelompok kecil manusia yang berkemampuan dan 

menduduki posisi memerintah, sedangkan kategori kedua yaitu sejumlah 

besar massa yang diperintah. Kategori mengenai sekelompok kecil 

manusia yang memerintah / berkuasa inilah yang disebut sebagai elite. 

Konsep dasar elite menjelaskan bahwa di dalam kelompok penguasa (the 

rulling class) selain ada elite yang berkuasa juga ada elite tandingan 

dimana elite ini memiliki sumber kekuasaan berupa massa apabila elte 

yang berkuasa kehilangan kemampuannya untuk memerintah yang 

kemudian kekuasaan diambil alih oleh elite tersebut. 

Elite menurut Suzzane Keller, berasal dari kata elligerre, yang 

berarti memilih. Elite menunjuk, pada sekelompok orang dalam 

menempati kedudukan-kedudukan tertinggi. Elite-elite yang menonjol ini 

merupakan minoritas kecil yang terorganisir rapi dan kohesif dan 

masyarakat dianggap dapat diatur dikarenakan sifatnya yang mayoritas 

dan apatis. Para sejarah politik lain yang mendukung teori Elitisme ini 

memandang bahwa pada masyarakat modern bukan hanya satu dimensi 

kekuasaan saja melainkan terdapat beberapa dimensi kekuasaan dalam 
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setiap bidang kegiatan masyarakat. Mereka yang memiliki kealian dan 

ketrampilan tertentu yang dapat mengorganisasi massa di dalam maupun 

luar pemerintahan akan disebut “elite strategis”. Menurut Suzzane Keller, 

elite terbagi menjadi elite formal dan elite informal. Elite formal 

merupakan elite yang berada dalam suatu lembaga pemerintahan. Elite 

informal merupakan elite yang berada di luar pemerintahan, contoh elite 

informal yaitu kelompok kepentingan dan organisasi masyarakat. Elite 

informal ini juga disebut sebagai elite strategis.19 

 

1.6.5 Kelompok Strategis 

Kelompok strategis terdiri dari individu-individu yang terikat oleh 

suatu kepentingan, yakni melindungi atau memperluas hasil yang diambil 

bersama. Hasil apropriasi ini tidak hanya berbentuk harta benda, 

melainkan juga berupa kekuasaan, prestise, ilmu pengetahuan atau tujuan 

keagamaan. Kepentingan ini memungkinkan pengambilan tindakan 

strategis, dalam arti mengikuti program jangka panjang untuk melindungi 

atau memperbaiki hasil aprosiasi. Kelompok strategis terbentuk secara 

khas, di daerah yang terbuka kesempatan untuk perolehan baru. Hal ini 

dapat terjadi dengan dimasukkan teknologi modern, perubahan ekonomi 

dunia, model legitimasi teologi atau pernyataan religius dan sebagainya. 

Kelompok strategis dapat dibedakan menurut pengambilalihan mereka 
                                                           
19 Keller, Suzzane. 1995. Penguasa dan Kelompok Elite : Peranan Elite Penentu dalam 
Masyarakat Modern. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada 
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yang berkaitan dengan ekonomi, secara individual, kolektif atau 

kooperatif. Kelompok strategis, berusaha mengembangkan atau mengubah 

kerangka persyaratan untuk memelihara atau memperbaiki hasil aprosiasi. 

Untuk tujuan itu mereka giat secara politis dan menggalakkan perbaikan 

atau perubahan sistem politik yang berlaku. Pada mulanya perasaan 

identitas bersama masih dihambat oleh adanya solidaritas dengan 

lingkungan sosial langsung, kelompok etnis atau kelompok asal daerah. 

Suatu kesadaran mengenai realitas sering muncul karena peristiwa-

peristiwa dramatis, ketika masing-masing anggota kuasi-kelompok 

mengalami tekanan yang sama oleh kekuatan-kekuatan okonomi, sosial, 

dan politik. Kuasi-kelompok ini dengan cara demikian akan berubah 

menjadi apa yang disebut kelompok strategis karena secara strategis pula 

mereka mempunyai arti yang penting untuk  perkembangan politik, situasi 

konflik, reformasi ataupun revolusi dalam masyarakat masing-masing. 

Secara aktif mereka mewakili tujuan politik dan ekonominya sendiri. 

Mereka cenderung menunjang kegiatan-kegiatan pemimpinnya yang 

muncul dari kalangan sendiri, atau pemimpin-pemimpin yang dianggap 

mewakili keinginan-keinginannya. Dengan demikian, kelompok strategis 

merupakan lahan untuk mengerahkan pemimpin-pemimpin politik dan 

sekaligus merupakan yang berkuasa.20  

 

                                                           
20 Evers, Hans-Dieter. 1990.  Kelompok-Kelompok Strategis : Studi Perbandingan tentang Negara, 
Birokrasi, dan Pembentukan Kelas di Dunia Ketiga. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia. hlm. xvii-
15 
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1.6.6 Jaringan 

Jaringan menjelaskan sasaran perhatian utamanya, yakni pola 

objektif ikatan yang menghubungkan anggota masyarakat (individual dan 

kolektivitas). Satu ciri khas teori jaringan adalah pemusatan pada struktur 

mikro hingga makro. Artinya, bagi teori jaringan, aktor mungkin saja 

individu, tetapi mungkin pula kelompok, perusahaan dan masyarakat. 

Hubungan dapat terjadi di tingkat struktur sosial skala luas maupun di 

tingkat yang lebih mikroskopik. Menurut Wellman jaringan ini bersandar 

pada sekumpulan prinsip yang berkaitan logis yaitu ; (a) Ikatan antara 

aktor adalah simetris baik dalam kadar maupun intensitasnya. Aktor saling 

memasok dengan sesuatu yang berbeda dan mereka berbuat demikian 

dengan intensitas yang makin besar atau makin kecil; (b) Ikatan anatar 

individu harus dianalisis dalam konteks struktur jaringan lebih luas; (c) 

Terstrukturnya ikatan sosial menimbulkan berbagai jenis jaringan 

nonacak, di satu pihak jaringan adalah transitif yaitu bila ada ikatan antara 

A dan B dan C ada kemungkinan ada ikatan antara A dan C. Akibatnya 

adalah bahwa lebih besar kemungkinan adanya jaringan yang meliputi A,B 

dan C. Di lain pihak, ada keterbatasan tentang berapa banyak hubungan 

yang dapat muncul dan seberapa kuatnya hubungan itu dapat terjadi. 

Akibatnya adalah juga ada kemungkinan terbentuknya kelompok-

kelompok jaringan dengan batas tertentu yang saling terpisah satu sama 

lain; (d) Adanya jaringan menyebabkan terciptanya hubungan silang 

antara kelompok jaringan maupun antara individu; (e) Ada ikatan 
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asimetris antar unsur-unsur di dalam sebuah sistem jaringan dengan akibat 

bahwa sumber daya yang terbatas akan terdistribusikan secara tak merata; 

(f) Distribusi yang timpang dari sumber daya yang terbatas menimbulkan 

baik itu kerjasama maupun kompetisi. 

 

 1.6.7 Keputusan Politik 

Dalam sebuah pengambilan keputusan politik tidak dapat begitu 

saja terlepas dari tiga kemungkinan elite politik yang membuat keputusan 

politik yaitu elite formal, orang yang berpengaruh dan penguasa. Yang 

dimaksud elite formal adalah elite politik yang menurut peraturan 

perundang-undangan berwenang membuat keputusan. Kedudukan formal 

elite itulah yang memberi kewenangan membuat keputusan. Orang yang 

berpengaruh ialah orang yang karena memiliki sumber-sumber kekuasaan 

seperti kekayaan, ilmu pengetahuan dan teknologi, senjata, dan massa 

terorganisir yang mempengaruhi elite formal sehingga yang terakhir ini 

membuat keputusan sesuai dengan kehendak orang yang berpengaruh. 

Selanjutnya yang dimaksud dengan penguasa ialah orang yang secara 

nyata membuat keputusan. Elite formal atau orang berpengaruh dapat 

menjadi penguasa. 

Menurut Robert Putnam ada tiga alat untuk mengetahui siapa yang 

berkuasa atau secara nyata membuat keputusan politik yaitu analisis 

posisi, analisis reputasi dan analisis keputusan. Analisis posisi ialah suatu 
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metode untuk mengetahui pembuat keputusan atau penguasa dengan cara 

melihat kedudukan seseorang dalam lembaga pemerintahan. Hal ini 

didasarkan pada suatu asumsi bahwa para pejabat yang menduduki posisi-

posisi yang tinggi dalam lembaga pemerintahan cenderung secara politik 

juga memiliki kekuasaan yang besar pula. Analisis reputasi ialah metode 

yang digunakan untuk mengetahui pembuat keputusan dengan cara 

memperhatikan reputasi seseorang dalam lingkungan pemerintahan. Hal 

ini dapat dilakukan dengan cara mencari para informan yang mengetahui 

mekanisme pengambilan keputusan secara dekat seperti para staf yang 

membantu para pejabat yang mempunyai kedudukan tinggi dalam lembaga 

pemerintahan. Analisis ini dilandasi dengan suatu asumsi bahwa partisipan 

dalam sistem pengambilan keputusan mengetahui siapa yang turut serta 

dalam pembuatan keputusan atau mengetahui siapa yang berpengaruh dan 

yang tidak berpengaruh. Dengan analisis ini, elite formal dan yang 

berpengaruh akan dapat dimasukkan ke dalam kategori elite politik. 

Selanjutnya, analisis keputusan ialah metode untuk mengetahui elite 

politik dengan cara meneliti siapa yang ikut dalam proses pengambilan 

keputusan yang dianggap representatif. Apabila elite politik diartikan 

sebagai orang yang mempunyai pengaruh besar baik formal maupun 

informal dalam proses pengambilan keputusan maka analisis keputusan ini 

merupakan analisis yang tepat untuk memperoleh gambaran mengenai 

siapa sesungguhnya yang menjadi pembuat keputusan.21 

                                                           
21 Surbakti, Ramlan. 1999. Memahami Ilmu Politik. Jakarta : PT. Grasindo. Hlm. 202-203 
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1.7 Metode Penelitian 

1.7.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian mengenai 

Kepemimpinan Politik Transformatif di Desa Ngangkatan Kecamatan 

Rejoso Kabupaten Nganjuk adalah penelitian deskriptif yang diarahkan 

untuk memahami fenomena secara menyeluruh. Penelitian deskriptif 

bertujuan untuk menggambarkan berbagai situasi dan realitas di 

masyarakat yang menjadi objek penelitian dan berupaya menarik realitas 

itu ke permukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model, tanda atau 

gambaran tentang kondisi tertentu. 

 

1.7.2 Fokus Penelitian 

Penelitian ini merupakan usaha untuk memahami bagaimana 

Kepemimpinan Politik Kepala Desa Ngangkatan Kecamatan Rejoso 

Kabupaten Nganjuk yang berkaitan mengenai proses pembuatan 

keputusan mengenai pembangunan yang ada di Desa Ngangkatan. Serta 

upaya Kepala Desa Ngangkatan mengarahkan kekuatan sosial yang ada di 

desa dalam proses-proses pembuatan keputusan. Selain itu untuk 

mengetahui peran Kepala Desa Ngangkatan dalam berbagai organisasi 

eksternal desa. 
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1.7.3 Subyek Penelitian 

 Subyek penelitian dalam penelitian Kepemimpinan Politik 

Transformatif di Desa Ngangkatan Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk 

ini ditentukan dengan menggunakan teknik purposive, dimana subyek 

penelitian ditentukan terlebih dahulu sebelum penelitian. Subyek 

penelitian merupakan orang-orang yang memang mengetahui secara jelas 

informasi mengenai permasalahan penelitian. Subyek penelitian yaitu : 

1. Agus Pranoto yaitu Kepala Desa Ngangkatan untuk mengetahui 

informasi mengenai kondisi Desa Ngangkatan, mengenai pembuatan 

keputusan tentang pembangunan, mengenai organisasi dan lembaga 

desa, mengenai keterlibatan dalam berbagai organisasi eksternal desa. 

2. Suparmi yaitu istri Kepala Desa Ngangkatan, Ketua PKK, dan mantan 

DPRD Kabupaten Nganjuk untuk mengetahui informasi mengenai 

perkembangan PKK sejak dirinya menjabat sebagai ketua PKK dan 

mengenai keterlibatan Agus Pranoto dalam PKK. 

3. Lasto Utomo yaitu Ketua LPM dan Ketua Gapoktan Desa Ngangkatan 

untuk mengetahui informasi perkembangan kelompok tani sejak 

dirinya menjabat sebagai ketua dan mengenai keterlibatan Agus 

Pranoto dalam kelompok tani. 

4. Adni Ghofur yaitu tokoh agama Desa Ngangkatan untuk mengetahui 

informasi peran tokoh agama di Desa Ngangkatan. 
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5. Supardi yaitu Ketua RT 02 Desa Ngangkatan untuk mengetahui 

informasi mengenai kepemimpinan Agus Pranoto sebagai kepala desa. 

6. Sumadi yaitu Ketua BPD Ngangkatan untuk mengetahui informasi 

mengenai perkembangan dan peran BPD di Desa Ngangkatan dan 

keterlibatan Agus Pranoto di BPD sendiri. 

7. Riyadi yaitu petani di Desa Ngangkatan untuk mengetahui informasi 

mengenai harapan petani dan yang telah diwujudkan di Desa 

Ngangkatan, hubungan petani dengan Agus Pranoto, dan hubungan 

petani dengan kelompok tani. 

8. Samuri yaitu pekerja bengkel di Desa Ngangkatan untuk mengetahui 

informasi mengenai hubungan Agus Pranoto dengan masyarakat desa. 

9. Sumarji yaitu peternak dan petani di Desa Ngangkatan untuk 

mengetahui informasi mengenai peternakan di Desa Ngangkatan dan 

mengenai peran kelompok tani terhadap petani. 

10. Hendrawan yaitu anggota FKKD (Kepala Desa Rejoso) untuk 

mengetahui informasi mengenai FKD dan mengenai keterlibatan Agus 

Pranoto di FKKD. 

11. Edy Santoso yaitu ketua Parade Nusantara Nganjuk untuk mengetahui 

informasi mengenai Parade Nusantara dan mengenai keterlibatan Agus 

Pranoto di Parade Nusantara.  

12. Suyanto yaitu ketua PSSI Nganjuk untuk mengetahui informasi 

mengenai PSSI dan mengenai keterlibatan Agus Pranoto di PSSI. 
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1.7.4 Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data diperoleh melalui wawancara. Wawancara akan 

memfasilitasi kemampuan untuk mendapat informasi yang tidak tercatat 

dalam dokumen, informasi dari kejadian dan kepribadian yang relevan. 

Wawancara adalah alat yang baik untuk menghidupkan topik riset. 

Wawancara juga merupakan metode yang bagus terutama untuk 

pengumpulan data. Wawancara disini merupakan cara atau teknik 

pengumpulan data dengan mengadakan wawancara langsung secara 

mendalam dengan subjek penelitian. Wawancara digunakan sebagai teknik 

pengumpulan data untuk mengetahui informasi dari subjek penelitian yang 

lebih mendalam. Wawancara dilakukan dengan cara memberi pertanyaan 

kepada subjek penelitian dengan menggunakan bahasa yang mudah 

dipahami. Jika sudah mendapatkan  jawaban namun belum memuaskan, 

peneliti melanjutkan wawancara dengan mengajukan pertanyaan lanjutan 

sampai diperoleh data yang memuaskan.  Aktivitas dalam analisis data 

kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus - 

menerus sampai tuntas. 

 

1.7.5 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 

mengunakan teknik analisis data yang bersifat kualitatif. Data kualitatif 

berupa kata-kata tertulis atau bisa dari orang-orang dan perilaku yang 
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diamati. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif. Proses analisis 

ini dilakukan melalui 3 alur kegiatan yang langsung bersamaan yaitu : 

1. Reduksi data atau penyederhanaan data, yaitu kegiatan yang 

dilakukan dengan jalan abstraksi. Abstraksi merupakan usaha 

membuat rangkuman yang inti, proses dan pernyataan-

pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap berada di 

dalamnya. 

2. Paparan data, yaitu menyusun data dalam satu kesatuan. 

3. Penarikan kesimpulan atau verifikasi, yaitu kegiatan 

menyimpulkan makna-makna yang muncul dari data yang 

harus di uji kebenarannya, kekokohannya, dan kecocokkannya. 
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