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Penelitian ini berasal dari adanya suatu trend pada tingkat, 

perkembanqan desa d1 Jawa Timur (khususnya dalam kurun waktu 

PELITA IV), bahwd di satu fihak terdapat desa-desa relatif 

. lambat· mencapai tingkat perkembangan. Oleh Dit. Bangdes Prop. 

Dati I Jawa Timur tercatat pada tahun 1986/1987 bahwa, dari se

jumlah 8362 desa di Jawa Timur, baru 55,27 %nya saja (4621 desa) 

yang telah berhasil mencapai tingkat Desa Swasembada. Hal ini ber

arti masih di bawah target yang harus dicapai pada akhir PEL ITA 

IV, yailu sebesar 60 % (5017 desa). 

Hal s{!lll~mlkian ilu menjadi sangat serius, mengingat bahwa 

kondisi desa-desa di Jawa Timur relatif berbeda (dibedakan) dalam 

dimensi geoqrafik, sosiologik maupun kultural. Tentuny~ pantas di

tunjuk beberapa faktor yang dipandang berpengaruh dalam hal ini. 

M\'.''o,klP')fl It.,rq', dl r ,r1dar 1 ',cjak awal, bahwa faktor-faktor itu tidak-

lall "k.lll [;i-' '.1 f.d ql"'~'( ',d,. mf.>lainkdll justru akan lebih bE::>r5,1fat 

i k • 	 mpnYr1dari kompleksnya permasalahan (J!lultiQle_ 

YiinfJ ml'l inqkupi desa--desa ter\:.;ebut, mak.:-. penelitian 

ini hiinya mPllcnba bprupaya memberi kan ,informasi dan menjelaskan 

permdsalahr.tn t£?rsebut dari dimensi (faktor) kepemimpinan desa, 

ak t j v 1 ta~-; kp I pml:liClCJ <I an desa dan ki'lrak ter i sti ka sosiobudaya masya

rakdl r-,~~l!.'ilIPdL. Ddll k ...·L,iqanya dipandanq sebagai variabel pene-liti

an 'IlIl!) 1!,;l"';!il",tl',UI tr,.rlllp') 't.H.:,r'main' dalam hal 1n1. 

ii'l1th L'i.H"-,J fik. perma~,alahan penelitian yanq hendak 

(t) 	 f\p.\I-,d\ f.ddnr, kl'pl'l1Iimpinan desa. aktivitas kelembaqaan d{~sa 

dall kdrakter isti ka sDsiobudaya dapat mendukung percepalan 

(2) 	 Oidr1 t LJr" f ilK tor-- f <11< tor ter-sebu t. apakah fak tor determinannya? 

Illjlh-UI Y<'lIH,J hpnd .. k dicapai ini. adalah mendeskripsikan seeara 

r ill! I til ',I·kll.n fdVI(ir Laktnr- yanl] IH:'rkaitan ([;or-at) dalam f'Ilp.mper

Cf'prl l P"'IIL 'll ,<1.1 ,)1'"0 dow". ',wd!',ai'mbada dan mencapai -f ak tor determinannYr1. 

01 ·"IIIlIIII:!; 1!11 [\.)lld]. 1.1,111 YcHllJ leh.ill tlf""rsifal prakti'5 ad.1lah IT1f\~m-
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r-enCcil',cicij'" ~e, d;':.·.:Hi.h:iu., ddn eva 1uaS1 kebiJ akan-kebij akan pembangun

an desa di Jawa Timur- khususnya, oleh fihak-fihak yang ber-kompeten. 

Metalul 1n1 pula dihar-apkan dapat member-I landasan 

konSE'f1'-'>lC)I\'.! !:.c'or-.itik rlalam penyusunan pemantapan, per-luasan dan 

penlllqkdtan kl'iJ.l]i.lkan kebijakan ter-sebut. 

(ll·"lli~ ml'fH'·,ijhll hlJlli.'Hl ter-sebut, dan agar- penelitian ini tidak 

maka kilj ian-kaj ii3n kr~llm\lafl 

Sosiolnqi (tf'ntt·"Hl1c~ I.ml'uk menjelaskan i·hwal kelembagaan desa), dan 

kajian Adminislras1 (ler-utama untuk menjelaskan ihwal kepemimpinan 

desa) , dan kajian Ant.ropoloqi (terutama untuk menjelaskan ihwal 

sosi OhUrl.'IYrl) t f->bj h d.i.KPdppank an. 

Cokasl [lpn,,, 1 i. t I. an sengaja dipilih secar-a ekstr-im, yaitu 

(Dati II) yarHJ ter-masuk r-eqion I (dalam hal ini adalah 

KabuPdten Dilti I PruboI1.nqgo) dan 1 (satu) daer-ah (Dati I [) yang 

r fc'qi nn III (Lldlam hal ini Kebupaten Dati II Ma 1 ang) . 

Dar-1 rnas1nq-mas.i.JHl 1<t'lhuprIten Dati J I itu, diambil 2 (dua) kecamat

an dar-I masing

masi nf; capaian skor--nya 

I ! _ PPllpn !U,-:1fi riMPr-ah perlel i tian ini mer-ajuk pada daftar-

Tipi' ddl1 f··"1.1'" f ik,l'·,j Tln.qkat Ppr-k£?mbanqan Dpsa tahun 1983/1984 dan, 
I{ tt r/~ i it. .. 

( I ':111 

I. PL}1111l11 (l.pr,lda d.l.l<t<cilmaLrlll Rant-ar-an, I<abupat.en Dati I I Pr-lJbo-

It f'l"ollnlinqqn). Desa Sumber-ker-to Tloqor-eJLl 

(kpf!lIilnya UI Kt"COinl,:\l'lfl Paqdk. KLibupaten Dati II Malang), dan desa 

Sllk(lWlt.lllqllll tldll P!llukrpio (kf'rJU.IIlYil {Ii Kpcamatan Kalipar-e. Kdbu 

pa ltm Dd t. I I I i'1d I em" ) • 

P(ll'III'l'~1 d.·d~lm plomplitirHl in1 ter-dir-i dar-I: (1) par-a Kepala 

Des<l (2) Par-a Ketua Lembaga Desa dan atau 

Ak II f fly~l. dan (:S) Par-a War-ga Masyar-ak at. Un tuk 1 dan 2 
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1 Husil liputan responden untuk kategori
QY..CbJ_q~ 

umlah 69, kateqorl 2 sejumlah 51, dan kategori 3 sejumlah 57. 

Jumi,Jll rL">;pornll.'ll keseluruhannya adalah 177. 

r~lm>d koleksi data yang dipakai dalam penelitian ini 

bertumpu pada wawancara dengan menggunakan instrumen koesioner 

berstruktur, jika menyangkut data kuantitatif. Dan juga wawancara 

mendalam dengan mengqunakan pedoman wawancara, jika 

menYrifHJ ku l kualitat~f. Data sekunder yang tersedia di 

kecamatan dan kantor desa juga dimanfaatkan secara maksimal, 

terutama data dan informasi yang tidak dapat diperoleh melalui 

kedua teknik terdahulu. 

Data yang diperoleh tersebut dianC!lisis sesuai dengan 

. ketersed i anya·. Da 1 am arti, j ika te'rsedia secara kuanti tati f akan 

dianali r.; i '..., s~cara kuantitatif pula. letapi sebaliknya, jika data 

tersprila c;pcara kuaJitatif, akan dianalisis secara kualitatif 

pulu. final i~.i~; kuanlj tatif dilakukan dengan cara mengetengahkan 

tabel-ti'\bpl frekuensi berikut interpretasinya. Sedangkan anal isis 

kualll<l!:.i.f d1}dkllk.U1 {Jr~nqarl cara mendiskripsikan secara rinci me

lalu~ uraian-uraian bebas dan mendalam. 

dari penelitian dapatlah disimpulkan, bahwa ternyata 

mpmpunyai patensi yang sangat menanjal dalam 

memp~rcepat perkembanqan desa. Meskipun potensi itu tidak terarah 

padd ~'L'lJj ·~ ..l'ql drlml..lli'...=.~>rat.if, yang mengelola masyarakat dan 

hrlnrjli!ldll !If"'} ",pc.ara mar~ajerial (management by objectives). Namun 

daldm tJ.JIIYdk 11,.11, jl1:~tr.·ll keberhasilan pembangunan desa lebih di 

dUllllll.t'., i [) I "II <, i <, tl.'m pt-'IH]f'> I 01 aan masyarakat dan pemerintah desa 

>seSlld i (Il'l II Jdt1 IlIH1.:lyunya (management by cuI ture). 01 eh karena itu, 

po,,> i ,; j l<1'J!cll,1 Op~;a scu1fJal strategls dalam hal ini. Menjalankan 

P~'X>dlldll 11'/,111 (illullomorpllic leader), baik sec:ara politis, ekanomik, 

M1 'rHlf'lld I kp 11'lldJdq,ItHl dE'sa, pada dasarnya di semua desil 

J j t !, in r{'.1I>','! 1/ J kill ak.HI mempunyai I<.elembagaan sosia l-budilya yang 
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1 
c .. (~h(~ Il.1lnr-.ya, teriebih-iebih kelembaqaan yang I 

idi~ntrodu5~r oleh pemerlntah. 

Semua keiembagaa~ desa tersebut secara kasar dapat dikatakan 

peran pasif yang cukup berarti untuk mempertinggi pen-

capa~dl' skor ket~ngkal perkembangan desa swasembada. 

Dan hanya beberapa diantara kelembagaan desa tersebut yang 

mempunya~ 

perrlnan aktif yang cukup menonjol untuk mempercepat 

pembanqunan desa, terutama untuk menuju desa swasembada, yaitu 

lembi:-HJd pemerintah desa dan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga 

mempunyrl~ 

(PPK) • Meskipun harus diakui bahwa kontinyuitas kegiatan, 

kesinambungan program dan kualitas pengurusnya masih perlu di

tinqkatkan laqi. 

ML"~ 1< i III III tirlak bukti bahwa sosibudaya menghambat 

par t. l ';1 paSl masyaraka t da 1 am pembangunan desa, namun kegiatan se

besar waktunya. Sehingga berpartisipasi 

dalal11 ppmlJanquflilrl dpsa masih belum merupakan suatu kebutuhan, 

melaillkan 5U,' tu menonjol dalam 

segi sosiobudaya ini, terutama, berkembangnya kehendak (oktimisme) 

untuk memajukLln desa pada umumnya, dan kehidupan 

indi v itlUd i pad'l k hUSU"JIlYd. 

rh'lll_ikirHll.1h, sekilas \entang penelitian yang telah dikerjakan 

ka 1 j ] n 1 • Tpntu saja, sVatu diskusi, komentar, saran ataupun 

krit-ik, ("I i hilr .• pkan, agar tercipta suatu kesatuan 

pikir-an, peril'_,udfl dun tind,ikan dalam membangun desa dan masya .... akat .. 
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