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Masalah yang henjak dlteliti dalam penelitian ini ada
lah : 1. benarkah ada pengaruh perseps! masyarakat desa ter 
hanap ke peml :npi nan ke pala desa jengan partis i pas i masyarak<1 t; . 

desa dalam oroses p~mbangunan desa; 2. benarkah ada pangaruh 
p<Jraepdi ma~'!arakat desa t~rhadai> nllal-nilai p'Jrnbangunan de 

. sa .lengan partis la.psl roasyari.ikat desa lalam proses pembangun 
an desa; serta seberapa b~sar pengaruh masing-mcu:;!ng variabel.· 
Dan hlpotesa yang dirurouskan adalah :1. Semakin tjnggi ting 
kat persapsl m~syarakat desa t~rhadap kepemimpinan kepala de
~a semakin tinggi pula tingkat partisipasi masyarakat desa 
dalam proses pf:muangunan desa; 2. Semakin tinggi tinekat per
sepsi m38yarakat desa terhadap nilal-nilai pembangunan desa 
semakin tin~gi 9ula tingkat partisiapsi masyarakat desa dalam 
proses pembangunan desa. 

Tujuan penelitian in! adalah '1iharapkan bisu. HwnjaJi 
kan bahan masukkan, 3etldak-~idnknya sebagai bahan pertlmbang 
an bagi para agen pembangunan, khuoJuclnya k:.:pal:"l. d <.:;.> a, b;tg;!lma 
na bisa menumbuhkan gairah masyarakat desa uniuk biBa turut 
aktif dula~ 3etia~ ?ro~~~ pembangunan di pedesaan. 

P~mel i tian ini denean menggullakan kueb loner untuk men
jaring 61 respon:ien (:t. 10~ Jari jumlah KK) dari 609 KK yang 
ala 1i desa Claket Kecamatan Pacet Mojokerto. Disamping deng
an kUesioner dalam memperoleh Jata juga dilakukan lewat wawan 
cara lan~aung dan observasi di lapangan. KemuJian dianalisa 
It:wat ~nali3a variabel, tabulas! silane, dan rho-Spearman. 

Darl hasil penelitian menuGjukkan bahwa ada korelasi 
positif an tara persepsi masyarakat desa terhadap kepemi~pinan 
kepala desa 1an nl1al-ni1al pe~baneunan desa'dengan partisi _ 
pasi masyarakat desa dalam proses pembangunan dean • 

. . S~?a~l penutup, saran yan!-~ ~apa~ ~ikemukgkan rlalam pe

nelltlan.~nl adf41ah ~erlunya semakln Jltlngkatkan kesempatan 

yane leblh besar bagl warga desa yang mempunyai tingkat kemam 

~)Uan dan pengetahuan yang luas untu~ ikut m:.:nangani berbagi 

proyek-proyek atau keeiatan p~~bangunan Jesa. Artinya domina

si angkatan tua lebih dikura~ei Jalam mdrumuskan kebijaksana

an. 
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