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Masalah yang hendak diteliti dalam penelitian ini ad~ 
lah: 1. benarkah ada hubungan antara persepsi masyarakat de~ 
terhadap kepemimpinan Kepala Desa dengan partisipasi ma6ya~a; 

kat desa dalam proses pembangunan Desa? dan jika ada sebera~ 
besar hu bunaannyav j 2. benarkah ada h ubungan antara perseps",; 
masyarakat desa terhadap nilai-nilai pembangunan desadenga 
partisipasi masyarakat desa dalam proses pembangunan? d;arij;t: 
ka ada seberapa besar hubungannya? , ' 
Dan Hipotesa yang dirumuskan adalah: 1. semakin tinggi ting 
kat persepsi masyarakat desa terhadap kepemimpinan Kepala ll\~ 
sa semakin tinggi pula tinggkatpartlsipasi mas y az-aka t des\ilo,c;: 
dalam proses pembangunan desa; 2. semakin tinggi tingkat p.~ 

sepsi masyarakat d e s a terhadap nilai-nilai pernbangunan ,desa/n' 
semakin tinggi pula tingkat partisipasi masyarakat desa da1~' 
proses pembangunan desa. ' " ' 

Tujuan penelitian ini adalah diharapkan bisa menjadi 
kan bahan masukan, setidak-tidaknya sebagai. bahan pertimbant:!'i, 
an bagi pa~a agen pembangunan, khususnya Kepala Desa, bagal. 
na b i s a menumbuhkan gairah masyarakat d e s a untuk b Le a aktlt",i 
atau berpartisipasi dalam proses pembangunan di pedesaan. ,: 

Penelitian ini dengan menggunakan guesioner untuk men," 
jaring 61 responden (: 1096 dari jumlah KK) dari 609 KK yang 
ada d i des a Claket Kecamatan Pa c e t Kabu pa t en Mo,jokerto. f::: 
Disamping dengan quesioner dalam memperoleh data juga dilak\l:" 
kan lewat wawancara langsung dan observasi di lapangan. Dar1 
hasil data yang diperoleh, dianalisa dengan analisa variab~l 
tabulasi silang, dan uji statistik Rho Spearman. 

Dari has il peneli tian ini mewu:judkan 'adanya kor e Lae f
 
antarapersepsi masyarakat desa terhadap Kepala, Desa dan nl
 
lai-nl1ai pernbangunan dengan partisipasi masYarakat desa da
 
lam proses pembangunan desa.
 

Sebagai penutup, saran yang dapat dikembangkan <1ala~ m 
peneli tian ini adalah perlunya semakin di tingkatkan kesempat >/ 
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