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ABSTRACT 

 

AAN SURATNO, Student Identity Number HOA 113048, Government 

Management Studies Program, Faculty of Social and Political Sciences, 

University of Jambi, entertaining thesis entitled, "COMMUNITY ROLE 

ANALYSIS IN THE DEVELOPMENT OF VILLAGE (STUDY OF THE 

VILLAGES OF PANDANU DISTRICT LIMUN DISTRICT SAROLANGUN)" 

Under the guidance of Muhammad Ikhsan, SE, M. Si and Mr. Sigit Indra Wijaya, 

SE, M. Si  

 

This paper aims to determine the role of society in rural development, 

especially Pandan Village district Lemun district Sarolangun district. This type of 

research used a descriptive kuntitatiif. Based on case study research. Data 

collection techniques used questionnaires with Likert scale. .The number of 

Respondents as many as 100 people from the population of the village community 

of Pandan Island numbered 10181 people. 

Result of research from 100 respondents that is farmer society with 

average participation rate 2,9 (Enough), trader and entrepreneur with level of 

participation 3,3 (Good), employee and civil servant with average participation 

level 3.02 (Enough), student and students with an average participation rate of 

1.67 (Very Unfavorable) and those who do not work with an average participation 

rate of 1.0 (Very Poor). However, when viewed from the livelihood the highest 

level of participation in the community as a trader or self-employed 3.3 (Enough) 

and followed by people who as employees or civil servants with an average of 3.2 

(Enough), then farmers with participation of 2.9 (Enough). Furthermore, the 

students and students are 1.67 (not good) and the lowest is their participation in 

unemployed community of 1 (Very Unfavorable). Overall the respondents 

obtained answers on the implementation of development in the village of Pulau 

Pandan with an average score of answers 383 or an average of 2.4 which means 

the implementation of development in the village of Pulau Pandan on the 

implementation of this development indicators included in the category of not 

good 

Conclusion Participation of Pandan Island Village community in rural 

development in bad / bad category. This is because most of this development has 

been implemented by the government both in quality and quantity. 

 

Key word:  participation, development 
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ABSTRAK 

 

AAN SURATNO, Nomor Induk Mahasiswa HOA 113048, Program Studi 

Manajemen Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 

Jambi , menyusuan skripsi dengan judul, “ANALISIS PARTISIPASI 

MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA (STUDI DESA PULAU 

PANDAN KECAMATAN LIMUN KABUPATEN SAROLANGUN)” Di bawah 

bimbingan Bapak Muhammad Ikhsan, SE, M.Si   dan Bapak Sigit Indra Wijaya, 

SE, M.Si 

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui peran masyarakat dalam 

pembangunan desa khusunya Desa Pulau Pandan kecamatan Limun kabupaten 

Sarolangun. Tipe penelitian ini yang digunakan menggunakan deskriptif 

kuntitatiif. Dengan dasar penelitian studi kasus . Teknik pengumpulan data 

menggunakan angket atau kuesioner dengan skala Likert. .Jumlah Responden 

sebanyak 100 orang dari populasi masyarakat desa Pulau Pandan berjumlah 10181 

orang.  

Hasil penelitian dari 100 responden yaitu masyarakat petani  dengan rata-

rata tingkat partisipasi 2,9 (Cukup), pedagang dan wiraswasta dengan tingkat 

pertisipasi 3,3 (Baik),  karyawan dan PNS dengan rata-rata tingkat partisipasi 3.02 

(Cukup), pelajar dan mahasiswa dengan rata-rata tingkat partisipasi 1,67 (Sangat 

tidak Baik) dan masyarakat yang tidak bekerja dengan rata-rata tingkat partisipasi 

1,0 (Sangat Tidak Baik). Namun, apabila dilihat dari mata pencaharian maka 

tingkat partisipasi tertinggi pada masyarakat sebagai pedagang atau wiraswasta  

3.3 (Cukup) dan diikuti oleh masyarakat yang  sebagai karyawan atauu PNS 

dengan rata-rata 3.2 (Cukup), kemudian petani dengan partisipasi sebesar 2.9 

(Cukup). Selanjutnya pelajar dan mahasiswa sebesar 1,67 (tidak baik) dan 

terendah partisipasinya pada masyarakat yang tidak bekerja sebesar 1 (Sangat 

Tidak Baik). Secara keseluruhan diperoleh jawaban responden pada pelaksanaan 

pembangunan di desa Pulau Pandan dengan rata-rata skor jawaban 383 atau rata-

rata 2,4 yang artinya pelaksanaan pembangunan di desa Pulau Pandan pada 

indikator pelaksanaan pembangunan ini termasuk dalam kategori tidak baik 

Kesimpulan partisipasi  masyarakat Desa Pulau Pandan  dalam 

pembangunan desa dalam kategori kurang baik/tidak baik. Hal ini karena sebagian 

besar pembangunan ini sudah di laksanakan oleh pemerintah baik secara kualitas 

dan kuantitasnya. 

 

Kata kunci: partisipasi, pembangunan 
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PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pada saat otonomi daerah ini,  pemerintah menjadikan masyarakat sebagai 

obyek dan sekaligus sebagai subyek pembangunan yang memungkinkan 

tercapainya pembangunan secara optimal. Pembangunan tidak hanya berfokus 

pada perkotaan, namun juga di pedesaan, karena sebagian besar penduduk berada 

di pedesaan.. Atas dasar pertimbangan itulah sehingga partisipasi masyarakat 

dalam pembangunan senantiasa diupayakan untuk ditumbuhkan dan 

dikembangkan mulai dari masyarakat kelurahan/desa sampai pada masyarakat 

kota. Bagi bangsa Indonesia yang sebagian besar penduduknya bertempat tinggal 

di daerah pedesaan, pemerataan hasil pembangunan merupakan suatu hal yang 

mutlak diperlukan. Penyelenggaraan proses pembangunan  sejak dari 

perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi  dilakukan secara  partisipasi dari 

rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, (Gunawan Sumodiningrat, 2014:14). 

Berhasilnya tujuan pembangunan desa dalam rangka mendukung 

tercapainya cita-cita bangsa, selain tergantung pada peran aktif masyarakat, sikap, 

mental, tekad, semangat, ketaatan dan disiplin para penyelenggara pemerintahan 

itu sendiri, juga sangat ditentukan oleh berfungsinya pengawasan dalam proses 

pelaksanaan pembanguann desa. Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat desa 

sangat perlu diperhatikan oleh pemerintah. Tugas pemerintah dalam 

mengupayakan peningkatan kesejahteraan ekonomi dan kualitas kehidupan 

masyarakat desa harus diiringi jaminan keamanan, ketertiban, dan kenyamanan 

yang menjadi prasayarat pembangunan desa. Maka masyarakat desa perlu 

diikutsertakan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dalam 

pembangunan desa tersebut.  

Kaitanya dengan pembangunan desa peran partisipasi masyarakat sangat 

penting dalam pembangunan desa mengingat masyarakat setempatlah yang lebih 

mengetahui berbagai permasalahan dan potensi sumberdaya yang ada sehingga 

memudahkan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, dengan 

adanya peran  pertisipasi masyarakat maka hasil dari pembangunan yang 
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dilakukan nantinya diharapkan dapat sesuai dengan keinginan dan kebutuhan dari 

masyarakat sehingga tidak menimbulkan ketidak nyamanan ataupun konflik 

dalam masyarakat desa tersebut. 

Sehubungan dengan itu, maka semua aparat pemerintah desa perlu 

menyadari pentingnya fungsi perencanaan pelaksanaan, dan pengawasan dalam 

rangka  mewujudkan tujuan pembangunan desa.  Pentingnya partisipasi 

masyarakat dalam perencanaan tersebut sejalan dengan pendapat Conyers dalam 

Merry Agustin (2014) yang mengemukakan 3 alasan utana mengapa partisipasi 

masyarakat dalam perencanaan mempunyai sifat sangat penting :  

1. Partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi 

mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat.  

2. Masyarakat akan lebih mempercayai program kegiatan pembangunan 

apabila mereka dilibatkan dalam persiapan dan perencanaannya, karena 

mereka akan lebih mengetahui seluk beluk program kegiatan tersebut 

dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap program kegiatan tersebut.  

3. Mendorong partisipasi umum karena akan timbul anggapan bahwa 

merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam 

pembangunan.  

 

Untuk itu aparat pemerintah Desa perlu menyusun program menurut 

fungsi dan kemampuan masing-masing guna mendukung keberhasilan 

penyelenggaraan pemerintah desa, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 27 

tahun 2001 tentang Pemerintahan Desa, paradigma birokrasi di Indonesia 

mengalami perubahan dari paradigma pemerintahan yang sentralistik ke arah 

desentralistik.  

   Selama ini proses desentralisasi dan otonomi daerah terlalu fokus pada 

aspek kepemerintahan, dengan melupakan bawa filosofi otonomi daerah  

diantaranya adalah keterlibatan aktif  masyarakat dalam proses ini.  Menurut 

Wahjudin Supeno (2011:161), partisipasi masyarakat diartikan sebagai 

keikutsertaan masyarakat dalam mengakomodasikan kepentingan mereka dalam 

proses penyusunan rencana pembangunan. Hal ini perlu adanya partisipasi 

masyarakat. 

Hoofsteede (Lukman,  2010)  membagi partisipasi menjadi tiga tingkatan, 

antara lain :  
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a. Partisipasi inisiasi (Inisiation Participation) adalah partisipasi yang 

mengun-dang inisiatif dari pemimpin desa, baik formal maupun 

informal, ataupun dari anggota masyarakat mengenai suatu proyek, yang 

nantinya proyek tersebut merupakan kebutuhan bagi masyarakat. 

b. Partisipasi legitimasi (Legitimation Participation) adalah partisipasi pada 

tingkat pembicaraan atau pembuatan keputusan tentang proyek tersebut. 

c. Partisipasi eksekusi (Execution Participation) adalah partisipasi pada 

tingkat pelaksanaan.
 
 

Menurut Kaho dalam Agustinus Kali (2011), partisipasi masyarakat dapat 

terjadi pada empat tahap yaitu : 1) Partisipasi dalam proses pembuatan keputusan,          

2)  Partisipasi dalam bentuk pelaksanaan, 3)  Partisipasi dalam pemanfaatan hasil, 

dan 4). Partisipasi dalam mengevaluasi.   

Pembangunan harus diasumsikan dengan penuh kerja dan semangat untuk 

menyelesaikan masalah pembangunan yaitu kesenjangan, pengangguran, dan 

kemiskinan.  Hal tersebut disebabkan belum adanya kesepahaman dan kurang 

dilakukan pendampingan, montoring dan evaluaasi terhadap pembangunan desa. 

Desa merupakan unit pengaambilan keputusan  terkecil, terendah, yang paling 

dekat dengan rakyat, melalui pembangunan.(Gunawan Sumodiningrat, 2014:13). 

Berdasarkan survey awal di desa Pulau Pandan mengenai partisipasi 

masyarakat dalam pembangunan desa dengan jumlah 7 RT, hasilnya   sebagai 

berikut 

Tabel 1.1 Hasil Survey Partsisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa 

No Pernyataan Jumlah Persentase  

1 Selalu ikut dalam pembangunan 

desa 

15 15% 

2 Sering ikut dalam pembangunan 

desa 

20 20% 

3 Pernah ikut dalam pembangunan 

desa 

50 50% 

4 Kadang-kadang ikut dalam 

pembangunan desa 

10 10% 

5 Tidak pernah ikut dalam 

pembanguan desa 

5 5% 

 Jumlah 100 100% 

 

Adapun bentuk pembangunan dari pemerintah pada desa Pulau Pandan 

kecamatan Limun tahun 2016 dapat dilihat sebagai berikut 
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Tabel 1.2  Bentuk Pembangunan Desa Pulau Pandan Kecamatan Limun 

Tahun 2016 

NO Program 

Pembangunan 

Rencana Realisasi Keterangan Ketercapaian 

1 Jalan setapak 100 m 100 m  100% 

2 Proyek drainase 100 m 75 m 75% 

3 Pengerasan jalan 300 m 300 m 100% 

4 Bedah rumah 10  buah 10 buah 100% 

 

Berdasarkan tabel 1.2 tersebut dapat diketahui  bahwa pembangunan jalan 

setapak, pengerasan jalan dan bedah rumah dapat terlaksana 100%. Hal ini 

dikarenakan anggaran terpenuhi dan adanya keerjasama dengan masyarakat. 

Apalagi pada pembagunan bedah rumah, partisipasi masyarakat sangat tinggi 

karena masyarakat tersebut langsung terlibat. Pada proyek drainase karena 

proyeek ini besar maka baru terlaksana hanya 75% karena dengan dana. 

Partisipasi masyarakat mulai dari penentuan lokasi sampai pelaksanaan belum 

maksimal karena adanya perusahaan yang mengerjakan. 

Partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan akan terwujud sebagai 

suatu kegiatan nyata dalam setiap jenis kegiatan apabila pada diri masyarakat ada 

kemauan, kesediaan, kemampuan, upaya, dan kesempatan atau peluang. 

Partisipasi sesungguhnya merupakan sikap keterbukaan terhadap persepsi dan 

prasana pihak lain, juga merupakan suatu perhatian mendalam mengenai 

perubahan yang akan dihasilkan oleh suatu kegiatan yang berhubungan dengan 

kegiatan masyarakat. partisipasi juga merupakan kesadaran mengenai kontribusi 

yang diberikan oleh pihak lain untuk suatu kegiatan dalam memajukan desa. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, bahwa  semakin baik partisipasi 

masyarakat dalam pembangunan , maka semakin baik pula hasil yang mendorong 

pemecahan permasalahann yang ada dengan mengambil judul “Analisis 

Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa; Studi Desa Pulau Pandan 

Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun”.  

1.2  Perumusan Masalah 

  Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dapat dirumuskan 

masalahnya sebagai berikut; “Bagamaimana Partisipasi Masyarakat dalam 
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Pembangunan Desa; Studi Desa Pulau Pandan Kecamatan Limun kabupaten 

Sarolangun?. 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1  Tujuan Penelitiaan 

Tujuan penelitian ini untuk  menganalisis  partisipasi masyarakat dalam 

pembangunan di desa Pulau Pandan kecamaataan Limun.  

1.3.2   Manfaat Penelitian  

Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat sebagai 

berikut: 

1. Secara teoritis 

a. Dibidang ilmu Manajemen Pemerintahan, dapat menambah wawasan 

mengenai partisipasi pembangunan desa. 

b. Menambah wawasan mengenai studi pentingnya partsipasi masyarakat 

dalam pembangunan desa.     

2. Secara praktis 

a. Bagi Pemerintah. Sebagai bahan pertimbangan Pemerintah dalam 

memberikan kesadaran warga tentang manfaat partsisipasi masyarakat 

terhadap pembanguan desa. 

b. Bagi Warga desa Pulau Pandan. Memberikan informasi mengenai 

pembangunan desa Pulau Pandan dan diiharapkan dapat memberikan 

gambaran tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembanguan 

desa dan hasil-hasilnya yang telah dicapai, sehingga dapat dipakai 

sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan prioritas kebijakan lebih 

lanjut. 

d.  Bagi penelitian. Sebagai rujukan bagi penelitian selanjutnya. 
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TINJAUAN PUSTAKA 

2.1  Landasan Teori 

2.1.1  Manajemen Pemerintahan 

Pengertian manajemen menurut Manullang dalam Ratminto (2014:1) yaitu 

“Seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, penyususnan, pengarahan, dan 

pengawasan  daripada sumber daya  manusia untuk mencapai tujuan  yang telah 

ditetapkan terlebih dahulu”. Tani Handoko (2014:3) menyatakan manajemen 

sebagai seni untuk menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Hasibuan 

(2013:1) Manajemen merupakan ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan 

sumber daya manusia dan sumber daya lainnya secara efektif dan efisien untuk 

mencapai suatu  tujuan tertentu. 

Berdasarkan uraian pendapat ahli di atas dapat disimpulkan bahwa 

manajemen pemerintahan adalah suatu kegiatan atau pengelolaan pemerintahan 

yang dilakukan oleh penguasa dengan adanya tujuan dalam rangka meningkatkan 

kesejahteraan rakyat. Manajemen pemerintahan memiliki fungsi dasar terhadap 

kegiatan pemerintah atau kegiatan negara, dan mempunyai pengaruh sangat besar 

terhadap kegiatan warga negara khususnya dalam bidang administrasi, 

ekonomi/keuangan, sosial dan tata kelola pemerintahan.  

 

2.1.2 Partiisipasi Masyarakat 

Secara etimologi, partisipsi berasal dari bahasa inggris “participation” 

yang artinya mengambil bagian / keikutsertaan. Sedangkan dalam Kamus Besar 

Bahasa Indonesia (2007:831) “partisipasi” berarti; hal turut berperan serta dalam 

suatu kegiatan keikutsertaan; peran serta. Pengertian sederhana tentang partisipasi 

dalam hubungannya dengan pembangunan adalah mengambil bagian atau ikut 

berperan secara aktif dalam semua proses pelaksanaan pembangunansesuai 

kemampuan. 

Dwiningrum (2011:50), partisipasi yaitu pelibatan seseorang  atau 

beberapa orang dalam suatu kegiatan. Keterlibatan dapat berupa  keterlibatan 

mental dan emosi  serta fisik dalam mengguunakan  segala  kemampuan yang 



10 
 

dimilikinya (berinisiatif) dalam segala kegiatan yang dilaksanakan serta 

mendukung pencapaian  tujuan dan tanggungjawab atas segala keterlibatan.  

Soemodiningrat dalam Agustinus Kali (2014) mengemukakan bahwa 

pertisipasi adalah kemauan rakyat untuk mendukung secara mutlak program atau 

proyek pemerintah yang dirancang dan ditentukan  tujuannya oleh pemerintah. 

Dalam proses pembangunan diharapkan adanya kesadaran dari masyarakat dan 

mempunyai rasa tanggung jawab yang penuh dalam diri sendiri sehingga 

pembangunan yang telah dilakukan dapat dikelolah dan dimanfaatkan dengan 

baik.  

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disintesiskan bahwa partisipasi 

merupakan  kesediaan untuk membantu berhasilnya setiap program yang sudah 

dibuat dalam pembangunaan desa sesuai kemampuan setiap orang tanpa berarti 

mengorbankan kepentingan diri sendiri untuk mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan. Partisipasi masyarakat secara sukarela dalam proses pembangunan 

sangat diharapkan untuk membantu terwujudnya program pembangunan yang ada 

di perdesaan tanpa ada yang dikorbankan. Dengan demikian, masyarakat memiliki 

rasa peduli atas pembangunan yang dilaksanakan untuk kesejahteraan bersama. 

Kemauan dan kemampuaan masyarakat untuk mendukung secara mutlak program 

atau proyek pemerintah yang diberikan kepada desa, yang dirancang dan 

ditentukan tujuannya oleh pemerintah. Proses pembangunan desa ini diharapkan 

adanya kesadaran yang timbul dari masyarakat dan mempunyai rasa tanggung 

jawab yang penuh dalam diri sendiri baik materiil maupun moril terhadap 

keberhasilan sehingga pembangunan yang telah dilakukan dapat dikelola dan 

dimanfaatkan dengan baik. 

Menurut Huraerah dalam Merry Agustin (2011), membagi partisipasi ke 

dalam lima macam, yaitu sebagai berikut:  

1. Patisipasi langsung dalam kegiatan bersama secara fisik dan tatap muka.  

2. Patisipasi dalam bentuk iuran uang atau barang dalam kegiatan 

partisipatori, dana dan sarana sebaiknya datang dari dalam masyarakat 

sendiri. Kalaupun terpaksa dari luar hanya bersifat sementara dan 

sebagai umpan.  
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3. Patisipasi dalam bentuk dukungan.  

4. Patisipasi dalam proses pengambilan keputusan.  

5. Patisipasi representative dengan memberikan kepercayaan dan mandat 

kepada wakil-wakil yang yang duduk dalam organisasi atau panitia. 
 
 

Partisipasi anggota masyarakat adalah ketertiban anggota masyarakat 

dalam pembangunan, meliputi kegiatan dalam perencanaan dan pelaksanaan 

(implementasi) program/proyek pembangunan yang dikerjakan dalam masyarakat 

lokal. Pastisipasi atau peran serta masyarakat dalam pembangunan (pedesaan) 

merupakan aktualisasi dari kesediaan dan kemampuan anggota masyarakat 

berkorban dan berkoordinasi dalam implemetasi program/proyek yang 

dilaksanakan.   

    

2.1.3 Pembangunan Desa 

Gunawan Sumodiningrat (2014:13), Desa merupakan unit terkecil 

pemerintahan dalam lingkup tata pemerintahan di Indonesia. Dalam ketentuan 

umum  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014, tentang 

pemerintah daerah  menyatakan  

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, 

selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang 

memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus 

Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan 

prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui 

dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. 

Pembangunan masyarakat desa pada dasarnya merupakan masyarakat 

yang didukung oleh pemerintah untuk memajukan masyarakat desa. Oleh karena 

itu pendekatan utama yang di gunakan dalam pembangunan desa adalah sebagai 

berikut:  

1. Pendekatan partisipatif yang melibatkan warga masyarakat desa dengan 

segenap proses pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, 

pengambilan, dan pemanfaatan hasil hasilnya.  
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2. Pendekatan kemandirian yang menitik beratkan pada kegiatan dan usuha 

berdasarkan kemandirian lokal.  

3. Pendekatan keterpaduan, yakni mengarahkan kegiatan pembangunan secara 

sektoral dan lintas daerah ke dalam suatu proses pembangunan yang 

menyeluruh dan terpadu.  

Penyelenggaraan pembangunan sejak dari perencanaan, pelaaksanaan, 

hingga evaluasinya dilakukan secara parsipatoris dari rakyat, oleh rakyat dan 

untuk rakyat.   

2.2  Penelitian Sebelumnya 

1. Abdul Latif, judul penelitiaan  Peran Partisipasi Masyarakat  Dalam 

Pembanguan Desa di Kecamatan Posigadan. Hasil penelitiannya dalam 

melakukan penilaian terhadap program pembangunan desa, masyarakat 

kurang maksimal melakukannya karena masih kurang aktifnya kepala desa 

mengajak mereka untuk memberikan penilaian atas program pembangunan 

desa tersebut.   

2. Meri Agustin, Judul penelitian“ Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan 

Pembangunan Desa Melalui Musrenbang; (Studi Kasus Pada 

Pembangunan Japordes Desa Tunggunjagir Kecamatan Mantup Kabupaten 

Lamongan).Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi 

masyarakat dapat dinilai baik yang ditunjukkan dengan peran serta 

masyarakat yang aktif dalam pembangunan Japordes meskipun perlu 

adanya evaluasi dalam pembangunan Jalan Poros Desa (Japordes) agar 

dapat terselesaikan dengan baik. 

3. Andi Ripai dengan judul penelitian, “Partisipasi Masyarakat dalam 

Pembangunan di Kecaamatan Bontomateme kabupaten kepulauan 

Selayar”.   Berdasarkan skor yang dicapai masing-masing bentuk 

partisipasi tersebut, maka secara umum dapat dikatakan bahwa partisipasi 

masyarakat dalam pembangunan di Kecamatan Bontomatene adalah 

tergolong sedang dengan jumlah skor rata-rata mencapai 2,53. 

 



13 
 

2.3 Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Gambar. 2.1 Kerangka Pemikiran Penelitian 

 

GAMBARAN UMUM 

4.1  Keadaan  Geografis 

  Luas daerah  2,3 Km² dengan jumlah penduduk 1181.  

1.2 Mata Pencaharian 

Matapencaharian pokok masyarakat desa Pulau Pandan paling banyak 

adalah petani karet. Sebagian lagi merupakan penambang emas yang lebih 

terkenal dengan sebutan dompeng. Adapun jumlah permatapencaharian sebagai 

berikut 

Tabel 4.3 Jumlah Penduduk diiliihat dari Mata Pencaharian 

No MataPencaharian Jumlah (orang) 

1 Petani 160 

2 Buruh tani 50  

3 PNS 49 

4 Penambang emas 116 

5 Pedagang 58 

6 Peternak 103 

7 Montir  8 

8 Lain-lain  

Partisipasi inisiasi 

(Inisiation 

Participation)  

Pertisipasi 

masyarakat Desa 

 

Partisipasi legitimasi 

(Legitimation 

Participation) 
Pembagunan Desa 

Partisipasi eksekusi 

(Execution 

Participation) 
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Berdasarkan table 4.1 tersebut masyarakat desa Pulau Pandan sebagaian 

besar sebagai petani. Dengan demikian, respondennyapun sebgaian besar juga 

petani. 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

1.1  Karakteristik Responden 

Responden dalam penelitian ini adalah perangkat desa dan masyarakat 

Desa Pulau Pandan yang berjumlah 100 orang. Dari sebanyak 100 eksamplar 

kuesioner tersebut, semuanya terkumpul secara utuh dan dapat dipergunakan.  

pada gambar  di bawah ini:  

 

 

5.1 Analisis Partisipasi Pembangunan Di Desa Pulau Pandan Kecamatan 

Limun 

 

Tabel 5.7 

Rekapitulasi Tanggapan Responden  pada Petani mengenai Partisipasi 

Masyarakat dalam Pembengunan Desa Pulau Pandan 

No Aspek pertanyaan Skor Kategori 

1 Partisipasi Inisiasi (Inisiation Participation) 2.51 Cukup 

2 Partisipasi Legitimasi (Legitimation 

Participation) 
3.28 Cukup  

3 Partisipasi Eksekusi (Execution Participation)   2.96 Cukup 

Jumlah 8.71  

Rata-rata 2.9  Cukup 
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Tabel 5.8 

Rekapitulasi Tanggapan Responden  pada padagang dan wiraswasta 

mengenai Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa Pulau Pandan 

No Aspek pertanyaan Skor Kategori 

1 Partisipasi Inisiasi (Inisiation Participation) 3.4 Baik 

2 Partisipasi Legitimasi (Legitimation 

Participation) 
3.7 Baik 

3 Partisipasi Eksekusi (Execution Participation)   2.8 Tidak Baik 

 Jumlah 9.9  

 Rata-rata 3,3 Cukup 

 

Berdasarkan perolehan  jawaban responden pada petani pada penelitian ini 

dapat direkapitulasi sebagai berikut 

Tabel 5.12 

Rekapitulasi Tanggapan Responden  pada Karyawan dan PNS mengenai 

Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa Pulau Pandan 

No Aspek pertanyaan Skor Kategori 

1 Partisipasi Inisiasi (Inisiation Participation) 3.75 Baik 

2 Partisipasi Legitimasi (Legitimation 

Participation) 
4.1 Baik 

3 Partisipasi Eksekusi (Execution Participation)   3.8 Baik 

 Jumlah 11.65  

 Rata-rata 3.9 Baik 

 

Berdasarkan rekapitulasi tersebut dapat disimpulkan bahwa partisipasi 

masyarakat pada Karyawan dan PNS terhadap pembangunan desa Pulan Pandan 

rata-rata 3.2 dalam kategori Baik 

Berdasarkan perolehan  jawaban responden pada petani pada penelitian ini 

dapat direkapitulasi sebagai berikut 

Tabel 5.16 

Rekapitulasi Tanggapan Responden  pada Pelajar dan Mahasiswa mengenai 

Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa Pulau Pandan 

No Aspek pertanyaan Skor Kategori 

1 Partisipasi Inisiasi (Inisiation Participation) 2.41 Cukup 

2 Partisipasi Legitimasi (Legitimation 

Participation) 

1.3 Sangat 

TidakBaik 

3 Partisipasi Eksekusi (Execution Participation)   1.3 Sangat Tidak 

Baik 

 Jumlah 5.01  

 Rata-rata 

1.67 

Sangat tidak 

Baik 
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Berdasarkan rekapitulasi tersebut dapat disimpulkan bahwa partisipasi 

masyarakat pada Pelajar dan Mahasiswa terhadap pembangunan desa Pulan 

Pandan rata-rata 1,67 dalam kategori Sangat Tidak Baik 

Berdasarkan perolehan  jawaban responden pada petani pada penelitian ini 

dapat direkapitulasi sebagai berikut 

Tabel 5.20 

Rekapitulasi Tanggapan Responden  pada Masyarakat yang tidak bekerja 

mengenai Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa Pulau Pandan 

No Aspek pertanyaan Skor Kategori 

1 Partisipasi Inisiasi (Inisiation Participation) 1 Sangat tidak 

Baik 

2 Partisipasi Legitimasi (Legitimation 

Participation) 

1 Sangat 

TidakBaik 

3 Partisipasi Eksekusi (Execution Participation)   1 Sangat Tidak 

Baik 

 Jumlah 3  

 Rata-rata 

1 

Sangat tidak 

Baik 

 

Berdasarkan rekapitulasi tersebut dapat disimpulkan bahwa partisipasi 

masyarakat pada Pelajar dan Mahasiswa terhadap pembangunan desa Pulan 

Pandan rata-rata 1  dalam kategori Sangat Tidak Baik. 

 Tabel 5.21 

Rekapitulasi Tanggapan Responden Tentang Partisipasi Masyarakat dalam 

Pembangunan Di Desa Pulau Pandan 

 

N

o 

Aspek Peta 

Ni 

Peda 

gang/ 

wiras 

wasta 

Karya 

wan/ 

PNS 

Pela 

jar/ 

Maha 

siswa 

Tdk 

Bekj 

Jml 

Skor 

 

Rata- 

Rata 

1 Partisipasi Inisiasi 

(Inisiation Participation) 
2.61 3.4 3.75 2.41 1 13.2 2.6 

2 Partisipasi Legitimasi 

(Legitimation Participation) 
3.2 3.7 4.1 1.3 1 13.3 2.6 

3 Partisipasi Eksekusi 

(Execution Participation)   
2.9 2.8 3.8 1.3 1 11.8 2.4 

 Jumlah  8.71 9.9 11.65 5.01 3 38.3 7.7 

 Rata-Rata 2.9 3,3 3.9 1.67 1 9.47 2.4 
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Gambar 5.6  Grafik Partisipasi Masyarakat Desa Pulau Pandan dalam 

Pembanguan Desa 

Dari tabel   di atas yaitu rekapitulasi tanggapan responden terhadap semua 

indikator-indikator pertanyaan yang terdapat dalam kuesioner penelitian analisis 

partisipasi masyarakat di desa Pulau Pandan yang terdapat dalam 3 indikator dan 

9 pertanyaan, maka dapat dilihat gambaran responden yaitu dari masyarakat 

petani  dengan rata-rata tingkat partisipasi 2,9 (Cukup), pedagang dan wiraswasta 

dengan tingkat pertisipasi 3,3 (Baik),  karyawan dan PNS dengan rata-rata tingkat 

partisipasi 3.02 (Baik), pelajar dan mahasiswa dengan rata-rata tingkat partisipasi 

1,67 (Sangat tidak Baik) dan masyarakat yang tidak bekerja dengan rata-rata 

tingkat partisipasi 1,0 (Sangat Tidak Baik). Dengan demikian jumlah total skor 

partisipasi 11.9 atau dengan rata-rata tingkat partisipasi sebesar 2.4 (Tidak Baik) 

  KESIMPULAN DAN SARAN 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang analisis partisipasi 

masyarakat dalam pembangunan yang telah dilakukan di desa  Pulau Pandan, 

maka dapat disimpulkan hal-hal yaitu; 

Analisis partisipasi masyarakat di desa Pulau Pandan yang terdapat dalam 

3 indikator dan 9 pertanyaan, maka dapat dilihat gambaran responden yaitu dari 

Partisipasi
Inisiasi

Parrtisipasi
Legiitimasi

Partisipasi
Eksekusi

2,61 3,2 2,9 

3,4 3,7 2,8 

3,75 
4,1 

3,8 

2,41 1,3 
1,3 

1 1 
1 

 Grafik partisipasi pembangunan  

desa Pulau Pandan 

Petani Pedagang PNS Mahasiswa Tak Bekerja



18 
 

masyarakat petani  dengan rata-rata tingkat partisipasi 2,9 (Cukup), pedagang dan 

wiraswasta dengan tingkat pertisipasi 3,3 (Cukup),  karyawan dan PNS dengan 

rata-rata tingkat partisipasi 3.02 (Cukup), pelajar dan mahasiswa dengan rata-rata 

tingkat partisipasi 1,67 (Sangat tidak Baik) dan masyarakat yang tidak bekerja 

dengan rata-rata tingkat partisipasi 1,0 (Sangat Tidak Baik). Namun, apabila 

dilihat dari mata pencaharian maka tingkat partisipasi tertinggi pada masyarakat 

sebagai pedagang atau wiraswasta  3.3 (Cukup) dan diikuti oleh masyarakat yang  

sebagai karyawan atauu PNS dengan rata-rata 3.2 (Cukup), kemudian petani 

dengan partisipasi sebesar 2.9 (Cukup). Selanjutnya pelajar dan mahasiswa 

sebesar 1,67 (tidak baik) dan terendah partisipasinya pada masyarakat yang tidak 

bekerja sebesar 1 (Sangat Tidak Baik). 

 

6.2 Saran 

Saran-saran yang dapat diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Kepala desa diharapkan agar dapat lebih meningkatkan perannya sebagai 

pemimpin, motivator dan pengayom masyarakat dan lebih mendekatkan 

diri dengan masyarakat agar tercipta hubungan yang harmonis 

menimbulkan saling pengertian anatara kedua belah pihak dalam hal 

melaksanakan program-program pembangunan sehingga diharapakan 

masyarakat dapat lebih terlibat. 

2. Melihat rendahnya nilai yang terdapat pada parrtisiasi pelajar dan 

mahasiswa dikarenakan pelajar dan mahasiswa baru dalam menimba ilmu 

pengetahuan, maka setelah pelajar dan mahasiswa elesai dalam menimba 

ilmu pasti akan sebagai pemeran dala pembangunan. Paling rendah 

masyarakat yang tidak lagi bekerja karena sudah tua. 

3. Pemerintah desa diharapkan lebih meningkatkan intensitas pemberian 

pengarahan serta sosialisasi terhadap masyarakat khusus dalam masalah-

masalah pembangunan agar masyarakat lebih memahami dan bertanggung 

jawab terhadap kemajuan desanya masing-masing. 
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