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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang 

Pemerintah Desa dilihat dari sistem pemerintahan Indonesia merupakan 

ujung tombak dari pemerintahan daerah yang langsung berhadapan dengan 

masyarakat luas. Pemerintah sebagai instansi pelayanan masyarakat dituntut 

untuk memperbaiki dan senantiasa melakukan reformasi serta mengantisipasi 

perkembangan masyarakat yang terjadi. Dalam rangka meningkatkan citra 

pemerintah desa menuju kearah professionalisme dan menunjang terciptanya 

pemerintahan yang baik (good governance), perlu adanya penyatuan arah dan 

pandangan bagi segenap jajaran pegawai Pemerintah yang dapat dipergunakan 

sebagai pedoman atau acuan dalam melaksanakan tugas baik manajerial maupun 

operasional diseluruh bidang tugas dan unit organisasi instansi Pemerintah secara 

terpadu. 

  Kepala Desa adalah pemimpin dari desa di Indonesia, Kepala Desa 

merupakan pimpinan dari pemerintah desa yang mana menpunyai tugas 

menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. 

Pelayanan publik setiap unit organisasi Pemerintah mempunyai tugas pokok dan 

fungsi masing-masing untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Pelaksanaan 

tugas dan fungsi tersebut, menjadi kewajiban pemimpin unit organisasi. 

Pemimpin unit organisasi mempunyai peranan yang sangat strategis guna 
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mengarahkan, membimbing dan mendorong para pegawainya dalam pelaksanaan 

tugas yang telah digariskan oleh organisasi, sehingga pelayanan publik dapat 

dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel. Hal tersebut dapat 

diwujudkan, apabila pada setiap pemimpin unit organisasi  menggunakan 

kepemimpinan yang efektif dan efisien.  

Kepemimpinan menyangkut proses mempengaruhi sosial dengan 

pengaruh yang disengaja digunakan oleh seseorang terhadap orang lain untuk 

mengorganisir kegiatan–kegiatan dan hubungan–hubungan dalam organisasi. 

Dalam kepemimpinan yang paling penting adalah menginterpretasikan peristiwa-

peristiwa, memetakan jalannya organisasi, membangun kerja sama antar anggota 

organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sekecil apapun 

organisasi, peranan pemimpin sangat dominan dalam menciptakan, 

mengembangkan, memelihara dan meningkatkan kerja sama yang baik. Hal 

tersebut mempengaruhi semua bawahan atau pengikut agar dapat memberikan 

pengabdian untuk mencapai tujuan organisasi. 

Pemimpin dan kepemimpinan organisasi pemerintah pada umumnya dan 

pemerintah Desa pada khususnya menjadi perhatian utama publik baik secara 

kualitatif maupun kuantitatif.Seiring dengan tuntutan kebutuhan masyarakat dan 

perkembangan zaman tersebut, diperlukan pemimpin yang berkualitas sehingga 

pelayanan publik dapat memenuhi kebutuhan masyarakat secara cepat, efektif 

dan akuntabel.Namun demikian sampai saat ini sebagian besar opini masyarakat 

desa sokobanah daya  menyatakan bahwa masih banyak pegawai Pemerintah 
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Desa sokobanah daya  terkesan bukan sebagai pelayan masyarakat tetapi sebagai 

orang yang minta dilayani. 

Hal ini ditandai apabila masyarakat memerlukan pelayanan, harus melalui 

prosedur yang berbeli–belit dan kadang-kadang melanggar norma–norma dan 

peraturan yang telah ditetapkan. Sejalan dengan meningkatnya tuntutan akan 

hak–hak yang harus diterima oleh masyarakat, Pemerintah Desa sokobanah daya 

semakin banyak mendapatkan sorotan baik dari lembaga formal yang menjadi 

instansi atasnya, lembaga sosial kemasyarakatan maupun masyarakat pada 

umumnya. Hal tersebut merupakan konsekuensi dari pemerintah desa karena 

merupakan organisasi Pemerintah terdepan yang berhubungan langsung dengan 

masyarakat.Kegiatan apapun yang terjadi di wilayah Kelurahan/Pemerintah 

Desaakan dipandang masyarakat sebagai tanggung jawab Pemerintah Desa. 

Keberhasilan seorang pemimpin dalam suatu organisasi atau perusahaan, 

sangatlah tergantung pada perilaku pemimpin tersebut dalam menjalankan tugas-

tugas kepemimpinannya. Perilaku pemimpin tampak dari cara pengambilan 

keputusan, memerintah, memberi tugas, berkomunikasi, memotivasi orang yang 

dipimpin, membimbing dan mengarahkan, serta cara pemimpin dalam 

menegakkan disiplin, mengendalikan dan mengawasi pegawainya, menegur dan 

memberikan sanksi atau hukuman terhadap para pegawainya. Oleh karena itu 

perilaku kepemimpinan dalam mengimplementasikan fungsi-fungsi 

kepemimpinan akan memberikan pengaruh yang sangat besar dan bersifat 

menentukan dalam pengefektifan organisasi untuk mencapai tujuan. 



4 
 

Robbins dan Judge (2007) menyatakan bahwa pada dasarnya pendekatan 

kepemimpinan situasional (situational leadership theory) dari Hersey dan 

Blanchard mengidentifikasi empat perilaku kepemimpinan yang khusus dari 

direktif, partisipatif, supportif sampai delegatif. Perilaku mana yang paling 

efektif tergantung pada kemampuan dan kesiapan pengikut. Sedangkan kesiapan 

dalam konteks ini adalah merujuk pada sampai dimana pengikut memiliki 

kemampuan dan kesediaan untuk menyelesaikan tugas tertentu. Gaya 

kepemimpinan situasional Kepemimpinan situasional yang dikembangkan oleh 

Hersey dan Blanchard ini lebih menekankan pada perilaku pemimpin dalam 

hubungannya dengan bawahan. Dimana gaya kepemimpinan seseorang adalah 

pola perilaku yang diperlihatkanorang itu pada saat mempengaruhi aktivitas 

orang lain seperti yang dipersepsikan orang lain. 

Gaya kepemimpinan situasional dari Hersey dan Blancard dikembangkan 

menjadi empat gaya kepemimpinan yang merupakan kombinasidari perilaku 

mengarahkan dan perilaku mendukung (Thoha, 2003; 64). Perilaku mengarahkan 

dirumuskan sebagai sejauh mana pemimpin dapat melibatkan diridalam 

komunikasi satu arah, seperti dengan memberitahukan bawahan apa yangharus 

dilakukan, kapan dilakukan, di mana melakukan, bagaimanamelakukannya, dan 

pemimpin disini melakukan pegawasan secara ketat kepadabawahannya. Perilaku 

mendukung adalah sejauh mana seorang pemimpin melakukan komunikasi dua 

arah, misalnya mendengar, menyediakan dukungan,dorongan, memudahkan 

hubungan dan melibatkan bawahan dalam pengambilan keputusan. 
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Keempat gaya kepemimpinan itu adalah Telling Style atau gayapenjelasan 

dimana, perilaku pemimpin menunjukkan banyak pengarahan dansedikit 

dukungan bagi bawahannya, Selling Style atau gaya menjual pemimpinbanyak 

mengarahkan bawahannya dan banyak memberikan dukungan, Participating 

Style atau gaya partisipasi pemimpin menekankan pada banyakmemberikan 

dukungan dan sedikit dalam mengarahkan bawahan, dan Delegating Style atau 

gaya pendelegasian pemimpin memberikan sedikit dukungan dansedikit 

pengarahan (Thoha, 2003; 65).  

Hasil studi kepemimpinan Ohio State University menunjukkan bahwa 

perilaku pemimpin pada dasarnya mengarah pada dua kategori yaitu 

consideration dan initiating structure. Struktur awal mengacu pada sejauh mana 

seorang pemimpin berkemungkinan rnenetapkan dan menstruktur perannya dan 

peran bawahannya dalam mengusahakan tercapainya tujuan. Struktur ini 

mencakup perilaku yang berupaya mengorganisasi kerja, hubungan kerja dan 

tujuan pertimbangan adalah sejauhmana seorang pemimpin berkemungkinan 

rnemilih hubungan pekerjaan yang dicirikan saling percaya menghargai gagasan 

bawahan, dan memperhatikan perasaan mereka. 

Hasil penelitian dari Michigan University menunjukkan bahwa perilaku 

pemimpin memiliki kecenderungan berorientasi kepada bawahan/karyawan dan 

berorientasi pada produksi/hasil. Pemimpin berorientasi karyawan adalah 

pemimpin yang menekan hubungan antar pribadi dan pemimpin berorientasi 
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produksi adalah pemimpin yang menekankan aspek teknik atau tugas dari 

pekerjaan. 

Sedangkan menurut Yukl (2001) studi kepemimpinan di Ohio mengacu 

pada dua perilaku kepemimpinan yang pertama pertimbangan pemimpin 

bertindak dalam cara yang bersahabat dan mendukung, memperlihatkan 

perhatian terhadap bawahan dan memperlihatkan kesejahteraan karyawan. Yang 

kedua struktur memprakarsai (initiating structure) seorang pemimpin 

menentukan dan menbuat struktur perannya sendiri dan peran bawahan ke arah 

pencapaian tujuan formal. Misalnya, meliputi mengkritik pekerjaan yang buruk, 

mempertahankan standar kinerja tertentu. 

Perkembangan desa di pemerintah Desa Sokobanah daya perlu di 

tingkatkan agar dapat memenuhi kebutuhan masyakat, jalan yang banyak rusak 

mengakibatkan kemajuan di desa sokobanah daya sangat lambat dan tingkat 

partisipasi masyarakat yang kurang terhadap pemerintah desa,  Kegiatan-kegiatan 

gotong royong dalam kemasyakatan saat ini sudah mulai punah,hampir tidak ada. 

Hal ini mengakibatkan kemajuan desa tersebut lambat oleh karena kiranya kepala 

desa perlu adanya suatu evaluasi terhadap gaya kepemimpinannya agar  gaya 

kepemimpinan kepala desa sesuai dengan organisasi yang di pimpinnya  

sehingga perkembangan desa dan kemajuan masyarakat terbangun. 

Kepemimpinan Pemerintah DesaSokobanah Daya, perlu bersikap lebih 

proaktif dan tegas terhadap para pegawai, beliau dapat lebih mengenal dan 

memahami kondisi dari para pegawai. Kepemimpinan yang dijalankan oleh 
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Kepala Desa Sokobanah Daya masih terus dapat ditingkatkan agar organisasi 

Pemerintah Desa dapat dilaksanakan berdasarkan keahlian dan juga kemampuan 

yang telah dimiliki oleh para pegawainya, oleh karena itu perlu kiranya kepala 

desa menngunakan gaya kepemimpinan yang sesuai dengan kondisi instansi saat 

iniagar efektifitas organisasi dapat tercapai.. 

Namun demikian selama ini kepala desa belum mampu memberikan 

pelayanan dengan baik kepada pegawai, dimana dalam proses pengambilan 

keputusan dilakukan secara otoriter, dimana segala bentuk keputusan ditetapkan 

secara sepihak oleh kepala desa. Para pegawai hanya bertugas untuk 

melaksankan isntruksi dari kepala desa.Pada sebuah organisasi pemerintahan, 

sumber daya manusia terdiri dari pemimpin dan pegawai, untuk mewujudkan 

sikap kerja pegawai yang baik, diperlukan berbagai cara yang dapat dilakukan 

oleh seorang pemimpin suatu organisasi pemerintah, yaitu dengan menggunakan 

gaya kepemimpinan yang tepat.Peranan seorang pemimpin sangat penting untuk 

mencapai tujuan organisasi yang diinginkan termasuk organisasi pemerintahan di 

Pemerintah Desasokobanah daya.. 

Menurut Kerlinger dan Padhazur (2002) faktor kepemimpinan 

mempunyai peran yang sangat penting dalam meningkatkan kinerja pegawai 

karena kepemimpinan yang efektif memberikan pengarahan terhadap usaha-

usaha semua pekerja dalam mencapai tujuan-tujuan organisasi.Gaya 

kepemimpinan yang efektif dibutuhkan pemimpin untuk dapat meningkatkan 

kinerja semua pegawai dalam mencapai tujuan organisasi. Dengan demikian, 
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gaya kepemimpinan dapat menjadi pedoman yang baik dalam peningkatan 

kinerja pegawai.Sedangkan menurut Robbins (2002:163) Kepemimpian adalah 

kemampuan untuk mempengaruhi suatu kelompok untuk mencapai tujuan. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka perlu diteliti: “Analisis Gaya 

Kepemimpinan Kepala Desa di Desa Sokobanaha Daya Kabupaten Sampang”. 

B.Perumusan Masalah 

Perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: 

Bagaimana gaya kepemimpinan kepala desa bila di amati dari initiating Structure 

dan consideration pada Pemerintah Desa Sokobanah Daya Kabupaten Sampang? 

C. Batasan Masalah  

Dalam penelitian ini peneliti memberikan batasan masalah yaitu mengenai 

gaya kepemimpinan pada teori prilaku kepemimpinan khususnya teori hasil 

penelitian OHIO State. pada kepala desa Sokobanah Daya Sampang. Sehingga 

fokus kajiannya tidak melebar, hanya membahas aspek yang menyangkut gaya 

kepemimpinan hasil penelitian dari OHIO State yaitu mengenai initiating 

Structure dan consideration, sedangkan yang menjadi obyek dalam penelitian ini 

adalah kepala desa Sokobanah Daya Kabupaten Sampang. 

 

D. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mendeskripsikan gaya kepemimpinan kepala desa bila di amati dari 

Initiating Structure dan consideration (hasil penelitian OHIO State) pada 

Pemerintah Desa Sokobanah Daya Kabupaten Sampang. 
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E. Kegunaan Penelitian  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan kepada pihak-pihak 

terkait, seperti Kelurahan, Institusi pendidikan dan mahasiswa selaku peneliti. 

1. Bagi Pemerintah Desa, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan 

dalam menerapkan gaya kepemimpinan pada pengambilan keputusan sesuai 

dengan kebutuhan pegawai, sehingga Pemerintah Desa dapat meningkatkan 

pelayanannya terhadap masyarakat sebagaimana fungsi pemerintah desa 

sebagai instansi pelayanan publik.  

2. Bagi pihak akademisi diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi bagi 

peneliti yang ingin mengkaji gaya kepemimpinan situasional Hersey and 

Blanchardsecara lebih mendalam. 

3. Bagi peneliti sendiri, penelitian ini dapat berguna sebagai sarana belajar untuk 

memahami permasalahan yang menjadi topik kajian, dan salah satu syarat atau 

tugas skripsi di Fakultras Ekonomi dan Bisnis Jurusan Manajemen Universitas 

Muhammadiyah Malang  

 


